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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce je přehledem nejdůležitějších literárních údajů o flavinových 

monooxygenasách (FMO). Jedná se o enzymy, které se zapojují do oxygenace mnoha cizorodých 

látek, které jsou mírnými nukleofily,  jde tedy o sloučeniny obsahující ve své molekule zejména 

dusík, síru, případně fosfor a selen. Ve svém katalytickém působení využívají FMO 

molekulárního kyslíku, podobně jako nejznámější cytochromy P450: molekula kyslíku je za 

přítomnosti NADPH redukčně aktivována, jeden atom kyslíku vstupuje do substrátu, a druhý je 

redukován na vodu. V mnoha případech si FMO konkurují s cytochromy P-450, často se tyto 

oxygenasové systémy prolínají, majoritní postavení mají však obvykle cytochrom P-450. 

 V současné době byly popsány savčí, bakteriální, rostlinné FMO a FMO z kvasinek. V 

lidském organismu bylo doposud objeveno pět genů kódující FMO (FMO1-5), přičemž u třech z 

nich (FMO1-FMO3) byl prokázán genetický polymorfismus.   

 

Klíčová slova: flavinové monooxygenasy, metabolismus xenobiotik, monooxygenasy, 

flavoenzymy, cytochrom P-450 

 

Abstract 

 Presented bachelor thesis is an overview of the most important facts about flavin-

containing monooxygenases (FMOs) found in literary sources. FMOs are enzymes, which 

participate on oxygenation of many foreign compounds which are soft nucleophils, thus 

compounds containing mostly nitrogen in their molecules as well as sulfur and sometimes also 

phosphorus and selenium. FMOs use molecular oxygen in their catalytic cycle, which is similar 

to catalytic cycle of cytochome P-450: one molecule of oxygen is activated by its reduction in 

presence of NADPH, one atom of oxygen is incorporated to substrate molecule, meanwhile the 

second one is reduced to water.  

 In these days FMOs in mammals, bacteria, plants and yeast were described. Up to date 

five human genes FMOs (FMO1-FMO5) were detected. By three of those (FMO1-FMO3) 

genetic polymorphism was proofed.  
 

Keywords: flavin-containing monooxygenases, metabolism of xenobiotics, monooxygenases, 

flavoenzymes, cytochrome P-450 



Seznam použitých symbolů a zkratek: 

 

A adenin 
Arg arginin 
bFMO bakteriální flavinová monooxygenasa 
BMMs  multikomponentní bakteriální monooxygenasy  
C cytosin 
cDNA  komplementární DNA 
DβM  dopamin β-monooxygenasa  
DDT 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan 
Fe2+ železnatý ion 
Fe3+ železitý ion 
FAD flavinadenindinukleotid 
FMN flavinmononukleoktid 
FMO flavinová monooxygenasa 
FADOOH flavin 4a-hydroperoxid 
G guanin 
GIT gastrointestinální trakt 
Gly glycin 
IAA indol-3-octová kyselina 
mFMO flavinová monooxygenasa pocházející z Methylophaga sp. 
MMO methanová monooxygenasa 
NAD nikotinamidadenindinukleotid 
NADP+ nikotinamidadenindinukleotidfosfát  
PAH polycyklické aromatické uhlovodíky 
PAPS  3'-fosfoadenosin-5'-fosfosulfát  
pMMO partikulární methanová monooxygenasa  
sMMO  rozpustná methanová monooxygenasa 
SULT  sulfotransferasa 
SNP jednonukleotidový polymorfismus 
T thymin 
TAA tryptofanaminotransferasa 
TMA trimethylamin 
TMAuria trimethylaminurie 
UDP uridindifosfát 
Xaa libovolná aminokyselina 
yFMO flavinová monooxygenasa z kvasinek 
 

 

 

 

 

 



ÚVOD 
1.  Úvod ........................................................................................................................................... 9 

2.  Metabolismus cizorodých látek ............................................................................................. 10 

2. 1  Absorpce xenobiotik ...................................................................................................................... 10 
2. 1. 1  Intestinální absorpce................................................................................................................ 11 

2. 2  Distribuce ....................................................................................................................................... 11 
2.   Biotransformace............................................................................................................................... 12 

2. 3. 1  I. fáze biotransformace ............................................................................................................ 13 
2. 3. 2  II. fáze biotransformace........................................................................................................... 17 

2. 4  Exkrece ........................................................................................................................................... 19 
2. 5  Exkrece ledvinami ......................................................................................................................... 19 

3.  Oxygenasy................................................................................................................................ 20 

3. 1  Monooxygenasy.............................................................................................................................. 20 
3. 1. 1  Monooxygenasy závislé na mědi ............................................................................................ 21 
3. 1. 2  Monooxygenasy obsahující nehemové železo ........................................................................ 21 
3. 1. 3  Pterin-dependentní monooxygenasy ....................................................................................... 22 
3. 1. 4  Monooxygenasy závislé na jiných kofatorech ........................................................................ 22 

3. 1. 5  Monooxygenasy nezávislé na kofaktoru .................................................................................. 22 
3. 2  Dioxygenasy.................................................................................................................................... 23 

4.  Flavoenzymy............................................................................................................................ 24 

4. 1  Flaviny ............................................................................................................................................ 24 
4. 2 Katalytický mechanismus .............................................................................................................. 25 
4. 3  Klasifikace flavoenzymů ............................................................................................................... 26 

5. Flavinové monooxygenasy ...................................................................................................... 27 

5. 1  Katalytický mechanismus ............................................................................................................. 27 
5. 2  Struktura flavinových monooxygenas ......................................................................................... 29 

5. 2. 1  Primární struktura FMO .......................................................................................................... 31 
5. 3  Rostlinné FMO............................................................................................................................... 32 
5. 4  Bakteriální FMO............................................................................................................................ 33 
5. 5  FMO z kvasinek ............................................................................................................................. 35 
5. 6  Savčí FMO...................................................................................................................................... 36 



 8 

5. 6. 1  FMO1 ...................................................................................................................................... 37 
5. 6. 2  FMO2 ...................................................................................................................................... 37 
5. 6. 3  FMO3 ...................................................................................................................................... 38 
5. 6. 4  Ostatní FMO............................................................................................................................ 39 

5. 7  Role savčí FMO v metabolismu cizorodých látek....................................................................... 40 
5. 7. 2  Role FMO v metabolismu xenobiotik obsahující síru ............................................................ 43 

5. 8.  Role FMO v metablismu endogenních sloučenin....................................................................... 46 
5. 8. 1  Endogenní substráty obsahující ve své molekule dusík .......................................................... 46 
5. 8. 2  Endogenní substráty obsahující ve své molekule síru............................................................. 47 

6.  Závěr a možnosti budoucího výzkumu................................................................................. 48 

7. Seznam použité literatury ....................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

1.  Úvod 

 Tato bakalářská je věnována flavinovým monooxygenasam (FMO). Jde o enzymy ze 

skupiny monooxygenas, které se po boku cytochromů P-450 zapojují do metabolismu cizorodých 

látek. Na samém počátku této přehledové práce se, pro zasazení tématu do kontextu, zaměřuji na 

samotný metabolismus cizorodých látek. V dalším textu se věnuji přehledu literárních informací  

skupinách enzymů oxygenas a flavoenzymů, do kterých jsou flavinové monooxygenasy formálně 

řazeny. Dále jsem provedla rešerši se zaměřením na přehled jednotlivých forem FMO, jejich 

katalytický mechanismus, strukturu a role v metabolismu cizorodých látek a endogenních 

sloučeni. I přes to, že hlavní pozornost je věnována FMO lidského původu, věnovala jsem 

krátkou část této práce také FMO z bakterií, kvasinek a rostlin.  
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2.  Metabolismus cizorodých látek 

 Metabolismus cizorodých látek se zcela obecně popisuje jako celkový osud xenobiotik v 

organismu, jde tedy o jejich absorpci, distribuci, biotransformaci a nakonec i eliminaci z 

organismu. V užším slova smyslu je metabolismus cizorodých látek ztotožňován s  

biotransformací, tedy metabolickými procesy, vedoucími k modifikaci xenobiotika s cílem 

snadnějšího vyloučení z organismu. Takové označení je pochopitelné zejména s přihlédnutím k 

tomu, že produkty biotransformace xenobiotika jsou nazývány metabolity [1]. 

2. 1  Absorpce xenobiotik 

 Proces absorpce vede k průniku xenobiotik do systémové cirkulace těla. Rozhodně 

nejdůležitějším místem vniku je gastrointestinální trakt (GIT), i když nelze opomenout vstup kůží 

a respiračním traktem, který je velmi důležitý pro těkavé sloučeniny a sloučeniny obsažené v 

aerosolech a prachu [2]. Xenobiotika, která dosáhnou systémové cirkulace těla, se zde nejprve 

reverzibilně váží na plazmatické bílkoviny, a pouze jejich volná část pak může pronikat z krve do 

tkání. V tkáních se mohou opět vázat na plazmatické bílkoviny, eventuelně zde mohou být 

uskladněny [3]. Nehledě na místo absorpce musí xenobiotika projít skrze buněčné membrány, 

aby docílily systémové cirkulace [2]. Průnik membránou bývá z pravidla uskutečňován několika 

mechanismy - prostou difúzí, prostupem membránovými póry, transportem pomocí nosičů a 

pinocytózou. Typ transportu záleží na fyzikálně-chemických vlastnostech xenobiotika [3].  

Prostou  difúzi využívají malé lipofilní částice, které jsou schopny projít přes membránu pasivní 

difúzí ve směru koncentračního gradientu. Naproti tomu velké, vysoce polární nebo nabité částice 

ke svému průchodu využívají mechanismu zprostředkovaného transportu specifickým nosičem 

[2]. Prostup membránovými póry naplněnými vodou umožňuje průnik ve vodě rozpustných 

molekul a iontů (Na+, K+), ale je značně omezován velikostí pórů. Pinocytosa umožňuje přestup 

přes membránu velkým molekulám, a to tvorbou vchlípeniny [3]. Většina xenobiotik je slabě 

bazické, či slabě kyselé povahy, v roztoku se tedy vyskytují ve své ionizované a neionizované 

podobě. Neionizované molekuly bývají v tucích rozpustné a proto využívají pro transport přes 

membránu pasivní difúzi, ionizované molekuly jsou v tucích téměř nerozpustné a přes buněčnou 

membránu prochází pomocí transporterů [2].  
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 Biodostupnost je veličina, vyjadřující tu část xenobiotika, která dosáhne systémové 

cirkulace ve své nezměněné formě. Tuto chrakteristiku uvažovaného xenobiotika silně ovlivňuje 

mnoho faktorů, jako je rozpustnost v tucích, forma xenobiotika, intestinální a hepatické enzymy a 

transportery. Biodostupnost je často uváděna jako podíl podané dávky, která dosáhne systémové 

cirkulace a množství xenobiotika, které se kvůli intestinálním a hepatickým enzymům, či 

transporterům neabsorbuje nebo se úplně ztratí. Pro většinu xenobiotik platí, že jejich 

biodostupnost nabývá hodnot nižších než 0,1, resp. 10 % [4]. 

2. 1. 1  Intestinální absorpce 

 Xenobiotika v intestinálním traktu musí proniknout intestinálním epitelem, bazální 

membránou a kapilárním endotheliem. Absorpce xenobiotik zde probíhá stejnými mechanismy 

jako absorpce běžných živin. Prostup látek přes membránu se řídí obecnými zákonitostmi, které 

jsou uvedeny výše [5]. Důležitou podmínkou pro absorpci xenobiotika v gastrointestinálním 

traktu je jeho chemická stálost ve vysoce kyselém prostředí žaludku a rezistence vůči trávicím 

enzymům [6]. Proces absorpce xenobiotik z trávicího traktu lze rozdělit do tří etap. V první etapě 

dochází k pronikání jemných částic xenobiotik rozpuštěných v tekutině trávicího ústrojí z jeho 

lumen do epiteliálních buněk střevní sliznice. Následně pronikají z těchto buněk do lamina 

propria (slizniční vazivo) a ve třetí etapě odtud přechází do krevních nebo lymfatických vlásečnic 

a kapilár [3]. 

 Aktivní transport je přednostně využíván pro přenos přirozených sloučenin jako jsou 

aminokyseliny, cukry a žlučové kyseliny. Pinocytózou se transportují zejména makromolekuly, 

jako například antigenní peptidy a imunoaktivní proteiny. Lymfatickou absorpcí mohou být 

xenobiotika distribuována v těle bez toho, aniž by byla transformována v játrech. S takovýmto 

případem se můžeme setkat u DDT nebo benzpyrenu, které jsou z části absorbovány lymfaticky 

[5]. 

2. 2  Distribuce 

 Poté co xenobiotikum dosáhne systémové cirkulace, začne být distribuováno z plazmy do 

rozličných tkání. Distribuce je výrazně limitována vazbou xenobiotika na proteiny plazmy [5]. 

Pro kvantitativní vyjádření distribuce slouží distribuční objem (Vd), který je definován jako 
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teoretický objem, ve kterém by se xenobiotikum muselo rozpustit, aby dosáhlo stejné 

koncentrace, jako je jeho koncentrace v krvi [4]. 

 Mezi faktory ovlivňující distribuci patří zejména prokrvenost dané tkáně: čím více 

prokrvená je tkáň, tím je distribuce rychlejší. Mezi velmi prokrvené tkáně patří například mozek 

nebo srdce, málo prokrvenou tkání je například kůže [4]. Dalším a neméně důležiým hlediskem 

jsou vlastnosti dané látky, zejména zda se jedná o lipofilní či hydrofilní sloučeniny. Převážná 

většina tkání se totiž chová jako lipidová bariéra, umožňujě tedy průchod malých lipofilních 

molekul skrze buněčnou membránu prostou difúzí [5]. 

 Kromě distribuce mezi orgány, tkáněmi a buňkami, může dojít také k akumulaci 

xenobiotika v tkáních, což může představovat jakýsi rezervoár, který prodlužuje dobu účinku 

xenobiotika [2]. 

2.   Biotransformace 

 Xenobotikum, které dosáhlo systémového cirkulace, může podlehnout jednomu ze čtyř 

možných osudů. Buď bude vyloučeno bez toho, aniž by byla změněna jeho struktura. Takto jsou 

eliminovány zejména vysoce polární látky, jako například silné karboxylové nebo sulfonové 

kyseliny, nebo ternární aminy. Tyto polární látky jsou po absorpci rychle vyloučeny do moči, do 

žluči, pokud se jedná o těkavé látky, pak jsou vyloučeny exhalací plícemi. Dalšími možnostmi je 

zadržení xenobiotika v organismu beze změny struktury, spontánní chemická transformace a 

nebo enzymatický metabolismus, neboli biotransformace [2]. Biotransformace je proces 

katalyzovaný mnoha enzymy, který snižuje lipofilitu xenobiotika pro následné vyloučení močí. 

Pokud by takovému procesu xenobiotikum nepodléhalo, pak by doba eliminace byla příliš dlouhá 

a to by znamenalo poškození, až smrt organismu. V některých vyjímečných případech ale může 

biotransformace znamenat zpoždění eliminace, jako je tomu u některých těkavých látek, které 

jsou vylučovány exhalací. S podobným případem se můžeme setkat i při biotransformaci látek v 

mozku či varlatech, kdy metabolity nejsou schopny projít skrze hematoencefalickou bariéru nebo 

bariéru mezi krví a varlaty [1]. 

 Biotransformace je dějem bifázickým, v první fázi dochází k hydrolýze, redukci a oxidaci 

xenobiotika, čímž dojde k přidání nebo odkrytí nové funkční skupiny, která znamená mírný 

pokles lipofility xenobiotika. V druhé fázi xenobiotikum interaguje s endogenními produkty, 
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které výrazně snižují lipofilitu sloučeniny [2]. Ne vždy předchází fáze I. fázi II., s touto vyjímkou 

se setkáváme například při biotransformaci morfinu, heroinu či kodeinu [1]. 

2. 3. 1  I. fáze biotransformace 

V následující tabulce je uveden přehled subcelulární lokace příslušných reakcí fáze I. a enzymů 

katalyzujících jejich průběh: 

Tabulka 1. - Přehled subcelulární lokace a enzymů I. fáze biotransformace [1] 

  

 Nejdůležitějším enzymatickým systémem, účastnícím se I. fáze biotransformace jsou 

enzymové komplexy, obsahující cytochrom P-450 jako terminální oxidasu, které  jsou 

zodpovědné za oxidaci mnoha rozličných xenobiotik [2]. 

Reakce Enzym Lokalizace 

Esterasa 
Mikrosomy, cytosol, lysosomy, 

krev 

Peptidasa Krev, lysosomy 
Hydrolýza 

Epoxidhydrolasa Mikrosomy, cytosol 

Azo- a nitro-reduktasa Mikroflóra, mikrosomy, cytosol 

Karbonylreduktasa Cytosol, krev, mikrosomy 

Disulfidreduktasa Cytosol 

Sulfoxidreduktasa Cytosol 

Chinonreduktasa Cytosol, mikrosomy 

Redukce 

Reduktivní dehalogenace Mikrosomy 

Alkoholdehydrogenasa Cytosol 

Aldehyddehydrogenasa Mitochondrie, cytosol 

Aldehydoxidasa Cytosol 

Xantinoxidasa Cytosol 

Monoaminoxidasa Mitochondrie 

Diaminoxidasa Cytosol 

Prostaglandin-H-synthasa Mikrosomy 

Flavinové monooxygenasy Mikrosomy 

Oxidace 

Cytochrom P-450 Mikrosomy 
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 Cytochromy tvoří superrodinu hemových enzymů, které můžeme nalézt jak v bakteriích, 

tak v lidském organismu [6]. Cytochromy jsou řazeny mezi monooxygenasy se smíšenou funkcí, 

jsou tedy součástí multienzymového systému, který sestává z cytochromu P-450 (terminální 

oxidasa) a jeho reduktas (především NADPH:CYP reduktasa, dále např. cytochrom b5, 

NADH:cytochrom b5 reduktasa) [7]. Prostetickou skupinou cytochromů P450 je hem b (Fe3+ 

protoporfyrin IX) [8]. Hemové železo v klidovém stavu má oxidační číslo Fe3+, po navázání 

substrátu (xenobiotika) do aktivního místa enzymu dojde k redukci hemu na Fe2+. Pak je 

cytochrom P450 schopen vázat ligandy jako je kyslík (2. přirozený substrát), nebo oxid uhelnatý 

(s nímž vzniká charakteristický adukt s absorpčním maximem při 450 nm, podle nějž byly tyto 

enzymy pojmenovány) [1]. 

 Obecný katalytický mechanismus cytochromů P-450 v kontextu biotransformace probíhá 

v několika krocích (viz Obr. 1, str. 15). Prvním krokem je vazba substrátu RH na oxidovanou 

formu cytochromu P-450 a vznik komplexu RH-(Fe3+). Následně dochází k jednoelektronové 

redukci Fe3+ za vzniku komplexu RH-(Fe2+), na nějž se v dalším kroku váže kyslík a vzniká 

ternární komplex RH-Fe2+(O2) (část elektronové hustoty přechází z železnatého iontu na 

molekulu kyslíku, tím je vazba mezi atomy kyslíku oslabována). Ternární komplex je v dalším 

kroku redukován elektronem. Vazba O-O se rozštěpí za vzniku reaktivního oxidantu a vody a 

cytochrom P-450 se regeneruje [9]. Požadované elektrony jsou poskytovány pomocí spřaženého 

enzymu NADPH:cytochrom P-450 reduktasy. To je membránový flavoprotein, který přebírá dva 

elektrony z NADPH (výjimečně i z NADH) a přenáší je na cytochrom P-450 [2]. Tato reduktasa 

má dvě domény, jedna obsahuje FAD (flavin adenindinukleotid) a přijímá dva elektrony z 

NADPH, druhá doména má jako prosteticou skupinu FMN (flavinadeninmononukleotid) [9]. 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

  

 Jak bylo uvedeno výše, cytochromy tvoří superrodinu, v současné době je známo asi 60 

různých druhů cytochromů jen v lidském organismu. Proto bylo nutné vytvořit systémové 

názvosloví. Příslušnost k superrodině se značí zkratkou CYP a dále podle stoupající podobnosti 

aminokyselinové sekvence jsou cytochromy děleny do rodin a podrodin. Z tohoto velkého 

množství různých typů cytochromů se významně podílí na biotransformaci šest základních forem  

lidských cytochromů: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 a CYP3A4. Další 

cytochromy se na transformaci podílí pouze minimálně nebo jejich účinek ještě není dostatečně 

znám [9].  

 Nejvýznamněji se podílí na biotransformai CYP3A4 z důvodu široké substrátové specifity 

a hojného výskytu v játrech. V ledvinách se nachází další forma cytochromu P-450, CYP1A2, 

které vedle biotransformace participuje na bioaktivaci řady karcinogenů (PAH, indoly atd.). 

Naopak pro rodinu CYP2C není známa žádná toxická látka, která by jimi byla aktivována. Forma 

CYP2D6 se vyznačuje především svým genetickým polymorfismem, způsobující výskyt tří 

rozdílných fenotypů (pomalé metabolizátory, rychlé metabolizátory a ultra rychlé 

Obr. 1  Schéma hydrolyza!ní reakce, katalyzované enzymatick"m

            systémem  cytochromu P-450 [9].
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metabolizátory). Posledním typem cytochromů P-450, participující na biotransformaci 

xenobiotika, je CYP2E1, který se účastní zejména biotransformace ethanolu [8, 9]. 

 Hlavní lokalizací cytochromů jsou játra, v menším množství se vyskytují i v některých 

dalších tkání. Přehled výskytu a substrátové specifity některý forem cytochromů lze nalézt v 

Tabulce 2 [8].  

 

Tabulka 2. Přehled výskytu a substrátové specifity některý forem lidských cytochromů P450.  [1] 

Pozn. PAH - polycyklické aromatické uhlovodíky 
         GIT - gastrointestinální trakt 

CYP Lokalizace Typický substrát 
1A1 plíce, játra, mozek, GIT, lymfocyty, srdce PAH 

1A2 játra aromatické aminy, PAH, kofein 

1B1 
pokožka, mozek, srdce, plíce, placenta, 

játra, ledviny, GIT, slezina 
PAH 

2A6 játra kumarin, steroidy 

2B1/2 mozek morfin 

2B6 játra, srdce nikotin 

2C8 játra, ledviny retinoidy, taxol 

2C9/10 játra tolbutamid, diklofenak 

2C19 játra, srdce omeprazol, diazepam 

2D6 játra, mozek, srdce antidepresiva, β-blokátory, 

2E1 
játra, plíce, mozek, endothelium, srdce, 

kostní dřeň 
ethanol, nitrosaminy, acetaminofen 

2F plíce kumariny 

3A4/5 
játra, GIT, ledviny, plíce, mozek, endotel, 

placenta, lymfocyty 

blokátory Ca-kanálů, cyklosporiny, 

acetaminofen, taxol, steroidy 

3A7 plod, placenta, (játra) podobné jako u 3A4 

4A9/11 ledviny mastné kyseliny 

4B1 plíce, placenta ? 

4F2/3 ledviny deriváty arachnidonové kyseliny 
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2. 3. 2  II. fáze biotransformace 

 V druhé fázi biotransformace dochází k reakcím zahrnující glukuronidaci, sulfonaci, 

acetylaci, methylaci, konjugaci s glutathionem a konjugaci s aminokyselinami. Ke konjugaci 

dochází na funkčních skupinách, které už xenobiotikum obsahovalo, nebo které byly odkryty, či 

přidány během první fáze biotransformace. Druhá fáze biotransformace vede k výraznému 

snížení lipofility daného xenobiotika a tedy k usnadnění jeho vyloučení z organismu [1]. Mezi 

enzymy, účastnící se druhého fáze biotransformace, lze zařadit UDP-

glukoronosylsulfotransferasu, sulfotransferasu, glutathion-S-transferasu a N-acetyltransferasu. [9] 

Lokalizace příslušných reakcí je shrnuta v Tabulce 3. 

 

Tabulka 3. Přehled reakcí II. fáze biotransformace a jejich lokalizace [9]. 
Reakce Lokalizace 

glukuronidace cytosol 

acetylace endoplazmatické retikulum, cytosol 

konjugace s glutathionem endoplazmatické retikulum, cytosol 

konjugace s aminokyselinami cytosol 

sulfonace endoplazmatické retikulum, cytosol 

methylace endoplazmatické retikulum, cytosol 

 

  

 Reakce glukuronidace, nejvýznamnější proces II. fáze biotransformace, představuje 

konjugaci xenobiotika s kyselinou glukuronovou. Reakce je katalyzována enzymem UDP-

glukuronosyltransferasou, která vyžaduje jako kofaktor uridindifosfát-glukuronovou kyselinu 

(UDP-glukuronová kyselina). Glukuronidace je lokalizována v endoplazmatickém retikulu v 

játrech a v dalších tkáních, jako jsou ledviny, žaludek, kůže, mozek, slezina a nosní sliznice [1]. 

UDP-glukuronosyltransferasa má řadu forem, které se dělí do tří základních podrodin (UGT1A, 

UGT2A, UGT2B), mezi kterými jsou rozdíly v substrátové specifitě. Vhodnými substráty UDP-

glukoronosyltransferasy jsou nukleofilní xenobiotika, obsahující funkčí skupiny jako je  -OH, -

COOH, -SH, -NH2. Výsledkem glukuronidace je vznik polárních, snadno vyloučitelných 
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metabolitů. Jedinou vyjímkou je konjugát s morfinem, kdy aktivita nově vzniklého produktu je 

asi dvacetkrát vyšší než-li produktu původního [9]. 

 N-acetylace je hlavní biotransformační cestou xenobiotik obsahujících aromatické aminy 

(R-NH2) nebo hydrazinovou skupinu (R-NH-NH2), které jsou v průběhu reakce přeměněny na 

aromatické amidy (R-NH-COCH3) a hydrazidy (R-NH-NH-COCH3). Enzymem katalyzujícím 

tuto reakci je N-acetyltransferasa, která jako kofaktor vyžaduje acetyl-koenzym A. N-acetylaci 

lze popsat jako reakci bifázickou, v prvním kroku dojde k přenosu acetylu z acetyl-koenzymu A 

na aktivní místo cysteinu N-acetyltransferasy za současného uvolnění koenzymu A. V dalším 

kroku je acetylová skupina přenesena z acetylovaného enzymu na aminoskupinu substrátu za 

současné regenerace enzymu [1]. 

 Existují dvě hlavní možnosti konjugace xenobiotik s aminokyselinami. Tou první je 

konjugace xenobiotika, obsahujícího karboxylovou kyselinu, s aminoskupinou aminokyseliny 

jako je glycin, glutamin nebo taurin.  Druhou možností je konjugace xenobiotika, obsahující 

aromatický hydroxylamin, který se váže na karboxylovou skupinu aminokyseliny jako je prolin 

nebo glycin [1]. 

 Vedle konjugace xenobiotik s aminokyselinami dochází i ke konjugaci s glutathionem, 

tripeptidem, který se skládá z glycinu, cysteinu a kyseliny glutamové. Substráty konjugace s 

glutathionem zahrnují velké množství elektrofilních xenobiotik, nebo xenobiotik, která mohou 

být biotransformována v elektrofilní sloučeniny. Při konjugaci s glutathionem se z xenobiotik 

stávají thioethery, které vzniknou nukleofilním atakem glutathionthiolátového iontu (GS-) [1]. 

   Sulfonace je katalyzována ezymem sulfotransferasou, která na rozdíl od 

glukuronosyltransferasy není indukovatelná xenobiotiky a dle své substrátové specifity se dělí do 

dvou rodin SULT1 a SULT2. Pro průběh sulfonace je nezbytná přítomnost kofaktoru, 3'-

fosfoadenosin-5'-fosfosulfát (PAPS). Při sulfátové konjugaci xenobiotika dochází k přenosu 

sulfátu z PAPSu na xenobiotikum za vzniku ve vodě dobře rozpustných esterů kyseliny sírové. 

Vlastní přenos sulfátů probíhá v hepatocytech. Sulfonace znamená pro mnohé sloučeniny, zvláště 

fenoly, metabolickou alternativu ke glukuronidaci, jinak obecně sulfonaci podléhají zejména 

malé a jednoduché molekuly špatně rozpustné v tucích, které jsou subcelulárně lokalizovány v 

cytoplazmě [1, 7].  

 Methylaci podlehají zejména ty molekuly, které ve své struktuře obsahují funkční skupiny 

jako -NX2, -OH a -SH. Nezbytnou podmínkou průběhu methylace je přítomnost enzymu 
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methyltransferasy a kofaktoru S-adenosinmethioninu, ze kterého pak methyltransferasa přenáší 

methylovou skupinu na vhodný substrát. Reakce probíhá v cytosolu hepatocytů a v cytosolu 

buněk nervového vlákna [9]. 

2. 4  Exkrece 

 Xenobiotika mohou být vyloučena ledvinami, které představují hlavní vylučovací orgán, 

pak také játry, které látky vylučují žlučí do střeva a odtud odcházejí se stolicí. Dalším místem 

exkrece jsou plíce, kde je xenobiotikum vylučováno exhalací. Možnou alternativní cestou 

exkrece, byť s malým kvantitativním významem, je vylučování žlázami různých orgánů, tedy do 

slin, mléka, slz, potu atd. Z pravidla má každá látka svou hlavní vylučovací cestu, ale u většiny 

sloučenin nacházíme kombinaci několika z nich [3]. 

2. 5  Exkrece ledvinami  

 Jak již bylo uvedeno výše, ledviny jsou majoritním vylučovacím orgánem xenobiotik. 

Procesu exkrece se účastní tří základní děje: glomerulární filtrace, tubulární sekrece a tubulární 

reabsorpce. Jak již napovídá název, při prvních dvou procesech dochází k vyloučení xenobiotika 

z krve do moči, zatímco při tubulární reabsorpci dochází ke zpětnému vstřebání xenobiotika zpět 

do těla [10]. 

 Glomerulární filtrace xenobiotik je značně limitována velikostí pórů v glomerulární 

membráně. Proto touto membránou mohou volně procházet pouze látky s molekulovou hmotností 

nižší než 4000, naopak látky s vyšší molekulovou hmotností touto membránou nemohou 

procházet vůbec. Z toho důvodu membránou neprostupují ani plazmatické bílkoviny, tedy ani 

xenobiotika na ně vázaná. Do glomerulárního filtrátu se dostávají pouze xenobiotika volná [3]. 

Další možností, jak se xenobiotikum dostane z krve do moči je tubulární sekrece, která probíhá 

zejména v proximálním tubulu. Její průběh je vázán na membránové transportní proteiny, které 

umožňují průchod látek skrze membránu jaterních buněk mezi krví a ledvinami a skrze 

membránu jaterních buněk mezi ledvinami a močí [10]. Přestup přes membránu se uskutečňuje 

aktivním transportem, proti koncentračnímu spádu. Na rozdíl od glomerulární filtrace mohou být 

touto cestou vylučována jak volná, tak vázaná xenobiotika, avšak z hlediska kvantity je tubulární 

sekrece nejvýznamnější exkreční cestou pro kyselé sloučeniny [3]. Protipólem těchto 

mechanismů je tubulární reabsorpce, která působí proti eliminaci xenobiotika z krve do moči. 
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Aktivní reabsorpce probíhá v proximálním a distálním tubulu a z nejnovějších studií vyplývá, že 

se jedná o proces pasivní. Daná látka prostupuje skrze stěny tubulárních buněk, které mají 

charakter semipermeabilní membrány, pomocí prosté difúze a aktivního transportu. Primárním 

pohonem pasivní reabsorpce je tubulární reabsorpce vody, ta upraví koncentraci xenobiotika v 

moči s ohledem k jeho koncentraci v plazmě tak, aby došlo ke vzniku elektrochemického 

gradientu, který umožňuje zpětnou difúzi molekul z moči do krve. Mezi fyzikálně-chemické 

faktory ovlivňující tubulární reabsorpci patří zejména polarita, ionizační stav a molekulová 

hmotnost dané sloučeniny [8, 9]. 

3.  Oxygenasy  

 Oxygenasy jsou enzymy patřící do třídy oxidoreduktas a podílejí se na syntéze a 

biodegradaci mnoha metabolitů a  na odbourávání léčiv a cizorodých látek. Obecně sloučeniny na 

kyslík bohaté nejsou příliš častými substráty oxygenas, naopak například lipidy a aromatické 

sloučeniny jsou jejich velmi vhodnými substráty [11]. 

 Pro svou aktivitu oxygenasy vyžadují přítomnost molekulového kyslíku a kofaktoru a na 

základě katalytického mechanismu jsou obecně děleny do dvou skupiny [7].  Prvním typem jsou 

enzymy, které začleňují do svého substrátu pouze jeden atom kyslíku. Druhý atom kyslíku je 

přeměněn na vodu, a proto jsou označovány jako monooxygenasy, někdy též monooxygenasy se 

smíšenou funkcí. Naopak dioxygenasy do svého substrátu začleňují oba atomy kyslíku [11]. 

3. 1  Monooxygenasy 

 Jak již bylo zmíněno výše, monooxygenasy katalyzují včlenění jednoho atomu kyslíku do 

substrátu, pro průběh reakce je nezbytná aktivace kyslíku enzymem. Aktivace se dosáhne 

přenesením elektronu na molekulární kyslík. Jaký typ reaktivního intermediátu kyslíku vznikne, 

závisí zejména na kofaktoru, který se v enzymu vyskytuje. Avšak existují i monooxygenasy, 

které nejsou závislé na kofaktorech vůbec [12]. Takové monooxygenasy, které samy figurují jako 

donory elektronů, jsou pak nazývány jako ''interní monooxygenasy'', avšak většina 

monooxygenas vyžadují externí donory elektronů a podle toho jsou označovány jako ''externí 

monooxygenasy''. Občas také bývají některé monooxygenasy nazývány jako ''oxidasy se 

smíšenou funkcí'' a to v případech, kdy katalyzují reakce, ve kterých je každý atom kyslíku využit 

pro jinou funkci, tedy například pokud jeden atom kyslíku je začleňován do substrátu a z druhého 
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atomu kyslíku je formována voda [13]. Rodina monooxygenas je skutečně rodinou velmi členitou 

a může být klasifikována následovně: hemové monooxygenasy, mezi které je řazen enzymatický 

systém s cytochromy P-450 (viz kapitola 2.3.1 I.fáze biotransformace), dále flavin-dependentní 

monooxygenasy (viz kapitola 5. Flavinové monooxygenasy),  monooxygenasy závislé na mědi, 

monooxygenasy obsahující nehemové železo, pterin-dependentní monooxygenasy, 

monooxygenasy závislé na dalších kofaktorech a monooxygenasy nezávislé na kofaktorech [12]. 

3. 1. 1  Monooxygenasy závislé na mědi  

 Měď-dependentní monooxygenasy vyžadují ionty mědi pro hydroxylaci substrátu. Tato 

poměrně malá rodiny enzymů se vyskytuje zejména v eukaryotických organismech a zatím asi 

nejvíce prozkoumaným zástupcem je dopamin-β-monooxygenasa (DβM) [12]. DβM je 

zodpovědná za katalýzu přeměny dopaminu na (R)-noradrenalin. Reakce zahrnuje hydroxylaci 

dopaminu na β-uhlíku, ke které enzymy vyžaduje jak kyslík, tak exogenní donor elektronů, v 

tomto případě se jedná o askorbát [14].  

 V metanotrofních bakteriích se vyskytuje další zástupce této rodiny, methanová 

monooxygenasa (MMO), tedy integrální enzym asociovaný s membránou, který je zodpovědný 

za přeměnu methanu na methanol. V bakteriích se vyskytuje partikulární methanová 

monooxygenasa (pMMO) a rozpustná methanová monooxygenasa (sMMO), ale pouze pMMO 

využívá ve svém katalytickém mechanismu měď [15]. Také enzym ammonium monooxygenasa 

je bakteriálním enzymem, vysktující se například v Nitrosomonas europaea, amoniak oxidující 

bakterii, která využívá ammoniummonooxygenasu pro katalýzu přeměny amoniaku na 

hydroxylamin [16]. 

3. 1. 2  Monooxygenasy obsahující nehemové železo  

 Monoxygenasy obsahující nehemové železo vyžadují pro svůj katalytický mechanismus 

dva atomy železa jako kofaktory. Tyto enzymy, někdy také označovány jako multikomponentní 

bakteriální monooxygenasy (BMMs, z angl. bacterial multicomponent monooxygenases), 

katalyzují hydroxylační a epoxidační reakce a fungují v komplexu, tvořeném třemi komponenty - 

monooxygenasou, reduktasou a malým regulačním proteinem [12]. Nejlépe popsaným zástupcem 

této rodiny je rozpustná methanová monooxygenasa (sMMO), kterou produkují některé 
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methanotrofní bakterie v případě nedostatku mědi [15]. Kromě methanové monooxygenasy lze 

dále jmenovat například alkenmonooxygenasu, či fenolhydroxylasu [12]. 

3. 1. 3  Pterin-dependentní monooxygenasy 

 Hlavní funkcí těchto monooxygenas je hydroxylace aromatického kruhu aminokyselin 

jako je tryptofan, fenylalanin a tyrosin. Ve svém aktivním místě mají dva postranní řetězce 

histidinu a glutamátu, na které se váže jedne atom železa. Jako koenzym pro svou funkci vyžadují 

terahydrobiopterin, který redukuje vázaný železitý ion (+III) na ion železnatý (+II). V průběhu 

katalytického mechanismu je tetrahydrobiopterin přeměněn na 4α-hydroxybiopterin, který je 

následně dehydratován za tvorby chinoidního dihydrobiopterin. K regeneraci enzymu zpět na 

tetrahydrobiopterin slouží NAD(P)H-dependentní dihydropteridinová reduktasa. Do této skupiny 

se řadí fenylalanin-4-monooxygenasa, či tyrosin-3-monooxygenasa [12]. 

3. 1. 4  Monooxygenasy závislé na jiných kofatorech 

 V dněšní době byl zatím identifikován pouze jediný enzym, který využívá nezvyklý 

kofaktor. Tento enzym, s názvem aclacinomycin-10-hydroxylasa, pochází z bakterie 

Streptomyces purpurascens. Aclacinomycin-10-hydroxylasa vřazuje jeden atom kyslíku do 

substrátu, k čemuž vyžaduje S-adenosyl-L-methionin jako kofaktor. Pravděpodobně existují i 

další enzymy, využívající nezvyklé kofaktory, jejich identifikace je ale otázkou budoucího 

výzkumu [12]. 

3. 1. 5  Monooxygenasy nezávislé na kofaktoru 

 Existuje několik typů monooxygenas, které pro svůj katalytický mechanismus nevyžadují 

žádný kofaktor a s tím se pojí otázka, jak takové enzymy aktivují molekulární kyslík. Bohužel 

zatím není jejich katalytický mechanismus hlouběji prozkoumán, proto se nabízí spíše hypotézy. 

V současné době přichází v úvahu tvorba proteinového radikálu a radikálu odvozeného od 

substrátu, anebo přímý elektronový transport z deprotonovaného substrátu na molekulární kyslík. 

Přímý elektronový transport by připadal v úvahu pouze pro ty substráty, které mohou jednoduše 

poskytovat elektron molekulárnímu kyslíku, současně ale musí být enzym schopen stabilizovat 

aniontové intermediáty [17]. Zatím je známo pouze několik málo typů takových monooxygenas, 

ale zajímavým faktem je, že většina nově objevených členů této skupiny byla nalezena v 
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bakteriích, patřících do druhu streptomycet, jako například tetracenomycin F1 monooxygenasa 

[12]. 

3. 2  Dioxygenasy 

 Jak již bylo řečeno výše, dioxygenasy začleňují dva atomy molekuly do substrátu. Ve 

většině případů přijímá jedna molekula substrátu dva atomy kyslíku (rovnice 1.) 

 S + O2 → SO2  (1) 

 *S představuje substrát 

Avšak v některých reakcích, katalyzovaných dioxygenasami, dochází k začlenění dvou atomů 

kyslíku do dvou molekul stejného substrátu (rovnice 2.), či do dvou rozdílných substrátů (rovnice 

3.). 

 2S + O2 → 2SO  (2) 

 S +S' +O2 →  SO + S'O  (3) 

 *S' představuje druhý substrát 

Ty dioxygenasy, které katalyzují reakce podle schématické rovnice (1), jsou označovány jako 

''intramolekulární dioxygenasy'', naopak jako ''intermolekulární dioxygenasy'' jsou označovány 

dioxygenasy katalyzující reakce podle schématických rovnic (2, 3) [18]. 

 Hlavní funkcí dioxygenas je rozštěpení aromatického kruhu a začlenění dvou atomů 

kyslíku [18]. Při začleňování atomů kyslíku do substrátu může být jeho základní struktura 

zachována, nebo naopak může dojít i k takovým reakcím, kdy je základní struktura porušena. 

Dioxygenasy neštěpící aromatické kruhy sestávají z několika složek, hydroxylasové a složky 

umožňující transport elektronů (nemusí být pouze jedna). Hydroxylasové složky obsahují 

zpravidla [2Fe-S] centra, ale i další ionty nehemového železa, na které je navázán kyslík. 

Dioxygenasy, štěpící aromatický kruh, zavádějí buď dvě hydroxylové skupiny do aromatického 

kruhu, nebo pouze jednu do fenolu. Takový mechanismus představuje u mikroorganismů hlavní 

metabolickou cestu biodegradace aromatických sloučenin [7]. 
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4.  Flavoenzymy 

 Flavoenzymy mají  schopnost katalyzovat široké spektrum biochemických procesů [19]. 

Sehrávají podstatnou roli v aerobním metabolismu skrze jejich schopnost katalyzovat jak 

jednoelektronový přenos, tak i přenos dvouelektronový. Flavoenzymy typicky obsahují 

kovalentně vázaný flavinmononukleotid (FMN) nebo flavinadenindinukleotid (FAD) jako 

kofaktory [20]. Společným rysem flavinů je výskyt isoalloxazinu (Obr. 2), který díky 

konjugovanému systému dvojných vazeb absorbuje světlo zhruba při 450 nm a proto má 

intenzivně žluté zabarvení. Název flavinů je odvozen od latinského flavus (žlutý) [21]. 

  

 

 

 

 

 

 

4. 1  Flaviny 

 Asi nejznámějším zástupcem flavinů je riboflavin, patřící do skupiny vitamínů B. Tato 

sloučenina je prekurzorem pro tvorbu FMN a FAD (Obr. 3, str. 25). Flaviny se v organismech 

účastní zejména redoxních dějů, kdy flavin přijímá jeden elektron a vzniká flavinový radikál, 

neboli semichinon, který se podle pH prostředí vyskytuje ve své neutrální formě (modré), nebo 

po ztrátě protonu ve formě aniontu (červený). Naopak přijetím dvou elektronů nebo hydridového 

iontu dojde k tvorbě bezbravého flavinového dihydrátu.  

 Důležitou podmínkou funkce flavinů jako kofaktorů je jejich ochota reagovat s 

elektrofilními a neutrofilními činidly. Reagují-li oxidované flaviny s nukleofily, pak vznikají 

produkty v polohách 5 a 4a, naopak reagují-li redukované flaviny s elektrofily, pak zcela výlučně 

vznikají produkty v poloze 4a [21]. 
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4. 2 Katalytický mechanismus 

 Flavoenzymy se účastní katalytického mechanismu pomocí dvou redoxních dějů, nejprve 

dochází k  jejich redukci jedním substrátem a následně k oxidaci substrátem druhým (Obr. 4, str. 

26). Záleží však, zda enzymy katalyzují redukci nebo oxidaci, pokud katalyzují například 

redukci, pak oxidační proces slouží pouze k regeneraci enzymu. Pro většinu flavoenzymů platí, 

že oba děje jsou dvouelektronové, výjimečně však oxidační část může zahrnovat dva 

jednoelektronové přenosy. V případě reduktas je reaktivní formou flavinu dihydroflavin, 

formovaný z oxidované formy flavinu pomocí NAD(P)H, v případě oxidas je dihydroflavin 

oxidován z redukované formy pomocí kyslíku. Pro většinu flavoenzymů znamená reakce 

redukovaného flavinu s molekulárním kyslíkem regeneraci enzymu, avšak pro flavinové 

monooxygenasy znamená tvorbu flavin-4a-hydroperoxidu [21]. 
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4. 3  Klasifikace flavoenzymů  

 Jedním z hledisek, jak lze dělit tuto rozmanitou skupinou je klasifikace dle povahy reakce,  

vznikajícího produktu a rychlosti reakce s kyslíkem. Na základě takových kritérií můžeme 

flavoenzymy rozdělit do čtyř základních skupin: dehydrogenasy, elektrontransferasy, oxidasy a 

monooxygenasy [22].  

 Dehydrogenasy reagují s kyslíkem zpravidla velmi pomalu a jako produkty poskytují 

převážně peroxid vodíku, ale v menší míře také superoxidový anion. Typickým představitelem 

těchto dehydrogenas je acetyl-CoA dehydrogenasa. Elektrontransferasy, jejichž představitelem je 

flavodoxin,  již reagují s kyslíkem poměrně rychle a to za tvorby superoxidového aniontu a 

neutrálního flavoproteinového radikálu [22]. Oxidasy poskytují rychlou reakcí s kyslíkem 

oxidovaný flavoprotein a peroxid vodíku. Pro mnoho flavinových oxidas (např. glycinoxidasa) 

jsou vhodnými substráty aminy nebo aminokyseliny a při katalýze se vyznačují vysokou enantio- 

a regio-selektivitou. Flavoproteinové monooxygenasy včleňují do svého substrátu jeden atom 

kyslíku, zatímco pomocí druhého atomu je formována voda. Aktivace kyslíku probíhá pomocí 

tvorby flavin-4a-hydroperoxidu, dle současných vědomostí se flavoproteinové monooxygenasy 

dělí do šesti podtříd (A-F) [20]. 
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5. Flavinové monooxygenasy 

 Flavinové monooxygenasy, tedy enzymy patřící do třídy monooxygenas, byly objeveny v 

průběhu šedesátých let 20. století v jaterních mikrosomech při studiu přeměny N,N'-

dimethylanilinu na jeho N-oxid, která vyžadovala přítomnost NADPH a molekulárního kyslíku. 

V současné době byly FMO detekovány u savců, bakterií, kvasnic a rostlin [23]. U savců je 

nejvíce diskutovanou funkcí FMO jejich úloha v metabolismu cizorodých látek, u bakterií 

zapojení FMO v tvorbě indigoidních sloučeniny, u kvasnic v mechanismu udržování redoxního 

potenciálu uvnitř buňky a u rostlin katalýza trypsin-dependentní biosyntézy auxinu.  

 V lidském organismu bylo zatím nalezeno pět různých genů kódujících FMO, jedná se o 

FMO1, FMO2, FMO3, FMO4, FMO5 [24]. Někdy bývá uváděn i šestý gen, kódující FMO6. 

Přestože tento typ ve své struktuře obsahuje 70% identitu aminokyselinové sekvence jako FMO3, 

jeho funkce zatím nebyla popsána [25]. U třech genů z rodiny FMO (FMO1, FMO2 a FMO3) byl 

prokázán genetický polymorfismus (existence dvou a více alel v lokusu, které nevznikly 

opakovaně probíhající mutací). Zatím nejvíce informací je známo o FMO3, která se vyskytuje v 

lidských játrech. Funkce FMO v lidském organismu je spojována zejména s jejich úlohou v 

metabolismu cizorodých látek, kdy oxidují slabě nukleofilní xenobiotika, tedy sloučeniny 

obsahující dusík a síru, případně selen nebo fosfor. Mechanismus působení spočívá ve využití 

redukčních ekvivalentů NADPH pro redukci jednoho atomu molekulárního kyslíku na vodu, 

zatímco druhý atom oxiduje substrát [24].  

5. 1  Katalytický mechanismus 

 Flavinové monooxygenasy pro katalýzu využívají flavin adenin dinukleotid (FAD) jako 

prostetickou skupinu a NADPH a molekulový kyslík jako kosubstráty. Na rozdíl od cytochromů 

přijímají FMO redukční ekvivalenty přímo, bez pomocného proteinu [26]. Jako hlavní přenašeč 

elektronů při oxidačně-redukčních reakcích, katalyzovaných pomocí FMO, se uplatňuje FAD. 

Tyto elektrony poskytuje NADPH [27]. FMO patří do skupiny monooxygenas, které jsou 

schopny vytvářet stabilní C-4a hydroperoxyflavinové intermediáty, které jsou při teplotě 4°C 

stabilní několik minut až hodin [24]. Jedinou výjimkou je FMO 5, která není schopna tvořit tyto 

stabilní intermediáty [19]. V prvním kroku katalytického cyklu dochází k redukci 

flavinadenindinukleotidu (FAD)  dvěma elektrony z NADPH. Takto redukovaný flavin rychle 
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reaguje s molekulárním kyslíkem a poskytuje flavin-4a-hydroperoxid, v takové formě je pak v 

buňce připraven na reakci s nukleofilem, se kterým by mohl reagovat [24]. V tomto kroku se 

FMO liší od cytochromů, které produkují oxidační činidla až po vazbě na substrát, zatímco 

předpřipravené FMO ve vazbě s 4a-hydroxyflavinem již čekají připravné na oxidaci substrátu 

[20]. Tvorba flavin-4a-hydroperoxidu nevyžaduje přítomnost substrátu, tedy energie nutná pro 

průběh reakce je přítomna v enzymu ještě předtím, než se setká se substrátem. To znamená, že 

každý mírně nukleofilní substrát, který může vstoupit do aktivního místa enzymu, bude oxidován 

a uvolněn ve třetím kroku, vyznačeném na Obr 3. Tato úvaha poskytuje uspokojující vysvětlení 

široké substrátové specifity FMO [28]. Nukleofilní atak flavin-4a-hydroperoxid (FADOOH) 

substrátem probíhá velmi rychle a poskytuje jeden atom molekulárního kyslíku, který oxiduje 

substrátu a druhý atom kyslíku dává vzniknout vodě [24]. V následujícím kroku se voda uvolňuje 

z komplexu FAD-OH. Rychlost jejího uvlonění je asi desetkrát nižší než ostatní kroky 

katalytického mechanismu a proto tento krok limituje rychlost průběhu celé reakce [28]. 

Kinetické studie prokázaly, že jako poslední se z flavoproteinu uvolňuje NADP+, který vystupuje 

jako kompetitivní inhibitor NADPH [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 5.  Katalytický cyklus flavinových monooxygenas. (1) FAD je redukováno pomocí NADPH.       

 (2) FADH2 reaguje s molekulovým kyslíkem a dává vzniknout flavin-4a-hydroperoxidu. 

 (3) FAD-OOH reaguje s vhodným nukleofilem, přičemž jeden atom kyslíku je vřazen do 

 molekuly substrátu. (4) FAD se regeneruje z FAD-OH odštěpením vody. (5) Finálním 

 krokem je uvolnění NADP+ [24]. 
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 NADP+
  hraje důležitou roli při reakci FADH2 s molekulárním kyslíkem, kdy zabraňuje 

zvýšené produkci peroxidu vodíku, která by byla v organismu abnormální [20]. Navíc strukturní 

vlastnosti FAD musí být takové, aby docházelo k co nejnižším únikům reaktivních formy kyslíku 

při případném defektu FADOOH. Protože se FMO vyskytuje ve vysokých koncentracích v 

endoplazmatickém retikulu některých tkání, zvýšená produkce superoxidového radikálu či 

peroxidu vodíku by byla pro buňky fatální. Tvorba peroxidu vodíku by také mohla hrát 

významnou fyziologickou úlohu v kontrole celkového redoxního potenciálu buňky a v expresi 

genů kontrolované peroxidem vodíku či buněčným redoxním potenciálem. Slabinou této úvahy 

ale je možnost, ze purifikovaný enzym, na kterém byl výzkum provádeň, se chová odlišně, než 

enzym nativní [24]. 

5. 2  Struktura flavinových monooxygenas 

 V současné době je známa krystalová struktura pouze FMO pocházejících z bakterie 

Methylophaga sp. a z kvasinky Schizosaccharomyces pombe (Obr. 6, str. 30). Kompletní 

prostorová struktura savčích flavinových monooxygenas ještě nebyla rozřešena, ale i přes to je 

známo několik informací o jejich stavbě. Ty vycházejí buď z již rozřešených struktur FMO z 

kvasinek a bakterií (předpokládá se, že FMO mezi sebou sdílí identitecké základní strukturní 

motivy) a nebo vychází z porovnání primární struktury FMO s primární strukturou ostatních 

flavoproteinů. Jak se ukázalo, FMO patří svou strukturou mezi flavocytochromy c sulfid 

dehydrogenasy, podrodiny flavoproteinů. Vyjma strukturní podobnosti lze nalézt i analogii v 

mechanismu působení [24]. Krystalová struktura některý členů této podrodiny byla již vyřešena, 

a ukázala se být až překvapivě podobná mezi jednotlivými zástupci. Zřejmě jsou všechny 

dimerními proteiny, složenými ze dvou identických jednotek. Na základě této úvahy lze 

předpokládat, že i struktura jednotlivých FMO bude velmi podobná [28]. 

 Dle současných vědomostí se flavinové monooxygenasy sestávají z malé a velké domény 

s kanálem mezi nimi [26]. Na velké doméně je patrné vazebné místo pro FAD, na malé doméně 

naopak vazebné místo NADPH. Struktura těchto vazebných míst má podobu Rosmannova 

uspořádání (βαβ), tedy opakující se jednotky β-listu a α-helixu [24]. 

 Při katalytickém mechanismu interaguje  FAD  pouze s velkou doménou a dochází k 

vystavení flavinu do prostoru mezi doménami [26]. Flavindenindinukleotid vytváří vodíkovou 

vazbu s vazebným motivem nukleotidu, konkrétně atom N3 adeninu se váže vodíkovou vazbou 
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na Arg-39. Z pravidla je flavin fosfát k proteinu kotven spolu s vázanou molekulou vody, ta 

vytváří vodíkové vazby mezi flavin fosfátem a FMO, proto množství molekul vody ovlivňuje 

kontakt proteinu [27]. Naopak NADPH se váže prostřednictvím adeninové skupinu na specifické 

vazebné místo na malé doméně. Tato vazba se ukázala být mnohem slabší než vazba FAD na 

doménu velkou. Nikotinamidová skupina NADPH se pak váže vodíkovou vazbou na exponovaný 

isoalloxazinový kruh FAD. Dalo by se tedy předpokládat, že FMO budou vytvářet kvartérní 

komplex s FAD, NADPH a substrátem, ale ve skutečnosti substrát soutěží s NADPH a také ho 

nahrazuje pomocí vazby na isoalloxazinový kruh [17, 18].  
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5. 2. 1  Primární struktura FMO 

 FMO obsahují 532 až 535 aminokyselinových jednotek a jejich relativní molekulová 

hmotnost se pohybuje mezi 60 000 a 61 000. Výjimkou je FMO 4, která je asi o 25 jednotek delší 

a její molekulová hmotnost přesahuje 63 000 [21]. Prodloužení FMO 4 se přisuzuje bodové 

mutaci původního genu, který změnil ''normální'' stop kodon, čímž došlo k prodloužení 

aminokyselinového řetězce na C-konci [29]. Aminokyselinové sekvence jednotlivých typů FMO 

jsou v některých úsecích identické, s tím že obsahují nadprůměrný počet nepolárních jednotek 

(43-46 %) a podprůměrný počet polárních, kyselých a bazických jednotek. Primární struktura 

obsahuje dva identické motivy sestávající z aminokyselin Gly-Xaa-Gly-Xaa-Xaa-Gly (označení 

Xaa zde představuje libovolnou aminokyselinu), které představují vazebná místá pro FAD a 

NADPH, ty mají v jednotlivých typech FMO stejnou pozici. Místo pro vazbu FAD bylo 

lokalizováno mezi aminokyselinovými jednotkami v pozici 9-14 a místo pro vazbu NADPH mezi 

aminokyselinovými jednotkami 191-196 [30]. Tyto oblasti jsou rozhodující pro funkci FMO, 

například následkem řízené mutagenese v oblasti aminokyselinových jednotek v poloze 9-14 ze 

složení Gly-Xaa-Gly-Xaa-Xaa-Gly na Gly-Xaa-Gly-Xaa-Xaa-Val bude produkce inaktivního 

proteinu, na který se pak FAD vázat nemůže [29]. Sekvence cDNA FMO obsahují úsek na N-

konci, který je vhodný jako iniciační místo translace (např. XXATGG, kde X je obecně C). V 

případě FMO1, FMO2 a FMO3 tato sekvence neobsahuje methionin a první aminokyselina je N-

acetylována. Jednotky jako je alanin nebo glycin, které se vyskytují v blízkosti N-konce, 

pravděpodobně napomáhájí odstranění methioninu během tvorby proteinu FMO. Všechny FMO s 

výjimkou FMO4, obsahují minimálně jedno N-glykosylační místo (např. Asn-Xaa-Ser/Thr), N-

glykosylace ale dle předchozích studií nijak neovlivňuje funkční charakteristiky FMO [29]. 

 FMO všech savčích druhů jsou schopny velmi silné asociace s membránami. I přes to, že 

FMO obsahují hydrofobní regiony, pouze C-konec je dostatečně hydrofobní proto, aby mohl být 

sekvencí pro asociaci s membránami. Přesný mechanismum asociace s membránami zatím není 

přesně znám, ale předpokládá se, že není striktně řízena vlastnostmi C-konce. Pravděpodobně 

FMO obsahují i sekvenci proximální k N-konci, která signalizuje membránovou asociaci. Avšak 

bylo prokázáno, že její odstranenění nevede k zabránění vazby proteinu na membrány [29, 30]. 
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5. 3  Rostlinné FMO 

 První FMO v rostlinách byla identifikována až v roce 2001 [31] a od té doby byly vždy 

studie prováděny na modelové rostlině Arabidopsis. Zajímavým faktem se ukázalo být, že 

rostliny obsahují mnohem více genů FMO, než jich bylo nalezeno například u člověka. 

Konkrétně Arabidopsis obsahuje asi 29 genů, ale zatím byl prokázán pouze jediný gen, který 

opravdu kóduje vznik proteinu [23]. Prvotní studie byly prováděny na dvou mutantech 

Arabidopsis, které svým vzhledem nápadně připomínaly rostlinu juku (angl. název yucca, čeleď 

chřestovitých, podčeleď agávovití). Tito mutanti měli přídatný fenotyp, podobný rostlinám se 

zvýšenou hladinou auxinu, která způsobovala například prodloužení řapíku či zkrácení kořenů a 

byla u nich nalezena zvýšená hladina auxinu o 50% oproti divoce rostoucím druhům. Na základě 

vědeckých studií pak byl z těchto mutantů izolován gen, který byl pojmenován YUCCA [23, 32]. 

Exprese genu YUCCA v Arabidopsis vedla ke zvýšené produkci auxinu, proto se YUCCA 

flavinová monooxygenasa považuje za klíčový krok v biosyntéze auxinu. Následné studie 

ukázaly, že YUCCA flavinová monooxygenasa katalyzuje tu část Trp-dependentní biosyntézy 

auxinu, která udává rychlost celého děje. V současné době se uvádí, že YUCCA participuje na 

biosyntéze auxinu (obr. 7, str. 33) s TAA aminotransferasou. Jedná se o bifázický proces, který 

vede k produkci kyseliny indol-3-octové, přírodně se vyskytujícího auxin, který je nezbytný pro 

růst rostliny a její další vývoj [33].  
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5. 4  Bakteriální FMO 

 V roce 2003 Choi a kol. [34] izolovali z Methylophaga sp. (kmen SK1) gen, který byl 

zodpovědný za tvorbu tzv. indiga, tmavě modrého pigmentu. Tento gen kódoval protein o 

molekulové hmotnosti 35kDa, sestavený ze 456 aminokyselinových jednotek. Následné studie 

prokázaly až 30% homologii s aminokyselinovými sekvencemi FMO organismu člověka,  

Arabidopsis a kvasinek. Protein obsahoval charakteristické strukturní motivy rodiny FMO: 

vazebnou doménu pro FAD, FMO-identifikační sekvenční motiv a NADPH vaznou doménu. 

Navíc vykazoval biochemické vlastnosti, jako je například substrátová specifita či absorpční 

spektra, charakteristické pro rodinu FMO. Na základě všech těchto informací bylo zjištěno, že 

protein, kódovaný studovaným genem, je bakteriální flavinová monooxygenasa (bFMO). Po 

heterologní expresi bFMO z Methylophaga sp. v E.coli byla opět zaznamenána produkce indiga. 
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 Mikrobiální syntézu barviva zahajuje tryptofanosa, katalyzující přeměnu tryptofanu na indol, ten 

je následně N-oxygenován za katalýzy bFMO a tvorby indol oxidu. Indol oxid je pak přeměněn 

na indoxyl a jeho dvě molekuly jsou pak spontánně dimerizovány na indigo [34] 

 Jako další substráty bFMO, kromě indolu, byl identifikován trimethylamin, cysteamin a 

thiomočovina, přičemž nejlepším substrátem se ukázal být trimethylamin. Oproti FMO z 

kvasinek ale bFMO neoxiduje sloučeniny obsahující thiolovou skupinu, obecně jsou 

preferovanějšími substráty bFMO sloučeniny obsahující dusík [34].  

 Krystalová struktura FMO, pocházející z Methylophaga sp. (tzv. mFMO), byla rozřešena 

v roce 2008 pracovníky Alfieri a kol. [35]. Jedná se o dimerní protein (Obr. 8) s 

charakteristickými vazebnými motivy pro FAD a NADPH. Struktura mFMO sdílí se strukturou 

FMO, pocházející z kvasinky Schizosaccharomyces pombe (viz Obr. 6, str. 30), řadu identických 

motivů, zejména stejnou konformaci vázaného NADP+. Na základě strukturní podobnosti, se 

předpokládá i podobný katalytický mechanismus, ve kterém má mít NADP+ zasadní roli pro 

stabilitu intermediátu flavin-4a-hydroperoxidu. Zřejmě NADP+ kryje aktivní místo a vytváří 

vhodné prostředí pro tvorbu vodíkových vazeb s důsledkem prodloužení stability intermediátu. 

[35].  
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5. 5  FMO z kvasinek 

 FMO z kvasinek (yFMO, z angl. názvu yeast FMO) je oproti lidské či rostlinné FMO 

kódována pouze jedním genem. Navíc se odlišuje i svou substrátovou specifitou, neoxiduje 

sloučeniny obsahující dusík, ale pouze sloučeniny, obsahující ve své molekule síru, převážně 

cysteamin, glutathion a cystein [36].  

 Enzym z kvasinek katalyzuje oxidaci glutathionu na glutathion disulfid, přičemž se tyto 

dvě sloučeniny významně podílejí na udržování redoxního potenciálu uvnitř buňky. Cytoplazma 

eukaryotických buněk je spíše redukujícím prostředím, zatímco endoplazmatické retikulum by 

mělo být spíše oxidujícím prostředím, zdrojem oxidačního potenciálu jsou právě oxidované 

disulfidy. yFMO se nachází na cytoplazmatickém povrchu membrány endoplazmatického 

retikula a tím, že se účastní udržování redoxní potenciálu, umožňuje správné poskládání proteinů, 

které obsahují ve své molekule disulfidovou vazbu. V nepřítomnosti yFMO nemohou být některé 

proteiny s disulfidovou vazbou poskládány vůbec, či nakonec poskládány jsou, ale jsou inaktivní.  

Na závěr je třeba dodat, že yFMO neoxiduje pouze glutathion, ale i další disulfidy [37]. 
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5. 6  Savčí FMO 

 V průběhu let bylo identifikováno postupně pět funkčních isoenzymů FMO, které 

obsahují pět typů genů (FMO1-5). Někdy bývá uváděn i šestý gen, který ale kóduje nefunkční 

protein. I lidská FMO2 kóduje nefunkční proteiny, v některých etnických skupinách však existují 

výjimky, kdy je aktivita FMO2 zachována. V rámci FMO1-FMO5 je vysoký stupeň sekvenční 

identity (až 58%) a mezi ortologními enzymy různých druhů savců je až 89% identita. U třech 

zástupců rodiny FMO (FMO1-3) byl potvrzen genetický polymorfismus, z toho nejlépe je 

prostudována FMO3, jejíž mutantní alely způsobují onemocnění zvané trimethylaminurie [24]. 

 FMO se vedle cytochromů P-450 podílí na N- a S-oxygenaci mnoha xenobiotik, 

enzymatická aktivita však byla potvrzena pouze pro FMO1-FMO3 [24]. Stručný přehled genů 

FMO1-FMO3, lokalizace, významných jednonukleotidových polymorfismů a jejich efektu je 

uveden v Tabulce 4 . 
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5. 6. 1  FMO1 

 V játrech mnoha savců, vyjma člověka, je isoformou FMO1. Nejlépe je prozkoumána 

FMO1 z jater prasete [38]. U člověka je hlavní jaterní isoformou FMO 3, zatímco FMO1  se 

nachází spíše v ledvinách člověka a v fetálních játrech. V průběhu vývoje dochází ke změnám 

exprese FMO1, z pravidla nejvyšší exprese dosahuje FMO1 v 8-15 týdnu těhotenství a k 

potlačení FMO1 dochází zhruba tři dny po narození. Signál pro terminaci exprese není určován 

průběhem těhotenství, ale vlastním porodem. Dále se v menší míře FMO1 vyskytuje i ve střevech 

[39, 24]. 

 Ve funkci FMO1 jsou patrné mezidruhové rozdíly [39]. FMO1 se považuje za významný 

článek extrahepatického metabolismu léčiv a stejně tak zásadní roli sehrává v játrech plodu, který 

může být vystaven mnoha potenciálním xenobiotickým substrátům. Mezi typické substráty 

FMO1 patří např. fenthion, tedy organofosfátová sloučenina, působící jako inhibitor 

cholinesterasy. Dalším možným substrátem je methimazol, sloučenina obsahující thiamidovou 

skupinu a je užívána jako thyreostatikum [24].  

 V genové sekvenci FMO1 se vyskytuje jednonukleotidový polymorfismus, jedná se o 

variaci DNA-sekvence, kdy se DNA v rámci druhu liší pouze v jednom nukleotidu (A, T, C nebo 

G) v genomu [39]. V současné době je známo přibližně dvacet variant alel lidské FMO1, ale 

několik z nich se vyskytují pouze vzácně a proto se příliš nepodílí na interindividuálních 

rozdílech v expresi FMO1. Jednou z častěji se vyskytujících alel je například tzv. FMO1*6, 

vzniklá záměnou cytosinu za adenin a její výskyt je téměř 30% v rámci hispánsko-americké 

populace [24].  

5. 6. 2  FMO2 

 FMO2 se vyskytuje zejména v plicích malých zvířat a primátů [38]. Na základě studia 

genové sekvence FMO2 se ukázalo, že hlavní lidská alela FMO2 kóduje polypeptid, který je ve 

srovnání s ortologními proteiny ostatních savců u C-konce o 64 aminokyselinových jednotek 

kratší a proto je také téměř vždy katalyticky inaktivní. Taková mutace se neobjevuje ani u 

primátů, blízkých člověku, proto musela vzniknout pouze po lidské linii [40]. Gen FMO2 všech 

Evropanů a Asijců, která sestává ze dvou alel, kóduje produkci inaktivních, špatně poskládaných 
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proteinů. Nopak gen až 27% Afrických jednotlivců a 5% Hispánců obsahuje alespoň jednu alelu, 

kódující aktivní protein v celé jeho délce [24]. 

 FMO2 katalyzuje oxygenaci velkého množství polutantů životního prostředí, obsahujících 

síru, dále detoxifikuje organofosfátové insekticidy, jako například forát, či disulfoton. Na druhé 

straně však katalyzuje přeměnu thiomočoviny a některé její deriváty na sulfenové či sulfinové 

kyseliny, jež jsou toxičtější než původní sloučenina [26]. Sulfenová kyselina může podléhat 

redoxním reakcím, následovaným konjugací s glutathionem, která povede ke zvýšenému 

oxidativnímu stresu z důvodu, pokud bude vyčerpán redukovaný glutathionu a NADPH [24]. 

Proto se předpokládá, že jedinci s aktivní FMO2, mají snížené riziko toxicity, budou-li vystaveni 

organofosfátům. Toto riziko se  naopak zvyšuje v případě thiomočoviny [26].  

5. 6. 3  FMO3 

 Hlavním typem v lidských jaterních mikrosomech je FMO3, která má největší význam v 

metabolických procesech z celé rodiny FMO [25]. FMO3 je vysoce polymorfní, je známo 

přibližně 17 typů jednonukleotidových polymorfismů. Většina z nich však má malý nebo žádný 

efekt na enzymatickou aktivitu, tři typy jednonukleotidkových polymorfistů značně snižují 

aktivitu FMO3 a pouze jeden z nich enzymatickou aktivitu FMO3 zvyšuje, ale naopak inhibuje 

S-oxygenaci sulfidu Sulindacu (lék s protizánětlivým účinkem) [26]. 

 FMO3 mají širokou substrátovou specifitu, jsou schopny katalyzovat nukleofilní 

primární, sekundární a terciární aminy. Katalýza oxygenace terciárních aminů je ovlivněna 

velikostí substrátu. Primární aminy za katalýzy FMO3 podléhají N-oxygenaci za tvorby 

hydroxylaminu a následně za tvorby oximu, tato cesta představuje detoxifikaci potenciálně 

škodlivých hydroxylaminů, ale zároveň znamená ukončení farmakologického účinku primárních 

aminů. Nejvíce diskutovanou funkcí FMO3 je jejich role v metabolismu (S)-nikotinu a 

trimethylaminu, dalšími substráty může být tamoxifen (antagonista estrogenového receptoru v 

prsní tkáni) či benzidamin (také znám jako Tantum Verde s protizánětlivými účinky). Výbornými 

substráty jsou sloučeniny obsahující síru, které podléhají S-oxygenaci; takovým substrátem 

FMO3 je například cimetidin (antagonista histaminového receptoru, zabraňuje produkci 

žaludečních kyselin) [25].   

  Ztráta funkce FMO3 jako následek mutace vede k velmi vzácnému recesivně-dědičnému 

onemocnění, zvanému trimethylaminurie (TMAuria, z angl.názvu trimethylaminuria) [26]. Z 
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celkových 17 možných mutací FMO3 13 z nich způsobuje TMAurii [41]. Osoby  postižené 

TMAurií nejsou schopny metabolizovat zapáchající trimethylamin, který v těle vzniká rozkladem 

cholinu, na jeho nezapáchající N-oxid. Postižení pak vylučují nadměrné množství trimethylaminu 

v dechu, potu a moči, proto se tato nemoc také nazývá jako syndrom rybího zápachu [26]. 

Nejedná se o onemocnění nijak nové, již v Mahábhárátě, staroindeckém eposu datovanému z 

roku asi 1400 př.n.l., je zmíněna dívka, která byla vyloučena na okraj společnosti, protože 

zapáchala jako tlející ryba. Dokonce i v Shakespearově hře Bouře lze najít zmínky narážející na 

toto onemocnění [24]. Výskyt se ukázal být vyšší u žen než u mužů a většina postižených 

pacientek uváděla zhoršení symptomů v průběhu menstruačního cyklu. TMAurii lze odhalit z 

moči pacientů, zdravý člověk vylučuje 95% a více trimethylaminu ve formě jeho N-oxidu. 

Onemocnění je to nevyléčitelné, ale pro zmírnění projevů je efektivní zejména úprava stravování 

(snížení příjmu cholinu a ryb) a někdy jsou podávána i antibiotika (inhibují bakteriální redukci N-

oxidu trimethylaminu ve střevech) [24]. 

5. 6. 4  Ostatní FMO 

 FMO4 se vyskytuje především v ledvinách a v játrech a v malém množství byla nalezena i 

v mozku. FMO4 má nízkou aktivitu, která je způsobena pravděpodobně nestabilitou vůči 

proteolýze [38]. FMO5 se vskytuje zejména v lidských játrech, po FMO3 je jeho množství v 

játrech nejvyšší z celé rodiny. Stejně tak jako FMO4 i tento gen se zapojuje do metabolismu 

xenobiotik pouze nepatrně [42]. I přes to, že gen FMO6 sdílí s FMO3 71% identických 

aminokyselinových jednotek, kóduje nefunkční proteiny. FMO6 je nefunkční u většiny populace 

a to kvůli alternativnímu postupu při sestřihu genů, kdy jsou přeskakovány exony a následně 

produkovány nefunkční proteiny [42].  
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5. 7  Role savčí FMO v metabolismu cizorodých látek 

 Valná většina studií se koncentruje na rodinu cytochromů P-450 jako hlavních 

představitelů účastnících se oxidace cizorodých látek v průběhu I. fáze biotransformace. V 

současné době se však ukazuje, že také rodina FMO je důležitým článkem systému 

monooxygenas, který přeměňuje nukleofilní aminy, sloučeniny obsahující síru a sloučeniny 

obsahující selen a fosfor v relativně polární sloučeniny, snadno vyloučitelné z organismu [29].  

 Vzhledem k tomu, že cytochromy P-450 a FMO mají velmi podobný mechanismus 

účinku, mohou být některé substráty oxidovány jednak cytochromy P-450 a jednak i pomocí 

FMO. Mezi cytochromy P-450 a FMO lze nalézt jak analogii, tak i mnoho rozdílných vlastností. 

Například pH optimum pro reakce katalyzované pomocí FMO, leží ve více alkalické oblasti  (pH 

8-10), než pro ty reakce, které jsou katalyzovány pomocí cytochromů P-450 (pH 7-8) [1]. 

Cytochromy P-450 mohou být také inaktivovány titrací s protilátkami proti NADPH CYP 

reduktase, tyto protilátky ale inhibují katalytickou aktivitu FMO velmi slabě, pokud vůbec. Jako 

jediné chemické inhibitory FMO se ukázaly být kompetitivní substráty, nejčastěji užívaným 

analogem substrátu pro inhibici FMO je methimazol [24]. Unikátní vlastností FMO je aktivace 

enzymu působením některých aminů; tento efekt vykazuje značné rozdíly mezi jednotlivými 

isoformami. Například některé primární aminy s krátkým řetězcem (např. oktylamin) zvyšují 

oxidaci dimethylanilinu katalyzovanou prasečí FMO1. Tyto aminy však pro isoformu FMO3 

nejsou vhodnými substráty. Jsou známy i případy, kdy některé substráty (N,N-dimethyl aminy) 

mohou přímo aktivovat FMO [43].  
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5. 7. 1  Role FMO v metabolismu xenobiotik obsahujících dusík 

 Mezi sloučeniny obsahující dusík, které vystupují jako substráty FMO, patří zejména 

primární, sekundární a terciární aminy a hydraziny. Přitom terciární aminy jsou N-oxygenovány 

na odpovídající N-oxid, který je následně hydrolyzován za vzniku hydroxylaminu. Sekundární 

aminy jsou oxygenovány přes hydroxylamin na nitrony a primární aminy na oximy. (Obr. 9) 

 

 

 

  

 

 Terciární aminy představují velmi vhodné substráty FMO a jsou zpravidla oxidovány na 

N-oxidy [44]. V některých případěch může vést oxidace substrátu pomocí cytochromů P-450 k 

jeho inaktivaci, naopak oxidace toho samotného substrátu pomocí FMO jeho funkci nijak 

neovlivní. [1] Produkty ve formě N-oxidů jsou ve vodě rozpustné, snadno vyloučitelné a 

povětšinou mají nízký farmakologický či toxikologický účinek ve srovnání s parentálním 

aminem. Na N-oxidaci terciárních aminů pomocí FMO bývá nahlíženo jako na detoxifikační 

cestu, avšak v případě některý terciárních aminů, jako je například tamoxifen, může docházet k 

redukci zpět na parentální amin a to pomocí mnoha hemoproteinů, včetně cytochromu P-450. 
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Takovým postupem dojde k vytvoření rezervoáru daného xenobiotika a k prodloužení jeho 

účinku [44].  

 Heteroaromatické aminy podléhají N-oxidaci pomocí cytochromů P450. Pokud určitá 

sloučenina obsahuje jak alifatický, tak aromatický terciární amin, bývá N-oxidována oběma 

monooxygenasovými systémy, tedy pomocí cytochromů P-450 a FMO. K takové situaci dochází  

například při N-oxidaci nikotinu, kdy hlavní metabolická cesta představuje oxidaci 

pyrrolidinového kruhu pomocí FMO, vedle které ale současně může proběhnout oxidační atak 

pyridinu pomocí cytochromu P-450 (Obr. 10) [45].  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 N-oxygenace sekundárních aminů představuje produkci odpovídajícího hydroxylaminu. 

Pro většinu sekundárních hydroxyalminů je pKa nižší než 6, proto se ve fyziologickém pH 

vyskytují jako neutrální molekuly. Hydroxylaminy jsou velmi reaktivní sloučeniny, které snadno 

podléhají následné oxidaci na nitrony. Nitrony jsou v podstatě N-substituované oximy a proto se 

vyznačují velmi podobnými vlastnostmi, jaké mají oximy. Avšak nitrony jsou mnohem 

náchylnější k nukleofilnímu ataku, ve vodném prostředí jsou téměř okamžitě rozkládány na 

odpovídající primární hydroxylamin a aldehyd. Toto tvrzení však platí pouze pro alifatické 

nitrony, nitrony s arylovým substituentem na α-uhlíku jsou mnohem odolnější proti 
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nukleofilnímu ataku a podstatně stabilnější ve vodném prostředí [46]. Oxidace sekundárních 

aminů pomocí FMO ne vždy znamená detoxikační proces, například 3,3'-iminodipronionitril je 

pomocí FMO bioaktivován na neurotoxický N-hydroxy-3,3'-iminodipropionitril. Navíc existují 

důkazy, že produkce hydroxylovaných sekundárních (a primárních) aminů pomocí FMO může 

vést ke vzniku komplexu s hemoproteiny, včetně cytochromů P-450, s důsledkem inhibice a 

možné následné toxicity. [24] 

 Primární alkylaminy, stejně jako sekundární aminy, podléhají dvojnásobné oxygenaci, 

kdy z parentálního primárního alkylaminu vzniká nejprve odpovídající hydroxylamin, ten 

podléhá následné oxygenaci za vzniku oximu. Vzniklé oximy mají nízký farmakologický a 

toxikologický účinek a z pravidla jsou okamžitě vyloučeny z organismu [24]. 

 Také hydraziny jsou vyhovujícími substráty pro FMO. Oxygenace hydrazinů může 

probíhat jak pomocí FMO, tak pomocí enzymatického systému, obsahujícího cytochrom P-450. 

Avšak FMO jsou schopny oxidovat pouze 1,1-disubstituované hydraziny, zatímco enzymatický 

systém s cytochromem P-450 je schopen oxidovat 1,2-disubstituované hydraziny. Primárním 

produktem oxidace 1,1-disubstituovaných hydrazinů je hydrazon, který je následně hydrolyzován 

za tvorby aldehydu a dealkylovaného hydrazinu. Využívání hydrazinů je značně omezováno 

jejich toxicitou v játrech a dalších orgánech, ale spojitost oxygenace 1,1-disubstituovaných 

hydrazinů pomocí FMO s rizikem nárůstu toxicity hydrazinů není zatím známa [24]. 

5. 7. 2  Role FMO v metabolismu xenobiotik obsahující síru 

Obecně jsou xenobiotika, obsahující ve své molekule síru, výbornými substráty FMO. Mezi 

taková xenobiotika můžeme zařadit sulfidy, thioly, thioamidy a thiokarbamáty (Obr. 11, str. 44) 

[46]. V závislosti na reakčních podmínkách, oxidace sloučenin obsahujících síru, může vést k 

produkci velkého množství elektrofilních reaktivních intermediátů, ty sice nedeaktivují FMO, ale 

jsou schopny kovalentně modifikovat a deaktivovat sousední proteiny, a to včetně cytochromů P-

450 [1]. 

 

  

 

 

 



 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Alkyl- a aryl-sulfidy snadno podléhají oxidaci na sulfoxidy a následně na sulfony, které 

jsou mnohem polárnějšími sloučeninami, než parentální sulfidy, a proto mohou být jednoduše 

vyloučeny močí.  
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 Oxidace alkyl- a aryl-thiolů poskytuje jako meziprodukty velmi reaktivní sulfenové 

kyseliny, které téměř okamžitě reagují s thioly za tvorby disulfidů, jakožto prvních stabilních 

oxidačních produktů. In vivo však oxidace thiolu na disulfid pravděpodobně probíhat nebude.  

Metabolicky vzniklé alkyl- nebo aryl- sulfenové kyseliny budou přednostně reagovat s 

glutathionem za produkce smíšených disulfidů [46]. Například spironolakton je S-oxygenován za 

katalýzy FMO na příslušnou sulfenovovou kyselinu. V případě vyčerpání mikrosomálního 

glutathionu je sulfenová kyselina spironolaktonu schopna inaktivovat cytochrom P-450. Pokud je 

ovšem glutathion přítomen, dochází ke vzniku smíšených disulfidů [29]. 

 Thioamidy jsou asi nejlepšími substráty FMO a jejich S-oxygenací vznikají relativně 

stabilní S-oxidy (sulfiny). V případě N-aryl substituovaných thioamidů vzniklý S-oxid může 

existovat ve formě mnohem méně stabilních iminosulfenových kyselin. Následná S-oxygenace 

nesubstituovaných thioamidových sulfoxidů poskytuje extrémně reaktivní dioxygenované 

deriváty, na které může být nahlíženo jako na sulfeny, či iminosulfenové kyseliny [46]. 

Typickým substrátem nesoucím thioamidovou skupinu je methimazol, jehož přeměna je 

katalyzována pomocí FMO1 [24]. 

 Substráty s thiokarbamidovou skupinou mohou existovat jak ve formě thiolové, tak i ve 

formě thionové. Běžně se vyskytují obě formy tautomerů, ale jejich zastoupení závisí na 

substituentech na přítomném dusíku. Oxidací thiolové/thionové formy vznikají dvě tautomerní 

formy - amidinosulfenová kyselina a sulfoxid. Amidinosulfenová kyselina jako produkt převládá 

při oxidativním ataku síry v thiomočovině a většině di-1,1- nebo di-1,3-substituovaných derivátů 

thiomočovin. Následná oxidace amidinosulfenové kyseliny poskytuje stabilnější dioxygenované 

produkty, sulfinové kyseliny. In vivo podléhají amidinosulfenové kyseliny rozkladu pomocí 

glutathionu, proto je tento mechanismus považován za významnou detoxifikační cestu S-

oxygenovaných thiokarbamidových metabolitů [46]. 
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5. 8.  Role FMO v metablismu endogenních sloučenin 

 Jako endogenní sloučeniny se označují chemické látky syntetizované v těle, či produkty 

konjugace xenobiotik s endogenními nukleofily, jako je například cystein. Složky stravy nejsou 

považovány za endogenní substráty, ale tato hranice není definitivní, protože například biogenní 

amin fenylethylamin je endogenním substrátem i přes to, že je přijímán i v potravě [24]. 

5. 8. 1  Endogenní substráty obsahující ve své molekule dusík 

 Lidé jsou vystavování biogenním aminům  z rozličných složek potravy, jako jsou zejména 

rybí produkty, maso, sýry, pivo, víno a jiné fermentované produkty. V našem organismu tyto 

látky vznikají jako produkty přirozené metabolické aktivity, vedlejší cestou je také bakteriální 

enzymatická dekarboxylace příslušných aminokyselin v GIT. Někdy také biogenní aminy 

vznikají ve zkažených surovinách či při bakteriální kontaminaci a mikrobiální aktivitě spojené s 

fermentací. Z toho velkého množství biogenních aminů mají největší škodlivý potenciál histamin 

a tyramin. Ostatní biogenní aminy jako fenylethylamin, kadaverin (diamin, vznikající 

dekarboxylací lysinu a ornithinu a při hnití masa) a spermidin (polyamin) jsou schopny vyvolat a 

zesilovat toxicitu histaminu a tyraminu [47]. 

 Z uvedených aminů figurují jako substráty FMO pouze fenylethylamin a tyramin.  

Fenylethylamin je primárním aminem a proto je za katalýzy FMO nejprve N-oxygenován na 

hydroxylamin a následně na trans-oxim. Efektivní N-oxygenace se dosáhne za přítomnosti 

lidských jaterních mikrosomů a FMO3. V přímnosti jaterních mikrosomů může také docházet k 

retroredukci hydroxylaminu na původní fenylethylamin [47]. Podobné metabolické přeměně jako 

fenylethylamin podléhá i tyramin, který je také nejprve N-oxygenován na hydroxylamin a 

následně na trans-oxim. Oximy mají velmi nízký farmakologický účinek a proto je N-oxygenace 

biogenních aminů považována za mechanismus inaktivace.  I trimethylamin je považován za 

endogenní sloučeninu obsaženou ve stravě a to zejména ve formě trimethylamin N-oxidu z ryb, 

který je pak redukován zpět na trimethylamin pomocí bakterií ve střevech. Trimethylamin in vivo 

vzniká z rozpadu cholinu a je N-oxygenován pomocí FMO3 na příslušný N-oxid. Narušení 

funkce FMO3 v N-oxygenaci trimethylaminu vede k onemocnění, zvaném trimethylaminurie (viz 

kapitola 5. 6. 3 FMO3) [24]. 
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5. 8. 2  Endogenní substráty obsahující ve své molekule síru 

 Mnoho xenobiotik je metabolizováno pomocí glutathion-S-transferasy a z organismu jsou 

pak vylučovány v podobě S-konjugátů cysteinu nebo jako merkapturové kyseliny. takové S-

konjugáty jsou in vitro S-oxygenovány pomocí FMO, in vivo je vzhledem k nevyhovujícím 

hodnotám Km  tato přeměna  zanedbatelná [24]. Také methionin je in vitro vhodným substrátem 

FMO, in vivo nabývá tato reakce důležitosti pouze v případě toxického množství methioninu ve 

stravě, či u pacientů s poškozenou funkcí jater [48]. 

 Prokazatelným substrátem S-oxygenace in vivo je cysteamin (H2NCH2CH2SH), 

dekarboxylovaný analog cysteinu [49]. Cysteamin je v organismu přeměňován na disulfid 

cystamin, o kterém se předpokládá, že slouží jako endogenní zdroj disulfidových ekvivalentů. 

Proto je oxygenace cystaminu pomocí FMO považována za thiol/disulfidový mechanismus 

kontroly redoxního stavu. Fyziologická role S-oxygenace cysteaminu pomocí FMO není zatím 

známa, proto jsou všechny úvahy pouhými hypotézami [24, 29].  

 Dalším endogenním substrátem jsou lipoové kyseliny, které mohou být přijímány jako 

antioxidanty v doplňcích stravy, či jako součást léčebných prostředků. Je prokázáno, že FMO 

katalyzuje S-oxygenaci lipoové kyselin a lipoamidu [24]. 
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6.  Závěr a možnosti budoucího výzkumu 

 Flavinové monooxygenasy, stejně jako cytochromy P-450, metabolizují velké množství 

xenobiotik a často bývají právě ve srovnání s nimi opomíjeny. Mezi těmito typy enzymů můžeme 

nalézt jak mnoho společného, tak mnoho rozdílných vlastností. FMO i cytochromy P-450 vřazují 

do svých substrátů jeden atom kyslíku, zatímco z druhého atomu vzniká voda. Pro redukci 

druhého atomu kyslíku oba monooxygenasové systémy využívají jako redukční ekvivalent 

NADPH. Jejich molekulová hmotnost se pohybuje mezi 50-60 kDa a jsou lokalizovány v 

endoplazmatickém retikulu, nejčastěji v jaterních buňkách. V některých případech jeden substrát 

může podléhat oběma enzymatickým systémům a někdy obě cesty vedou ke stejným produktům, 

někdy k naprosto odlišným. Cytochromy P-450 a FMO se liší v mechanismu katalytického 

působení. U FMO nedochází k žádné vazbě substrátu s enzymem a elektrony jsou přeneseny v 

jednom dvouelektronovém kroku, naopak v případě cytochromů P-450 jsou elektrony přenášeny 

ve dvou jednoelektronových krocích. Oproti FMO je katalytická aktivita cytochromů P-450 

citlivější na vnější vlivy. Zároveň nebylo popsáno tolik případů, kdy by FMO ovlivňovalo lékové 

interakce s výsledkem změněného farmakologického účinku, či zvýšení toxicity. S tím se pojí 

také poznatek, že FMO oproti cytochromům P-450 produkuje mnohem menší množství 

toxických metabolitů s vyjímkou metabolismu thioamidů a thiokarbamidů. Na druhé straně však 

existuje několik případů, kdy metabolické produkty vzniklé za katalýzy FMO, inhibují funkci 

cytohromu P-450, s následkem zvýšení případně toxicity.    

 I přes to, že ve srovnání s cytochromy P-450 hrají FMO obvykle jen vedlejší roli v 

metabolismu xenobiotik, je třeba hlouběji prostudovat chemické vlastnosti těchto enzymů. Nově 

nabyté poznatky budou jistě zúročeny nejen ve vývoji nových léčiv, kdy je nezbytné zmapovat 

interakce, které mohou případně ovlivňovat účinek léčivé látky. V souvislosti s vývojem léčiv by 

bylo třeba i hlubšího porozumění genetických variant FMO a jejich účinek na xenobiotika a 

reakci na odpovídající léčiva.  Budoucí vývoj by jistě mohl přinést i nový pohled na prozatím 

jediné známé onemocnění, způsobené nefunkčností genu FMO3, trimethylaminurii. V současné 

době není dostupná žádná léčba, která by nemoc vyléčila úplně, pouze existují prostředky, 

zmírňující projevy, jež nemoc doprovází.   

 Výrazným podnětem by nepochybně bylo i rozřešení prostorové struktury některé ze 

savčích forem FMO. V současné době, na rozdíl od cytochromů P-450, existují pouze  bakteriální 
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(ze Methylophaga sp.) a kvasinkové (ze Schizosaccharomyces purpurascence) rentgenové 

struktury, dle kterých jsou pak vytvářeny modely struktury FMO. Pro savčí FMO však žádná 

rentgenová struktura známa není, i když by jistě odkryla mnohé nejasnosti, které se stále jejich 

struktury týkají. Zároveň by mohly být vyjasněny i otázky typu: proč některé endogenní 

nukleofilní substráty nepodléhají katalytickému mechanismu FMO, proč některé FMO 

nepřijímají větší substráty a jakým způsobem je stabilizován komplex flavin-4a-hydroperoxid.  
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