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Úvod 

. 

Živý organizmus je otevřeným biologickým systémem, interaguje s okolím a vyznačuje 

se vlastními principy, zákonitostmi i zákony. Získává látky z okolního prostředí za 

účelem zisku substrátů pro biosyntetické pochody, zisku energie a informací pro 

vytváření vhodných podmínek pro svoji existenci. Většina získaných látek pak podléhá 

metabolickým reakcím, které je buď učiní organizmu vlastními (stávají se eobiotiky), 

nebo jsou organizmu cizí (xenobiotika). 

Množství xenobiotik, se kterými přichází organizmus denně do styku, se vyznačuje 

značným počtem a rozmanitostí. Kromě nečistot z životního prostředí (mnohdy 

pocházejících z odpadů souvisejících s lidskou činností – např. polychlorované 

bifenyly, polyaromatické uhlovodíky) lze do xenobiotik zařadit i složky potravy (např. 

potravinová aditiva, pyrolytické produkty vzniklé tepelnou úpravou jídla), toxiny, i 

léky, jejichž smyslem je vyvolat v organizmu žádoucí terapeutický efekt. 

Vzhledem k neustálému rozvoji průmyslu, zemědělství, medicíny a farmacie, narůstá 

v životním prostředí počet vyskytujících se xenobiotik, která mohou představovat riziko 

nejen pro jednotlivé organizmy v něm žijící (člověka nevyjímaje), ale i pro celý 

ekosystém. (Kvasničková 1995)  

S cizorodými látkami se organizmy nesetkávaly jen dnes, nýbrž během celého rozvoje 

života na Zemi. Postupně se vytvářela řada biotransformačních enzymů za účelem 

ochrany jedince, jež kvůli svému omezeném počtu musí vykazovat širokou substrátovou 

specifitu. (Stiborová et al. 1999) 

Studiem problematiky metabolizmu xenobiotik se zabývá xenobiochemie, což je jeden 

z dílčích oborů biochemie, jehož vznik se dá datovat do konce padesátých let minulého 

století. Tehdy se začaly popisovat první enzymy zpracovávající xenobiotika. 

Oproti původním domněnkám uvažujících pouze detoxikační účinek 

biotransformačních enzymů (Kvasničková 1995) dnes již víme, že tyto enzymy jsou 

schopny xenobiotika přeměnit na biologicky aktivnější, někdy až toxické (např. 

aktivace karcinogenů), nebo změnit biologický efekt xenobiotik (např. při aktivaci 

proléčiv). (Stiborová et al. 1999) 

Kromě zkoumání samotných přeměn cizorodých látek se xenobiochemie v současnosti 

věnuje  vlivu metabolitů xenobiotik na metabolické dráhy v organizmu, zjišťuje 
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strukturu metabolitů, a v neposlední řadě prozkoumává samotné biotransformační 

reakce, včetně  biotransformačních enzymů a faktorů na ně působících. 

Samotná xenobiochemie pak nazírá na problematiku metabolizmu xenobiotik ze dvou 

úhlů: na jedné straně se zabývá vlivem xenobiotik na organizmus (tedy mechanizmem 

účinku, biochemickými účinky), na straně druhé vlivem organizmu na xenobiotika 

(jejich aktivace nebo deaktivace). (Kvasničková 1995) 

Xenobiotika jsou studována nejen z hlediska čistě biochemického, ale i z hlediska 

farmakologického, kdy se zkoumá vliv biotransformačních enzymů na léčiva, která 

mohou být biotransformačními enzymy aktivována (tohoto se využívá u proléčiv), 

avšak mnohem častěji jsou po průchodu játry deaktivována a exkretována. Mimo látek 

léčivých také mohou být aktivovány látky karcinogenní. 

Metabolizmus xenobiotik je značně ovlivněn jejich vlastnostmi, zejména hydrofilitou či 

lipofilitou. Lipofilní látky velmi snadno přechází přímo do buňky, kde podléhají 

reakcím, které mají za úkol zvýšit jejich hydrofilitu, a tím i snadnější vyloučení 

z organizmu. Oproti tomu hydrofilní látky mají v organizmu krátký biologický poločas, 

a podléhají tedy rychlé exkreci.  

Bez biotransformace by se lipofilní xenobiotika pouze akumulovala, což by vedlo ke 

stále většímu poškození organizmu, a tedy i smrti. (Parkinson 2001) 

Procesy, spojené s metabolizmem xenobiotik, probíhají v játrech, jež se tak stávají 

jedním z nejvýkonnějších orgánů našeho těla. Biotransformační enzymy však nejsou 

omezeny pouze na tuto tkáň, dále se vyskytují v plicích, v kůži, ledvinách, v centrálním 

nervovém systému a dalších, i když vykazují menší aktivitu i substrátovou specifitu. 

(Boušová et al. 2011) 

Biotransformační enzymy mají tu zajímavou vlastnost, že nejsou stále stejně aktivní, 

takové uspořádání by pro organizmus bylo nevýhodné. Naopak je jejich aktivita 

modulována indukcí či inhibicí, jsou tedy specificky regulovány. Jejich činnost se 

přizpůsobuje potřebám organizmu a může být ovlivněna řadou faktorů vnějších i 

vnitřních.     

A právě faktory, které ovlivňují aktivitu biotransformačních enzymů, zejména enzymů 

II. fáze biotransformace, se bude zabývat tato bakalářská práce. 
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1 Osud xenobiotik v organizmu 

 

Obr. 1 Osud xenobiotik v organizmu, převzato z Balíková 2011 

1.1 Fáze absorpce 

Vliv xenobiotik na organizmus je do značné míry určen i cestou vstupu do organizmu. 

Pokud bychom hovořili v termínech farmakologie, vědy  studující vztahy mezi léčivy 

(tedy exogenními látkami) a metabolizmem, označili bychom vstup do organizmu jako 

fázi absorpce. 

Podle rozsahu působení pak můžeme rozdělit aplikaci xenobiotik na lokální a celkovou, 

v závislosti na tom, zda je omezen vliv xenobiotika pouze místně, nebo zda působí na 

celý systém, případně organizmus. 

Nadále můžeme rozlišovat cestu podání na enterální, kde má na xenobiotikum vliv 

gastroenterální systém (např. perorální, rektální aplikace), a na parenterální, při kterém 

vstupuje xenobiotikum přímo do krevního oběhu. (Martínková et al. 2007) 

1.2 Distribuce xenobiotika 

Po absorpci xenobiotika (zejména trávicím ústrojím, plícemi a pokožkou) nastává jeho 

distribuce v organizmu, která je zprostředkována zejména krevním řečištěm, a posléze i 

transport do jednotlivých buněk, probíhající různými mechanizmy. 

Před vlastním přechodem do krve je cizorodá látka nucena překonat řadu překážek ve 

formě epitelů a membrán, jež jsou složeny zejména z fosfolipidů, látek hydrofobní 
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povahy. Snadnost přestupu xenobiotika je tedy dána jeho hydrofilitou, ale i dalšími 

fyzikálně-chemickými vlastnostmi (těkavost – v případě kapalin, reaktivita – poškozené 

epitelie umožňují snadnější přenos xenobiotika , náboj a velikost molekuly – zejména 

při vstupu do buňky). (Knejzlík et al. 1999) 

Přenos krví se uplatňuje u xenobiotik se systémovým účinkem, avšak u cizorodých látek 

s lokálním účinkem je jejich působnost omezena především na povrchové epitelie (např. 

kůže, různé typy sliznic), které byly vystaveny expozici – tim se tyto tkáně stávají 

nejčastěji postiženými.  

Jednou z hlavních funkcí cévního systému je transport (např. kyslíku, vitaminů, 

hormonů, ale i xenobiotik) k cílovým buňkám, a výměna probíhající mezi krví a 

tkáňovými buňkami se odehrává ze značné části v kapilárách oběhového systému. 

Z tohoto důvodu bývají nejvíce xenobiotiky zasaženy orgány obsahující hustou síť 

kapilár, avšak svou roli hraje i propustnost endotelových buněk samotných vlásečnic.  

Na jedné straně pak tedy máme játra sloužící jako detoxikační orgán, kde probíhá volná 

výměna mezi kapilárami a samotnou tkání, a na straně druhé mozek se svou velice 

selektivní hematoencefalickou bariérou, která má za úkol tento orgán před působením 

xenobiotik chránit. (Knejzlík et al. 1999) 

1.2.1 Buněčný transport 

V závislosti na povaze látek probíhá transport do buněk několika způsoby: 

a) Volná difuze – při tomto způsobu transportu hraje roli snaha buňky vyrovnat 

extra- a intracelulární koncentrace látky. Takto se přepravují hlavně lipofilní 

molekuly, které prochází volně buněčnou membránou. 

b) Zprostředkovaná difuze – obdobně jako u volné difuze je látka přenášena na 

základě koncentračního gradientu, tentokrát však za účasti přenašeče. Při tomto 

způsobu mohou látky kompetovat o přenašeč. 

c) Aktivní transport – opětovně jsou zde využity přenašeče, tento typ transportu je 

spojen s konzumací energie ve formě ATP, nebo elektrochemického gradientu 

vodíkových iontů. 

d) Endocytóza -  v buněčné membráně se vytvoří vychlípenina, do které je zavzato 

xenobiotikum, a následně transportováno do buňky. (Knejzlík et al. 1999) 
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Obr. 2 Buněčný transport 

2 Biotransformace 

2.1 Charakteristika I. a II. fáze biotransformace 

Podle typu reakcí rozeznáváme I. a II. fázi biotransformace.  

Reakce zavádějící hydrofilní funkční skupiny (–OH, –SH,  –NH2, –COOH)  spadají do 

I. fáze, a zapříčiňují snížení lipofility. Tyto reakce představují především oxidace, 

hydrolýza a redukce. Tyto substituenty mohou být nejen nově připojeny, ale i odkryty 

(např. hydrolýzou esterů se odhalí –COOH skupina). 

Do II. fáze biotransformace patří glukuronidace, sulfatace, acetylace, metylace, 

konjugace s glutathionem a aminokyselinami. Tyto reakce mají povahu syntetických 

reakcí, a z jejich názvů pak vyplývá, které substituenty jsou ke xenobiotiku připojovány. 

Během této fáze je snížena lipofilita více než v I. fázi.  

Xenobiotika nemusí však podléhat oběma fázím biotransformace. Pokud jsou 

dostatečně hydrofilní, mohou být vyloučeny hned po I. fázi. Nebo obsahují takové 

funkční skupiny, na něž je možné přímo navázat konjugáty II. fáze. Silně hydrofilní 

xenobiotika nemusí podléhat biotransformaci vůbec. 

Například morfin, kodein a heroin jsou konvertovány různými cestami na  společný 

metabolit morfin-3-glukuronid. Heroin a kodein jsou nejprve podrobeny I. fázi 

biotransfomace (heroin podléhá deacetylaci, kodein demetylaci), v navazující II. fázi 

jsou všechny tři látky podrobeny konjugaci s kyselinou glukuronovou. (Parkinson 

2001) 
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Obr. 3 Konjugace morfinu, převzato z Internet 3 

2.1.1 Lokalizace biotransformačních enzymů 

Přeměna xenobiotik je uskutečňována biotransformačními enzymy, jejichž lokalizace je 

omezena nejen orgánově (kromě jater i mozek, oko, srdce, aorta, nosní sliznice, kůže, 

plíce, ledviny, gastrointestinální trakt, slezina, slinivka břišní, placenta, vaječníky, 

varlata, erytrocyty, lymfocyty, krevní destičky, krevní plazma), ale i na subcelulární 

úrovni v jednotlivých kompartmentech. 

V cytozolu pak můžeme nalézt epoxidové hydrolázy, alkoholdehydrogenázy, 

aldehydoxidázy. V mikrozomech se vyskytují flavinové monooxygenázy, cytochromy 

P450 a prostaglandin H syntáza. 
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Enzymy nemusí být vázány jen na jeden kompartment. Například esterázy jsou v 

mikrozomech, cytozolu, lysozomech a krvi. Epoxidové hydrolázy se vyskytují 

v mikrozomech a cytozolu. (Parkinson 2001) 

Někdy se také hovoří o III. fázi biotransformace, která již nezahrnuje přeměnu 

xenobiotik, nýbrž transport konjugátů z buňky. (Sokolová 2000) 

2.2 Reakce I. fáze biotransformace 

 

Obr. 4 Biotransformace chlorpromazinu, převzato z Balíková 2011 

2.2.1 Oxidační reakce 

Oxidačním reakcím, které jsou katalyzovány enzymy zvanými oxygenázy, podléhají 

xenobiotika typu aromátů, fenolů, nitroaromátů, aromatických aminů a azobarviv.  

Mimo oxygenáz jsou schopny tyto reakce katalyzovat i peroxidázy. 

Žádná oxidační reakce se neobejde bez přítomnosti kyslíku a kofaktoru, jenž je schopen 

kyslík aktivovat. Jako kofaktor může sloužit železo (i další přechodné kovy), případně 

flaviny. 

Oxygenázy se dělí na dvě skupiny, a to na monooxygenázy a dioxygenázy. Zatímco 

monooxygnázy začleňují jen jeden atom z molekuly kyslíku (zbylý atom je redukován 

na vodu), dioxygenázy připojují oba atomy z původní molekuly. (Stiborová et al. 2004) 
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2.2.1.1 Monooxygenázy 

 

V současnosti rozdělujeme enzymy ze skupiny 

monooxygenáz podle jejich kofaktoru na flavinové 

monooxygenázy (FAD-containing monooxygenases, 

FMO) a oxygenázy se smíšenou funkcí (mixed 

function oxidases, MFO), do kterých jsou zařazovány 

i cytochromy P450. (Stiborová et al. 2004) 

Cytochromy P450 (zkráceně CYP) mají inkorporován 

centrální atom Fe
2+

 do kruhu protoporfyrinu, patří 

tedy mezi hemové proteiny. V organizmu katalyzují velké množství reakcí, jako jsou 

hydroxylace alifatického nebo aromatického uhlíku, epoxidace dvojné vazby, oxidace 

heteroatomu (S-, N-oxidace) a N-hydroxylace, dealkylace na heteroatomu (O-, S-, N-

dealkylace), dehydrogenace a hydrolýza esterů. Jako koenzym je zde NADPH. 

 

Obr. 6 Oxidace nenasycených vazeb, převzato z Balíková 2011 

 

Obr. 7 O-dealkylace, převzato z Baliková 2011 

Obr. 5 Flavinadenindinukleotid 
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FMO katalyzují oxidační reakce 

primárních, sekundárních a terciárních 

aminů, jako koenzymy u nich slouží 

kromě FAD (flavinadenindinukleotid) i 

NADPH (redukovaná forma 

nikotinamidadenindinukleotidfosfátu). 

(Parkinson 2001) 

2.2.1.2 Dioxygenázy 

Substrátem těchto enzymů bývají zpravidla aromatické uhlovodíky, jejichž kruh bývá 

při zavádění kyslíku rozštěpen. Podobně jako cytochromy mají dioxygenázy 

inkorporován atom železa (Fe
2+

 nebo Fe
3+

), avšak nepatří ke skupině hemoproteinů. 

(Stiborová et al. 2004) 

2.2.1.3 Peroxidázy 

Na rozdíl od monooxygenáz a dioxygenáz nevyžadují peroxidázy jako kofaktor NADH 

ani NADPH. Místo toho katalyzují reakci kooxidace, při které je současně redukován 

peroxid vodíku (případně i jiné peroxidy) a oxidován substrát. 

Obr. 9 NADPH 

Obr. 8 N-dealkylace, převzato z Balíková 2011 



- 12 - 

 

Mimo přímého přenosu kyslíku z peroxidu může probíhat oxidace i odlišným 

mechanizmem. Xenobiotikum (např. aminy, fenoly) v tomto případě slouží jako donor 

elektronů, načež je oxidováno za vzniku volných radikálů. Organický hydroperoxid je 

převeden na odpovídající alkohol, a peroxidový kyslík je redukován na vodu namísto 

začlenění do struktury xenobiotika. (Parkinson 2001) 

Peroxidázy patří zpravidla mezi hemoglykoproteiny, atom Fe
3+

 je začleněn do 

protoporfyrinového kruhu. (Stiborová et al. 2004) 

Existuje více typů peroxidáz, jež se liší umístěním ve tkáních i v jednotlivých buňkách. 

Můžeme je najít například ve dřeni ledvin, v krevních destičkách, v gastrointestinálním 

traktu, v mozku a plicích, dokonce i v epitelu ledvinové pánvičky. (Parkinson 2001) 

2.2.2 Redukční reakce 

Během I. fáze biotransformace se uplatňují především enzymy oxidační. Ačkoli se 

redukující enzymy podílí na biotransformaci jen z menší části, jejich význam nelze 

nikterak snižovat. (Stiborová et al. 2004) 

Substráty redukujících enzymů podléhají azo- a nitroredukci, redukci skupin 

karbonylových, disulfidických, chinonů, sulfoxidových a na N-oxidu. (Parkinson 2001) 

Mezi tyto enzymy patří NAD(P)H: chinonoxidoreduktáza a xantinoxidáza. Jako 

substráty jim slouží chinony, kumariny, flavonoidy, polycyklické aromatické 

uhlovodíky, polycyklické aromatické nitrosloučeniny a fenolické antioxidanty.  

 

Obr. 10 Redukce aldehydů a ketonů, převzato z Balíková 2011 
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Obr. 11 Redukce nitroskupin, převzato z Balíková 2011 

Xantinoxidáza se kromě biotransformace xenobiotik účastňuje i na odbourávání 

purinových bazí: po odštěpení ribózy je uvolněn z purinové baze guanin, který je 

následně deaminován na xantin. Xantioxidáza pak přemění xantin na kyselinu 

močovou. (Stiborová et al. 2004) 

2.2.3 Hydrolytické reakce 

Mezi hydrolytické enzymy zařazujeme karboxylesterázy, cholinesterázy a 

organofosfatázy. Jejich substráty jsou funkční deriváty karboxylových kyselin. 

Konkrétně sem patří estery karboxylových kyselin, amidy, estery kyseliny fosforečné a 

anhydridy. 

Karboxylesterázy katalyzují hydrolýzu esterů karboxylových kyselin, amidů a 

thioesterů. Estery kyseliny fosforečné jsou hydrolyzovány paraoxonázami nebo 

organofosfatázami. Anhydridy kyseliny fosforečné podléhají hydrolýze za pomoci  

příslušné organofosfatázy. 

Esterázy hrají důležitou roli při snižování toxicity organofosfátů, používaných jako 

pesticidy a insekticidy. (Parkinson 2001) 
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Obr. 12 Hydrolýza esteru kyseliny acetylsalicylové, převzato z Pouzar 2000 

 

Obr. 13 Hydrolýza amidu lidokainu, převzato z Pouzar 2000 

Všechny tyto enzymy jsou lokalizovány v různých tkáních, dokonce i v plazmě, a 

dokáží biotransformovat různá léčiva (např. prokain je kvůli své rychlé hydrolýze 

používán hlavně jako lokální anestetikum). 

Díky moderním technologiím jsme v současnosti schopni nasyntetizovat nejrůznější 

lidské peptidy, a používat je k terapeutickým účelům. Tyto peptidy mají pak 

v organizmu funkci hormonů, růstových faktorů, cytokinů, rozpustných receptorů a 

monoklonálních protilátek. Kvůli jejich možné deaktivaci v žaludečních šťavách jsou 

tyto peptidy podávány parenterálně. 

I přesto pak mohou peptidy podléhat hydrolýze díky peptidázám, a to jak ve tkáních, tak 

i v krvi. 

Epoxidové hydrolázy hrají významnou roli při biotransformaci epoxidů, které mohou 

vzniknout při metabolizmu aromatických sloučenin (zejména díky cytochromům P450).  

Při samotné hydrolýze je adována molekula vody na epoxid, čímž vznikne diol s OH 

skupinami v trans poloze. Avšak při další oxidaci se tento diol může přeměnit na derivát 
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diolového epoxidu, který je svými objemnými substituenty stericky chráněn před 

epoxidovými hydrolázami. (Parkinson 2001) 

2.3 II. fáze biotransformace 

Jak bylo již uvedeno, reakce II. fáze biotransformace mají povahu konjugační, probíhají 

tedy za spotřeby ATP (adenosintrifosfátu). Následkem těchto reakcí je značné zvýšení 

hydrofility xenobiotik a následně jejich snazší vyloučení buď močí, nebo žlučí a 

následně stolicí.  

Paradoxně byly enzymy II. fáze biotransformace popsány dříve než enzymy I. fáze, a to 

díky přítomnosti metabolitů II. fáze v krvi a séru. 

 (Knejzlík et al. 1999) 

Do této fáze zahrnujeme reakce typu glukuronidace, sulfatace (též sulfonace), acetylace, 

metylace, konjugace s glutathionem nebo aminokyselinami. Není bez zajímavosti, že 

tyto reakce probíhají rychleji než při I. fázi biotransformace (např. oxidace cytochromy 

P450), a tak rychlost metabolizmu xenobiotik je určována zejména reakcemi I. fáze. 

(Parkinson 2001) 

 

Obr. 14 Metabolizmus kyseliny salicylové, převzato z Lüllman 2004 
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2.3.1 Glukuronidace 

 

Obr. 15 UDP glukóza 

Konjugaci s kyselinou glukuronovou 

podléhá značné množství xenobiotik a je 

katalyzována enzymem UDP-

glukuronosyltransferázou (UDP-GT), 

přičemž kofaktorem zde je UDP-

glukuronová kyselina. UDP-GT má řadu 

izoenzymů a izoforem, jejichž aktivita může být indukována různými látkami - podobně 

jako u cytochromů P450. (Knejzlík et al. 1999) 

Glukuronidace probíhá na nukleofilním heteroatomu (O, N či S) majícím dostatek 

elektronů. Substráty jsou alifatické alkoholy a fenoly, karboxylové kyseliny, sekundární 

aromatické a alifatické aminy, a xenobiotika s volnými sulfhydrylovými skupinami. 

Možná je také konjugace na karbonylové skupině (např. kumarin), dokonce i 

na uhlíkovém atomu, pokud je dostatečně nukleofilní. (Parkinson 2001) 

Po konjugaci následuje vyloučení močí nebo žlučí – cesta exkrece závisí na velikosti 

necukerné části metabolitu. 

UDP-glukuronová kyselina je syntetizována z glukózy-1-fosfátu, přičemž je kyselina 

glukuronová spojena s UDP (uridindifosfát) vazbou alfa. Tato konfigurace chrání 

kofaktor před hydrolýzou enzymem β-glukuronidázou, který je jinak schopen rozložit 

xenobiotika konjugovaná s kyselinou glukuronovou, která se nachází v beta 

konfiguraci. 

β-glukuronidáza je z velké části obsažena ve střevní mikroflóře, kde je schopná uvolnit 

z metabolitu původní xenobiotikum, jež se pak vrací do jater. V játrech opět podléhá 

konjugaci, načež je vyloučeno znovu do střev a podléhá dekonjugaci. Tento děj se 

nazývá enterohepatální cyklus a je využíván k prodloužení účinnosti některých léčiv. 

Kromě detoxikace xenobiotik dokáže UDP-GT zpracovat i endogenní látky, jako jsou 

bilirubin a steroidní hormony, které však mohou při konjugaci na D prstenci způsobit 

cholestázu. (Parkinson 2001) 

Konjugáty alkoholů (a některých léků) s kyselinou glukuronovou nalezly své využití i 

ve forenzní medicíně. Ačkoli mikroorganizmy, obsažené v těle i po smrti, mají 
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schopnost štěpit glukuronidy, nemohou samy tyto konjugáty vytvářet. Z toho vyplývá, 

že nález případných glukuronidových konjugátů vypovídá o požití dané látky ještě 

během života, poněvadž mikrobiálního původu být nemohou.  

Relevantním příkladem je nález ethylglukuronidu, jež bývá eliminován i několik hodin 

po požití alkoholu, ačkoli samotný etanol nelze již v krvi nebo moči po uplynutí této 

doby dokázat. Tímto metabolitem se dá sledovat i abstinence alkoholu po uplynutí 36 

(nález v séru) nebo 80 hodin (nález v moči). (Kaeferstein 2009) 

V pozdějších částech textu, zejména v části zabývající se polymorfizmem 

biotransformačních enzymů, jsou popisovány jednotlivé enzymy. Je tedy třeba se zmínit 

i o nomenklatuře UDP-GT (používá se i zkratka UGT).  

Systém nomenklatury UGT se opírá o podobnost sekvence aminokyselin. Za symbolem 

UGT je arabskou číslicí vyjádřena rodina, velkým písmenem podrodina, a konečně 

poslední arabská číslice označuje konkrétní enzym. Kupříkladu podrodina UGT1A 

v játrech zahrnuje enzymy UGT1A1, UGT1A3, UGT1A4, UGT1A6 a UGT1A9. (Wynn 

et al. 2009) 

2.3.2 Sulfatace 

 

Obr. 16 3’-fosfoadenosin-5’-fosfosulfát 

Sulfatační reakce katalyzují enzymy ze skupiny 

sulfotransferáz, jimž jako koenzym slouží 3’-

fosfoadenosin-5’-fosfosulfát (čili PAPS). Během 

sulfatace reaguje nukleofilní atom kyslíku či dusíku 

s elektrofilním atomem kyslíku PAPS, následkem čehož 

je rozštěpena vazba mezi fosforečnanovým a síranovým 

zbytkem. Pak dochází k přenosu skupiny SO3
-
 (nikoli SO4

-
) z PAPS na substrát.  

 

Obrázek 17 Sulfátová konjugace fenolu, převzato z Pouzar 2000 
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Substrátem mohou být kromě fenolů a alifatických alkoholů i některé aromatické aminy 

(např. anilin). Velké množství xenobiotik podléhá sulfataci po zavedení či odkrytí –OH 

skupiny v I. fázi biotransformace. 

Svůj vliv mají i karboxylové kyseliny, které sice neslouží jako substrát při sulfataci, 

nicméně jejich význam spočívá v kompetitivní inhibici sulfotransferáz. 

Kofaktor PAPS je syntetizován z SO4
2-

 a ATP ve dvou krocích. Prvním krokem je 

přeměněna ATP a SO4
2-

 na adenosin-5’-fosfosulfát (APS) a pyrofosfát za účasti ATP-

sulfurylázy, a v druhém kroku je přenesena fosfátová skupina z ATP na 3’-pozici APS 

enzymem APS-kinázou. (Parkinson 2001) 

Relativně nízká koncentrace PAPS však omezuje kapacitu sulfatace xenobiotik, a tak 

významnější role v II. fázi biotransformace připadá spíše glukuronidaci. 

Svou roli hraje sulfatace i při zvyšování toxicity některých chemikálií, jako jsou 

aromatické aminy a metyl-substituované polycyklické aromatické uhlovodíky, které se 

mohou aktivovat na karcinogenní metabolity. 

Sulfotransferázy můžeme najít v cytozolu různých orgánů (např. v játrech, ledvinách, 

plicích), endoplazmatickém retikulu a lysozomech.  

Výsledkem těchto konjugačních reakcí jsou estery kyseliny sírové, jež jsou velmi dobře 

rozpustné ve vodě, a které pak mohou být snadno vyloučeny močí, případně žlučí – 

během vylučování žlučí však mohou být metabolity štěpeny arylsulfatázou přítomnou 

ve střevní mikroflóře. (Parkinson 2001) 

Nomenklatura sulfotransferáz je založena na podobném principu jako UGT. Systém 

zahrnuje cytozolickou superrodinu čítající deset sulfotransferáz (SULT), které jsou 

tkáňově i substrátově specifické. U člověka jsou významné rodiny SULT1 a SULT2, 

podrodiny SULT1A, SULT1B, SULT1C, SULT1E, SULT2A a SULT2B. (Wynn 2009) 

2.3.3 Metylace 

Metylace patří mezi méně frekventované reakce 

II. fáze a odlišuje se svou schopností snížit 

hydrofilitu svých substrátů (ta bývá při 

biotransformaci naopak zvyšována). Dokáže 

totiž obsadit funkční skupiny, které by jinak byly 

metabolizovány ostatními enzymy. 

Tato reakce může probíhat jako N-, O-, nebo S-metylace za přítomnosti kofaktoru S-

adenosylmethioninu (SAM), který obsahuje metylovou skupinu navázanou na 

Obr. 18 S-adenosylmethionin 
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sulfoniový iont. Metylová skupina je během reakce přenesena na substrát s nukleofilním 

heteroatomem (O, N, či S), a SAM je pak přeměněn na S-adenosylhomocystein. 

 

Metylaci mohou tedy podléhat 

jednoduché fenoly i polyfenoly, 

alifatické a aromatické aminy, 

dusíkaté heterocykly, a 

sloučeniny se sulfhydrylovými 

skupinami. Dalšími substráty mohou být kovy, které podléhají i několikanásobné 

metylaci. Mohou to být například anorganický arsen a rtuť, anorganický selen. 

(Parkinson 2001) 

2.3.4 Acetylace 

Podobně jako metylace zavádí acetylace neionizovatelnou skupinu na svůj substrát, 

čímž se konjugáty stávají hůře rozpustnými ve vodě. I přesto je takto u některých 

metabolitů (např. isoniazid) usnadněna jejich exkrece močí. 

Acetylací prochází zejména aromatické aminy a hydraziny, které jsou konvertovány na 

příslušné amidy či hydrazidy. Mimo konjugátů cysteinu bývají jen zřídka alifatické 

aminy substráty acetylace. (Parkinson 2001) 

N-acetylace je uskutečňována 

enzymem N-acetyltransferázou 

(NAT) za přispění acetylkoenzymu A 

(acetyl-CoA) a probíhá ve dvou 

krocích. V prvním kroku je acetylová 

skupina přenesena na aktivní místo 

cyteinového zbytku za následného uvolnění acetyl-CoA. Ve druhém kroku přechází 

acetylová skupina z acetylovaného enzymu na aminoskupinu substrátu. Enzym se tak 

regeneruje. 

N-acetyltransferáza je schopná i aktivovat aromatické aminy, pokud byly předtím N-

hydroxylovány cytochromem P450. V tomto případě může enzym sloužit i jako O-

acetyltransferáza, a N-hydroxyaromatické aminy jsou přeměněny na estery. Tyto estery 

jsou schopny se rozpadnout za vzniku iontů, které se pak navazují na DNA. (Parkinson 

2001) 

Obr. 20 Acetylkoenzym A 

Obrázek 19 Metylace Hg2
2+

, převzato z Pouzar 2000 
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U lidí jsou popisovány dva polymorfní izoenzymy NAT1 a NAT2 (Boukouvala a Fakis 

2005), jež mají z 81% společnou skladbu aminokyselin. Jejich substrátové preference 

jsou odlišné, ale částečně se překrývají. 

Oba izoenzymy se liší svou tkáňovou distribucí a jejich exprese se během vývoje též 

mění. NAT2 je především exprimována v játrech a epitelu tračníku, což je v souladu 

s jeho biotransformační aktivitou. NAT1 je široce distribuován v tkáních u dospělých. 

(Rodrigues-Lima et al. 2010) 

2.3.5 Konjugace s aminokyselinami 

Historie xenobiochemie se datuje od objevu první biotransformační reakce v roce 1842, 

kdy byla popsána konjugace kyseliny benzoové s glycinem na  produkt, který byl pak 

pojmenován jako kyselina hippurová podle zvířete (koně), na němž byl experiment 

proveden. 

Dnes jsou popisovány dva odlišné způsoby konjugace s aminokyselinami. Jeden způsob 

vyžaduje nejprve aktivaci xenobiotika konjugací s koenzymem A (CoA), přičemž 

vzniká acyl-CoA thioester. Ten následně reaguje s aminoskupinou aminokyseliny za 

vzniku amidové vazby. Takto jsou metabolizovány karboxylové kyseliny za účasti 

aminokyselin glycinu, glutaminu a taurinu. 

Druhému způsobu konjugace podléhají aromatické hydroxylaminy s karboxylovým 

zbytkem aminokyselin, jako jsou serin a prolin. Zde je aktivována aminokyselina 

aminoacyl-tRNA-syntetázou, jež pak reaguje s hydroxylaminovou skupinou 

xenobiotika, čímž je umožněn vznik reaktivního N-esteru (ten může být degradován za 

vzniku elektrofilních iontů). (Parkinson 2001) 

Zda xenobiotikum podlehne konjugaci s aminokyselinami závisí i na prostorovém 

uspořádání molekuly. Při sterické zábraně karboxylového zbytku totiž xenobiotikum 

nemůže podlehnout konjugaci. 

Tento typ konjugace v buňce nemusí probíhat jen v jednom kompartmentu. Aktivace 

xenobiotik je katalyzována v mitochondriích, ve kterých se nachází mnoho acyl-CoA 

syntetáz. Druhý krok konjugace pak probíhá za pomoci N-acyltransferázy obsažené jak 

v cytozolu, tak v mitochondriích. 

Jako akceptorová aminokyselina může sloužit glycin, glutamin a taurin, dále ornithin, 

arginin, histidin, serin, aspartát a několik dipeptidů. Tyto všechny jsou pak používány 

v závislosti nejen na typu xenobiotika, ale i na živočišném druhu.  
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Oproti glukuronidaci má konjugace s aminokyselinami výhodu menší toxicity. Při 

glukuronidaci xenobiotik typu karboxylových kyselin mohou totiž vznikat potenciálně 

toxické acylglukuronidy, zatímco konjugace s aminokyselinami má čistě detoxikační 

charakter. (Parkinson 2001) 

2.3.6 Konjugace s glutathionem 

 

Obr. 21 Glutathion 

Glutathion (GSH) patří mezi tripeptidy a je složen ze 

tří aminokyselin: z glycinu, cysteinu a kyseliny 

glutamové, která je napojena na cystein přes γ-

karboxylovou skupinu namísto obvyklé α skupiny.  

Při jeho syntéze nejprve vzniká peptidová vazba 

mezi cysteinem a kyselinou glutamovou za pomoci γ-glutamylcystein syntetázy, 

následně je připojen peptidovou vazbou glycin (enzym glutathion syntetáza). 

Konjugace glutathionu s xenobiotiky je katalyzována enzymy glutathion-S-

transferázami (GST). Jejich substráty jsou sice různorodé, avšak sdílejí několik 

vlastností: jsou hydrofobní povahy, obsahují elektrofilní atom a do určité míry 

neenzymaticky reagují s glutathionem. (Parkinson 2001) 

Největší význam této detoxikační cesty spočívá v neutralizaci elektrofilních xenobiotik, 

která by se jinak velmi ochotně navázala na molekuly nukleofilnícho charakteru, jako 

jsou bílkoviny a nukleové kyseliny. Mimoto má glutathion důležitou roli kofaktoru 

glutathion peroxidázy, která chrání buňku před peroxidací lipidů. (Parkinson 2001) 

GST umí katalyzovat dva druhy reakcí. Při první reakci dochází k substituci 

deprotované skupiny GS- za elektrofilní zbytek X-. Tomuto se podrobují substráty typu 

epoxidů, alkyl- a arylhalogenidů.  

 

R-X + GSH  R-SG + XH 

 

Druhému typu reakcí podléhají organické hydroperoxidy, které kromě první substituce 

podléhají i druhé, rovněž s glutathionem. Produktem pak je metabolit zbavený 

elektrofilního zbytku a oxidovaný glutathion. (Knejzlík et al. 1999) 

 

R-SG + GSH  R-H + GSSG 
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GST je schopná kromě detoxikace i aktivovat xenobiotikum. Například dichlorethan a 

dibromethan vytváří glutathionové konjugáty, které se mohou přeměnit na nefrotoxické 

a mutagenní ionty. (Parkinson 2001) 

Nomenklatura GST se zakládá na podobnostech primárních struktur proteinů, a 

rozdělení GST do tříd zas podle podobnosti sekvencí aminokyselin. Jednotlivé třídy 

jsou pak označovány podle názvů písmen řecké abecedy (alfa, mí, pí, kappa, théta), 

z nichž se používá zkráceně jen první písmeno římského opisu (GSTT pro thétu, GSTM 

pro mí). Jednotliví členové třídy jsou pak rozlišeni arabskou číslicí (GSTT1). 

(Mannervik et al. 2005) 

2.4 Exkrece metabolitů xenobiotik 

Po vlastní biotransformaci xenobiotik následuje proces vylučování vzniklých metabolitů 

z organizmu, jinými slovy exkrece metabolitů. 

Metabolity (zejména konjugáty II. fáze biotransformace), jež vznikly v hepatocytech, 

bývají často příliš hydrofilní, než aby somovolně mohly proniknout membránou 

žlučového kanálku do žluči (biliární exkrece), nebo bazolaterální membránou do 

krevních sinusoid. K přechodu do těchto struktur jsou proto využívány transportéry, 

neboli přenašeče. (Zamek-Gliszczynski 2006) 

 Transport metabolitů přes bazolaterální membránu do sinusoidní krve je 

zprostředkován přenašeči náležícím k rodinám Oatp (organic anion transporting 

polypeptide), Oat (organic anion transporter), ale především rodinou Mrp (multidrug 

resistance-associated protein). 

Rodina Mrp představuje skupinu transportních proteinů, jejichž činnost je závislá na 

energii získané z ATP. Mrp má zodpovědnost za exkreci konjugovaných žlučových 

kyselin, léků (např. ampicilin) i jejich konjugátů. 

 Biliární exkrecí lze vyloučit kromě léků a jejich metabolitů i endogenní látky, 

jakými jsou žlučové kyseliny, fosfolipidy, a cholesterol. Bsep (bile salt export pump) je 

zodpovědná za exkreci žlučových kyselin jak nekonjugovaných, tak konjugovaných 

s glycinem a taurinem. 

Ačkoli Bsep není považována za transportér metabolitů II. fáze biotransformace, je 

mnoho léků (např. cyklosporin A, rifampicin) schopných inhibovat jeho funkci, což 

může vést i k léky vyvolané cholestáze a hepatotoxicitě. 
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Mimo Bsep se při biliární exkreci uplatňují i Mrp a Bcrp (breast cancer resistance 

protein), který je funkční jen ve formě dimeru. Bcrp je zřejmě zodpovědný za exkreci 

metabolitů, které nepřenáší Mrp (zejména sulfátových konjugátů). (Zamek-Gliszczynski 

2006) 

3 Faktory ovlivňující činnost biotransformačních 

enzymů 

Následující odstavce mají za úkol obecně představit jednotlivé faktory, které mají vliv 

na biotransformaci v lidském organizmu. V části 3.2., jež se pak zabývá samotnými 

faktory ovlivňující II. fázi biotransformace, je uveden jen výběr několika z nich, a to 

především z rozsahových důvodů – přeci jen některé problematiky jsou samy o sobě 

natolik obsažné, že by vystačily na samostatnou publikaci. 

Enzymy v obou fázích biotransformace mohou podléhat enzymové indukci či inhibici, a  

jejich činnost může být dále ovlivněna genetickými odchylkami, věkem, pohlavím, 

výživou, podávanými léky, i probíhajícími chorobami. Nezanedbatelné jsou i 

mezidruhové rozdíly, jež je třeba brát úvahu zejména během vývoje nových léčiv. 

 Enzymová indukce je způsobena jak zvýšenou genovou transkripcí, tak 

zvětšením aktivity již hotového enzymu. Intenzivnější transkripce pak vede ke zvýšené 

koncentraci enzymu, a tedy i jeho činnosti. V takovém případě je pak daný lék rychleji 

biotransformován, přičemž je snížen i jeho terapeutický účinek. Navíc mohou takto 

vznikat metabolity v dávkách již toxických.  

Enzymovou indukci mohou také způsobovat léčiva při jejich dlouhodobém podávání 

(např. antiepileptikum fenytoin, antibiotikum karbomycin), případně jedno léčivo 

dokáže potencovat biotransformaci druhého (např. při současném podávání 

antiepileptika karbamazepinu a antimalarika artemetheru je zvýšena biotransformace 

artemetheru). (Internet 1 2012) 

Exprese enzymů obou vází biotransformace může být modulována prostřednictvím 

nukleárních receptorů PXR (pregnanový X receptor) a CAR (konstitutivní androstanový 

receptor), zpravidla je exprese touto cestou indukována. Pokud je xenobiotikem léčivo, 

může být aktivace PXR a CAR příčinou farmakokinetických lékových interakcí. (Pávek 

2005) 

 Při inhibici enzymů (především cytochromů P450) je naopak jejich činnost 

oproti normálnímu stavu snížena. Inhibice může být způsobena jak kompeticí substrátů 
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o aktivní místo enzymu, tak připojením inhibitoru k danému enzymu. Následkem 

enzymové inhibice je pak zvýšená plazmatická koncentrace léčiva, a naopak snížená 

koncentrace metabolitů. Zvyšuje se tedy i biologický poločas léčiv, přičemž je zvětšeno 

riziko lékových interakcí.  

Například při současném podávání antibiotika sulfonamidu se zvyšuje toxicita 

fenytoinu. Kumarinové preparáty (perorální antikoagulancia) oproti tomu snižují 

biotransformaci tobultamidu (perorální antidiabetikum), což může vést k dlouhotrvající 

hypoglykémii. Jako inhibotory jsou dále známy léčiva ketokonazol (antimykotikum), 

cimetidin (antiulcerózum) a verapamil (antiarytmikum, vazodilatans). (Internet 1 2012) 

 Aktivita biotransformačních enzymů může být významně ovlivněna i jejich 

genetickým základem, na kterém je postavena rozmanitost jedinců nacházejících se v 

dané populaci. Ve spojení s rozmanitostí genetické informace bývají často používány 

dva pojmy: mutace a polymorfizmus. 

Zatímco jako polymorfizmus označujeme znak, který se vyskytuje alespoň u 1% dané 

populace, mutace vzniká náhodně a její předpokládaný výskyt je tedy menší než 1%. 

Znak, kterým je i biotransformační enzym, může být u jedné populace polymorfní, 

zatímco u jiné může mít charakter mutantní. 

Z hlediska evoluce je přítomnost polymorfizmů nezbytná pro přežití populace a 

zachování druhu, je tedy výhodnější genotyp heterozygotní nežli homozygotní. U 

heterozygotů mohou být totiž alely lépe v populaci udržovány, a v případě potřeby 

častěji exprimovány. (Internet 2 2002) 

Takovým příkladem polymorfizmu je i 

polymorfizmus  β-globinového řetězce 

molekuly hemoglobinu, jehož úlohou je 

transport krevních plynů mezi plícemi a 

ostatními tkáněmi. Polymorfní gen zapříčiňující 

syntézu hemoglobinu S mění vlastnosti 

hemoglobinu takovým způsobem, jenž pak vede 

k srpkovatění erytrocytů za extrémních podmínek (při hypoxii, námaze, chladu). 

Srpkovité erytrocyty potom ohrožují svého nositele blokací mikrocirkulace s následným 

vznikem infarktů postižených orgánů, a rozvojem těžké hemolytické anémie.  

Obr. 22 Srpkovitý a normální erytrocyt 
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Na druhou stranu srpkovatění erytrocytů má i protektivní efekt před malarickými 

parazity, kteří v červených krvinkách přežívají. Erytrocyt napadený tímto parazitem 

totiž snadno srpkovatí, a je pak následně vychytáván ve slezině. (Pecka 2006) 

Současný výskyt polymorfizmů biotransformačních enzymů pravděpodobně souvisí se 

soužitím živočišné a rostlinné říše. U  rostlin působil selekční tlak ve prospěch jedinců 

atraktivnějších pro opylovače a predátory parazitů, kteří navíc disponovali silným 

obranným systémem vůči živočišným druhům, avšak tím byl vytvořen i selekční tlak na 

živočichy, jež museli být schopni metabolizovat co nejširší spektrum substrátů. 

Podobně jako malárie je alelická variabilita biotransformačních enzymů přínosem pro 

zachování populace, a to i navzdory problémům, které jsou s tímto polymorfizmem 

spojeny. (Internet 2 2002) 

Ve smyslu aktivity pak hovoříme o jedincích jako o metabolizátorech pomalých (poor 

metabolizer, PM), extenzivních (extenzive metabolizer, EM), rychlých (intermediate 

metabolizer, IM) a ultrarychlých (ultrarapid metabolizer, UM). Za běžné metabolizátory 

jsou považováni jedinci fenotypu EM. (Zanger a Schwab 2013) 

 Dalším faktorem, který ovlivňuje biotransformaci, je věk. Ačkoli vývoj 

biotransformačních enzymů nastupuje brzy, je jeho u kojenců kapacita nízká. Skutečný 

rozvoj enzymů nastupuje do jednoho či dvou měsíců života.  

Například chloramfenikol podaný kojenci nemá významný terapeutický účinek, naopak 

může vyvolat stav známý jako „grey baby syndrome“ (syndrom šedého dítěte), při němž 

je dítě cyanózní, hypotermní, ochablé a šedé barvy kůže. 

U populace pokročilého věku postupně zpomaluje většina metabolických procesů, 

biotransformaci nevyjímaje. Fyziologicky dochází ke smršťování orgánů, snižování 

průtoku krve játry a k útlumu funkce jater. (Internet 1 2012) 

 Ačkoli probíhá intenzivní výzkum transkripčních a posttranskripčních 

mechanizmů, které jsou schopny modulovat aktivitu biotransformačních enzymů, je 

známo jen relativně málo o vlivu endogenních faktorů (např. hormonů, růstových 

faktorů) na regulaci biotransformačních enzymů a expresi bílkovin. 

Bylo však zjištěno, že právě hormony a růstové faktory mohou hrát při těchto pocesech 

důležitou roli. Regulační pochody jsou totiž zprostředkovány různými signálními 

cestami, z nichž mnoho je začleněno do procesů buněčného růstu, proliferace, 

transformace, a i tumorogeneze.  



- 26 - 

 

Signalizační cesty, uskutečňované mimo jiné prostřednictvím enzymů kináz a fosfatáz, 

jsou schopny regulovat genovou expresi i na úrovni genové transkripce a translace 

mRNA. (Kim a Novak 2007) 

Na metabolizmus xenobiotik mohou mít vliv i látky, které jsou produkovány při 

patologických stavech. Takové látky představují cytokiny, jako jsou například 

interleukin IL-1β, TNF-α a IL-6. V organizmu mají tyto látky úlohu signálních molekul, 

které inhibují činnost mnoha biotransformačních enzymů. (Zanger a Schwab 2013) 

Obě fáze biotransformace mohou být dále ovlivněny přítomností diabetu, hladovění, 

obezity, a dlouhodobým abúzem alkoholu. Vzniklé změny exprese a hladin 

biotransformačních enzymů také mohou vést ke změnám v toxicitě, účinnosti a 

bezpečnosti léků, v neposlední řadě i k lékovým interakcím. (Kim a Novak 2007)  

Biotransformace může být kromě toho snížena i z důvodu poškození jater, tedy při 

cirhóze, karcinomu jater, virové či léky vyvolané hepatitidě (Internet 1 2012), případně 

i u steatózy jater. (Zanger a Schwab 2013) 

 Dále některé složky potravy mohou ovlivnit funkci biotransformačních enzymů. 

Mezi nejznámnější příklady patří grapefruitový džus, který inhibuje řadu cytochromů 

P450, čímž je schopen interakce s více než 25 léčivými látkami, které jsou používány 

jako imunosupresiva, antihistaminika a léky na centrální nervový systém.  

Dalším příkladem může být i česnek, který kromě svých příznivých účinků na lidský 

organizmus je schopen ve vysokých množstvích ovlivnit i cytochromy P450. Konkrétně 

inhibuje izoformu CYP2E1, indukuje rodiny CYP1A a CYP3A. 

Daleko větší význam než česnek mají preparáty 

obsahující extrakt třezalky tečkované. Ta nejenže 

zvyšuje clearance orální antikoncepce, ale následkem 

indukce CYP3A4 snižuje plazmatickou koncentraci 

antibiotika cyklosporinu, které může být použito i k 

imunosupresi při transplantaci orgánů. (Umhöhová 

2010) 

 Mezi jednotlivými druhy můžeme pozorovat rozdíly v rychlosti metabolizmu, 

produkovaných metabolitech a v poměru redukovaných metabolitů. Například 

sulfanilamid je u člověka acetylován, následkem čehož se u něj projevuje hematurie, 

anurie, případně i smrt, zatímco u psa sulfanilamid acetylován není, a není pro něj tedy 

toxický. (Štaud 2008) 

Obr. 23 Třezalka tečkovaná 
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3.1 Cytochromy P450 

Ačkoli je cílem této práce popsat faktory, které mají vliv na II. fázi metabolizmu 

xenobiotik, neobejdeme se alespoň bez krátkého popisu faktorů, jež ovlivňují i I. fázi 

biotransformace, a to z důvodu provázanosti celého procesu eliminace cizorodých látek. 

V současné době je věnována velká pozornost enzymům, které jsou schopny 

metabolizovat 70 až 80% klinicky používaných léčiv, a sehrávají proto významnou roli 

i při odlišujících se odpovědích na podanou léčivou látku. Ačkoli cytochromy P450 

nejsou jedinými enzymy I. fáze biotransformace, zaměřuje se výzkum I. fáze většinou 

přímo na ně. (Zanger a Schwab 2013) 

Pro potřeby nadcházející terminologie je třeba se alespoň krátce zmínit o jejich 

klasifikaci. Cytochromy P450 (tedy CYP) tvoří celou nadrodinu, která je dále členěna 

na rodiny, podrodiny, a jednotlivé izoformy. Např. označení CYP2C9 nás informuje, že 

tento enzym patří do rodiny 2, podrodiny 2C a konečně poslední číslo 9 identifikuje 

jeho samotnou izoformu. Toto členění je založeno na podobnosti aminokyselinových 

sekvencí apoproteinů. (Skálová a Boušová 2011) 

Z 57 údajně funkčních lidských cytochromů zodpovídá za biotransformaci xenobiotik 

asi jen tucet, do něhož  náleží rodiny CYP1, 2 a 3. K nejčastěji exprimovaným 

izoformám cytochromů P450 v játrech náleží CYP3A4, 2C9, 2C8, 2E1 a 1A2.  

 Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující činnost cytochromů P450 patří jejich 

genetický polymorfizmus. Překvapivě funkce cytochromů P450 není tolik ovlivněna 

transkripcí či strukturou proteinu, jako spíše expresí jeho genu a sestřihem mRNA. 

Naopak zesílení činnosti bývá způsebeno několikanásobným zkopírování genu a  jen 

málo polymorfizmů ovlivňuje substrátovou specifičnost.  

Polymorfizmus nejvíce postihuje funkci enzymů CYP2D6, 2C19, 2C9, 2B6, 3A5 a 

2A6. (Zanger a Schwab 2013) 

 Kromě polymorfizmu je přisuzován vliv na biotransformaci xenobiotik i pohlaví 

daného jedince. Mezi pohlavím ovlivnitelné enzymy patří i CYP1A2, u nějž bývá vyšší 

aktivita u mužů. Nicméně 1A2 patří i mezi cytochromy indukovatelné kouřením a tak 

není jisté, nakolik jsou výsledky těchto studií ovlivněny faktem, že muži se věnují 

kouření více než ženy. Uvažuje se i o vlivu pohlaví na enzymy 3A4, 2C9 a 2D6, ale 

výsledky výzkumů zabývajících se těmito enzymy jsou nejednoznačné. (Zendulková-

Zahradníková 2011) 
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 Jak již bylo dříve uvedeno, vyskytuje se snížená aktivita biotransformačních 

enzymů i u extrémních věkových skupin. Enzymový systém zahrnující i cytochromy 

P450 se začíná plně rozvíjet během prvního roku života (Zanger a Schwab 2013), což 

může sloužit nejen jako komplikace při předepisování léků, ale i jako ochrana před 

toxickými účinky některých léčiv.  

Například část paracetamolu je v játrech oxidována enzymy CYP2E1 a 3A4 na jedovatý 

intermediát N-acetyl-p-benzochinonimin, jehož toxicita se však projevuje až při 

vysokých  dávkách. Díky snížené aktivitě cytochromů P450 jsou děti vůči toxickým 

účinkům (a tedy předávkování) chráněny lépe než dospělí, ale tato ochrana 

s postupujícím věkem mizí.  

Zdraví novorozenců může být ohroženo tehdy, pokud kojící matka užívá diazepam 

(sedativum, anxiolytikum, myorelaxans). Metabolit diazepamu je totiž schopen přejít i 

do mateřského mléka, přičemž se u novorozenců (s nezralou aktivitou CYP2C a 3A4) 

akumuluje, což u nich může vyústit v letargii a úbytku na váze. Kojící matky by se 

proto měly obecně vyhýbat benzodiazepinům, ke kterým diazepam patří. (Johnson 

2003) 

 

Obr. 24 Nespecifické metabolity diazepamu, převzato z Internet 4 

U pacientů v pokročilém věku je daleko vyšší riziko lékových interakcí, z důvodu 

zvýšené četnosti onemocnění, a tedy i větším množstvím užívaných léků. Mimo tohoto 

rizika se přidává i snížený first-pass efekt, který zmenšuje množství účinné látky její 

degradací v játrech (jmenovitě klesá aktivita CYP3A4) o 30 až 50%. Z těchto důvodů je 

pokročilý věk považován za jeden z rizikových faktorů inhibice biotransformačních 

enzymů. (Fialová et al. 2006) 
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3.2 Faktory ovlivňující enzymy II. fáze biotransformace 

3.2.1 Mezidruhové rozdíly 

 Konjugace s kyselinou glukuronovou představuje u člověka a jiných druhů jednu 

z nejdůležitějších reakcí biotransformace. Z výsledků různých studií pak vyplývá 

existence rozdílů mezi jednotlivými druhy při procesu glukuronidace.  

Například léčivo Bevirimat, které je v současnosti zkoumáno za účelem léčby infekce 

HIV, vykazuje rozdílný metabolizmus u lidí, opic, kosmanů, prasat, psů i krys. Dále 

některé studie prokázaly velmi nízkou činnost enzymu UGT1A6 u koček, z čehož 

vyplývá jen malá schopnost glukuronidace paracetamolu, acetominofenu a serotoninu. 

(Jancova a Anzenbacher 2010) 

 Co se sulfotransferáz týče, je nedostatek informací týkajících se mezidruhových 

rozdílů u těchto biotransformačních enzymů. U některých druhů byly izolovány 

enzymy, které postrádají u člověka svůj ekvivalent. 

Kupříkladu rodina SULT3 byla nalezena u králíků, gen SULT5A1 u myší. Oproti tomu 

enzym SULT1A2 se vyskytuje pouze u člověka. 

Rozdílnost bychom mohli najít i v metabolizmu dopaminu u člověka a krysy. Zatímco u 

krys je dopamin konjugován s kyselinou glukuronovou, u člověka zcela podléhá 

sulfokonjugaci. 

Není bez zajímavosti, že u hlodavců byl prokázán výrazný pohlavní dimorfizmus při 

expresi sulfotransferáz. Zatímco u samiček dominuje rodina SULT2, u samců jsou 

vysoce exprimovány SULT1A1, 1C1 a 1E2. (Jancova a Anzenbacher 2010) 

I navzdory faktu, že sulfotransferázy jsou jen slabě inducibilní, byla učiněna značná 

snaha identifikovat receptory a ukázkové činitele zodpovědné za jejich indukci. Tímto 

bylo zjištěno, že steroidy, a obzvláště glukokortikoidy, indukují sulfotransferázy u krys 

i u lidí. Indukce SULT1A u krys je umožněna aktivací glukokortikoidních receptorů, 

zatímco transkripce SULT2A je zřejmě navíc kontrolována i transkripčními faktory. 

Funkce krysí SULT1C a SULT2A je navyšována růstovým hormonem, pravděpodobně 

up-regulací exprese enzymů.  

Lidský SULT2A lze indukovat dexametazonem (kortikosteroid používaný př léčbě 

nádorových onemocnění), ale oproti krysímu enzymu SULT1A zůstává lidská forma 

tohoto enzymu léčbou dexametazonem neovlivněna. (Zamek-Gliszczynski et al. 2006) 

 N-acetyltransferázy (NAT) jsou cytozolické enzymy, které lze najít v mnoha 

tkáních u mnoha druhů. Bylo dokázáno, že acetylace heterocyklických aminů je 



- 30 - 

 

druhově i substrátově závislá a substrátová specifita se u některých druhů odlišuje od 

lidské. (Jancova a Anzenbacher 2010) 

Zvířecí modely mají důležitou roli ve výzkumu farmakogenetických odchylek 

biotransformačních enzymů. NAT byly identifikovány u různých eukaryotických druhů, 

zejména u hlodavců. (Rodrigues-Lima et al. 2010) 

Tedy například kyselina p-aminobenzoová je specifickým substrátem pro lidskou 

NAT1, avšak u hlodavců je to NAT2, přičemž mezi lidskou NAT1 a myší NAT2 

existuje 82% shoda ve složení aminokyselin. (Jancova a Anzenbacher 2010) 

Pro výzkum funkce NAT jsou velmi užitečné myší modely, a to nejen kvůli podobnosti 

primární struktury, ale i pro podobnou substrátovou specifičnost a tkáňovou distribuci. 

Myší NAT2 je tedy pro výzkumné účely považován za analog lidského NAT1. 

(Rodrigues-Lima et al. 2010) 

Vysoká aktivita NAT byla nalezena u krys, střední u člověka, žádná u psů. Králíci, kteří 

vykazují polymorfizmus NAT, pak mohou sloužit jako vhodný zvířecí model při jeho 

výzkumu. (Jancova a Anzenbacher 2010) 

 K porovnání aktivity glutathion-S-transferáz (GST) u myši a člověka bylo 

použito více substrátů. Na jedné straně byla prokázána vyšší specifická aktivita myší 

GSTT1 vůči dichlormethanu, avšak lidský enzym GSTT1 měl vyšší kapacitu pro 

katalyzování redukce hydroperoxidů. 

Byl použit i 1-chlor-2,4-dinitrobenzen jakožto „univerzální“ GST substrát, načež byla 

zjištěna největší aktivita u křečků, dále u králíků, morčat, myší a krys. (Jancova a 

Anzenbacher 2010) 

 Mezi metyltransferázy jsou zařazovány enzymy thiopurin S-metyltransferázy 

(TPMT). U člověka i dalších druhů koreluje aktivita jaterní TMPT s aktivitou z izolátů 

periferní krve. Nalezeny byly rozdíly v aktivitě krevní TMPT mezi psi, kočkami a 

koňmi – hodnoty získané u psích vzorků byly značně vyšší než u kočičích a koňských. 

Rozdílnost v aktivitě TMPT byla popsána i mezi lidmi a prasaty, přičemž u lidí byla 

aktivita dvakrát vyšší. (Jancova a Anzenbacher 2010) 
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3.2.2 Věk 

3.2.2.1 Dětská populace 

 Bylo zjištěno, že v závislosti na studovaném substrátu, nedosahuje 

glukuronidace hodnot dospělých dříve než v šesti měsící, jednom roce, tří letech, nebo i 

později.  

Konjugace bilirubinu s kyselinou glukuronovou, prováděna UGT1A1, probíhá na velmi 

nízké úrovni již v játrech novorozenců,  a její funkčnost vyzrává v třetím měsíci života. 

Nevyzrálost glukuronidace může být příčinou toxicity některých léčiv, jako je například 

chloramfenikol, který je u dětí pomaleji biotransformován, a může tak být rychleji 

akumulován. Ačkoli metabolizmus chloramfenikolu probíhá prostřednictvím UGT2B7, 

předpokládá se, že na jehobiotransformaci se podílí i další izoformy UGT. 

UGT2B7 kromě chloramfenikolu extenzivně metabolizuje i morfin, za vzniku 3- a 6-

glukuronidů (M3G a M6G). Zatímco M6G má analgetický efekt, M3G naopak vykazuje 

zvýšenou excitační aktivitu neopiátovým mechanizmem. Glukuronidace morfinu je 

posílena až po novorozeneckém období. (Benedetti et al. 2007) 

Také eliminace epirubicinu, léčiva užívaném dětmi i dospělými při chemoterapii 

nádorových onemocnění, je velice závislá na činnosti UGT2B7. S narůstajícím věkem 

bylo pozorováno zvýšení glukuronidace epirubicinu, přičemž byla potvrzena korelace 

mezi aktivitou UGT2B7 a postnatálním věkem. 

U dětí od sedmi do deseti let je, v porovnání s dospělými, pozorován relativní deficit 

v glukuronidaci salicylamidů a paracetamolu. Principielně se uvádí, že katalyzátorem 

glukuronidace paracetamolu je UGT1A6, avšak na této činnosti se podílí i UGT1A1 a 

1A9. 

Za nižší aktivitou UGT nemusí však nutně stát nižší exprese proteinu. Například nižší 

genová exprese byla pozorována u izoforem UGT1A9 a 2B4, avšak změny v expresi u 

UGT1A1, 1A6 a 2B7 nebyly u různých věkových skupin zaznamenány. Přesto u 

substrátů ibuprofenu, amitriptylinu, 4-tercbutylfenolu, estronu a buprenorfinu byla u 

dětských pacientů zaznamenána nižší glukuronidace. Předpokládá se, že příčina spočívá 

v membránových faktorech zahrnujících skladbu fosfolipidů, dlouhých řetězců 

mastných kyselin a acylkoenzymu A. (Benedetti et al. 2007) 

 V dětství a raném dětství tvoří sulfatace hlavní metabolickou cestu pro 

salicylamid a paracetamol, poněvadž je vyzrálá již prakticky při porodu. Novorozenci 

mohou takto kompenzovat nedostatečnou aktivitu UGT, například jako alternativní 
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cestu při biotransformaci morfinu. Avšak pro výskyt několika forem sulfotransferáz 

může být rozvoj jednotlivých izoforem odlišný. 

 Acetylace kyseliny p-aminobenzoové  enzymem NAT1 se zdá být přítomna u 

předčasně i normálně narozených dětí. Je lehce zvýšená u kojenců a snížená u dětí, 

přičemž data dospělých nejsou dostupná. (Benedetti et al. 2007) Exprese NAT1 genu 

byla dokonce nalezena v placentě během prvního trimestru těhotenství, ve stádiu 

blastocysty. (Rodrigues-Lima et al. 2010) 

Dále byla studována maturace NAT2 při metabolizmu kofeinu a izoniazidu. U 

předčasně narozených dětí a dětí do 19 měsíců bylo prokázáno, že do věku jednoho 

roku nelze spolehlivě určit acetylační schopnost tohoto enzymu. Acetylace izoniazidu 

může být nedostatečně rozvinutá i po jednom roce, poněvadž počet rychlých acetylátorů 

se zvyšuje s věkem a dosahuje úrovně plateu až okolo čtyř let. (Benedetti et al. 2007) 

 Thiopurin-S-metyltransferáza (TPMT), jakožto jeden z metylačních enzymů, se 

vyznačuje polymorfizmem, a při předepisování léků se musí brát v úvahu mimo 

genetických charakteristik pacienta i jeho ontogenetické vlastnosti (tedy věk). Tento 

cytozolický enzym lze nalézt v mnoha tkáních, tedy i v erytrocytech. 

Okolo 89 až 94% populace vykazuje vysokou aktivitu TPMT, 6 až 11% aktivitu střední, 

a  přibližně 0,3% aktivitu nízkou. 

TPMT katalyzuje metylaci thiopurinů, jako je například 6-

merkaptopurin (6-MP), používaný jako antiblastický lék při léčbě 

akutní lymfoblastické leukemie. 6-MP vzniká až po aktivaci 

azathioprinu, jenž je tedy podáván jako proléčivo. 

Účinnost 6MP je do značné míry ovlivněna inhibicí TPMT a 

jedinci s nízkou aktivitou tohoto enzymu jsou pak vystaveni 

toxickým účinkům i při běžném dávkování. 

U erytrocytárních vzorků pocházejících z dětské i dospělé populace bylo pozorováno 

polymorfní rozložení TMPT u obou populací. Distribuce aktivit u novorozenců odrážela 

polymorfizmus nalezený u dospělých. (Benedetti et al. 2007) 

 Mezi příklady konjugace s aminokyselinami patří i konjugace kyseliny benzoové 

s glycinem na kyselinu hippurovou, která je u předčasně narozených dětí deficitní. 

Metabolizmus salicylátů převažuje u novorozenců v prospěch konjugace s glycinem, 

namísto s kyselinou glukuronovou. S věkem se postupně zvyšuje aktivita konjugace 

Obr. 25 6-merkaptopurin 
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s glycinem. U novorozenců se zdá být tento nedostatek jen částečně zapříčiněn 

nedostatkem okamžitě dostupného glycinu. 

 Aktivita některých glutathion-S-transferáz (GST), jmenovitě GSTA1 a GSTA2 

se dostává na úroveň dospělých během prvního či druhého roku života. GSTM má při 

narození oproti dospělým asi pětinásobně vyšší aktivitu a GSTP1 lze nalézt u 

novorozenců, ale u dospělých je již nedetekovatelná. (Benedetti et al. 2007) 

3.2.2.2 Populace seniorů 

 Vliv pokročilého věku na glukuronidaci není jednoznačný. Omezená je 

například konjugace lamotriginu (antiepileptikum) zprostředkovaná UGT1A4 a 2B7, 

stejně tak je snížena clearance oxazepamu (benzodiazepin) a retigabinu 

(antikonvulzivum), jež jsou také metabolizovány UGT. 

Oproti tomu nebyly v souvislosti s pokročilým věkem zaznamenány změny 

metabolizmu u propranololu (beta-blokátor), paracetamolu a ethinylestradiolu 

(estrogen). 

 Při sulfokokonjugaci látek paracetamolu a ethinylestradiolu nebyla pozorována 

závislost na věku, avšak byla nalezena nižší metabolická clearance sulfotransferáz u 

starších mužů, přičemž hladiny glukuronidových a glutathionových derivátů byly 

srovnatelné s populací mladých dospělých mužů. 

 Porovnávání  rychlostí acetylace u jednotlivých věkových skupin je 

komplikováno polymorfizmem acetylačních enzymů. Jednotliví autoři studií se pak 

doposud neshodli na názoru, zda acetylační fenotyp je na věku závislý. 

 U lidských jaterních homogenátů existuje negativní korelace mezi rychlostí 

tvorby kyseliny hippurové (vzniklé konjugací kyseliny benzoové s glycinem) a věkem 

dárce jater. 

 Koncentrace glutathionu v lidských játrech nejsou závislé na stárnutí, avšak u 

žen byl pozorován významný vzestup GSTP1 ve dvou věkových skupinách pod padesát 

a nad sedmdesát let. (Benedetti et al. 2007) 

3.2.3  Vliv diabetu 

Diabetes mellitus (zkráceně diabetes) je označení pro soubor chronických onemocnění, 

která vznikají při relativním či absolutním nedostatku inzulínu, což se projevuje 

poruchou metabolizmu sacharidů. 
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Protože současné působení diabetu, obezity a hladovění může vyústit v pozměněnou 

sekreci hormonů, případně v rezistenci k nim, mohou tyto hormony modulovat i expresi 

jaterních biotransformačních enzymů.  

U diabetických krys byl tak po podání inzulinu nebo růstového hormonu pozorován 

návrat biotransformačních aktivit a exprese na kontrolní hodnoty. 

Diabetes ovlivňuje expresi enzymů obou fází biotransformace. Zvýšeně exprimovány 

jsou cytochromy P450 (CYP1A1, 2B, 3A, 4A, 2E1), glukuronidanční enzym UGT1A1, 

zatímco sníženou expresí jsou postiženy CYP2C11 a sulfotransferázy SULT1A1, 2A1. 

Výzkum na hepatocytech prokázal vliv inzulínu a glukagonu na expresi enzymů. 

Exprese GSTA je posilována inzulínem a snižována glukagonem. U krysích hepatocytů 

byl pozorován inhibiční vliv na expresi GSTP, zatímco exprese GSTM nebyla ani 

jedním enzymem ovlivněna, z čehož vyplývá, že každá třída GST je odlišně regulována 

inzulinem a glukagonem. (Kim a Novak 2007) 

3.2.4 Vliv rostlinných složek potravy 

Pozornost je věnována i některým složkám potravy, u kterých je zkoumán jejich možný 

přínos pro lidský organizmus. K těmto účelům byl prozkoumán vliv látek sulforafanu a 

resveratrolu. 

Resveratrol, strukturně zařazovaný mezi polyfenoly, lze nalézt u několika rostlinných 

druhů, z nichž nejznámější je například víno. Byly již zdokumentováno několik 

chemopreventivních vlastností vůči některým nemocem. Zvýšená exprese díky 

působení resveratrolu byla pozorována u UGT1A1, 2B7 a SULT1E1. (Lancon et al. 

2007) 

Sulforafan (izothiokyanát) si získal pozornost hlavně 

jako chemopreventivní látka způsobující indukci 

endogenních antioxidantů a biotransformačních 

enzymů II. fáze, je tedy zkoumán pro své 

kardioprotektivní účinky. Byl nalezen například v brokolici. 

Zvýšení enzymové aktivity po jeho působení bylo pozorováno u GSH (redukovaný 

glutathion), GR (glutathion reduktáza), GPX (glutathion peroxidáza), a konečně 

GST1A1. (Angeloni 2009) 

Obr. 26 Sulforafan 
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3.2.5 Genetický polymorfizmus 

 S farmakogenetikou UGT (tedy i s polymorfizmem) u lidí přímo souvisí i výskyt 

některých onemocnění. Samotné polymorfizmy byly zaznamenány u těchto UGT 

enzymů: UGT1A1, 1A3, 1A4, 1A6, 1A7, 1A8, 1A9, 1A10, 2A1, 2B4, 2B7, 2B10, 

2B15, a 2B28. 

Přes padesát mutací UGT1A1 je příčnou Criglerova-Najjarova syndromu typu I či II. 

Tento syndrom byl poprvé popsán v roce 1952 jako „vrozená familiární nehemolytická 

žloutenka s kernicterem“. Pacienti postižení typem I tohoto onemocnění trpí úplnou 

absencí UGT1A1, jejíž funkcí je konjugace bilirubinu. Pacienti typu II mají jen 

částečný deficit tohoto enzymu, jsou postiženi méně závažnou žloutenkou a obecně se 

dožívají dospělosti bez neurologického či intelektuálního postižení. (Jancova et al. 

2010) 

Gilbertův syndrom patří mezi autozomálně dominantní dědičná onemocnění, a jeho 

příčinou je mutace genu UGT1 zapříčiňující mírnou hyperbilirubinémii. Jedná se o 

benigní mírnou nekonjugovanou hyperbilirubinémii, jež se nachází asi u 10% populace. 

 U sulfotransferáz je znám polymorfizmus hlavní formy lidských jater 

SULT1A1. Záměna jedné aminokyseliny (argininu v poloze 213 za histidin) v primární 

proteinové struktuře vyúsťuje v rozdílnost ve stabilitě a aktivitě tohoto enzymu. Tato 

mutace se nachází mezi 25,4 až 36,5% u kavkazské populace. Homozygotní jedinci 

His213/His213 mají významně sníženou aktivitu sulfotransferáz krevních destiček. 

Polymorfizmus se dále vyskytuje u SULT1A2, 1A3, 1C2, 2A1, 2A3 a 2B1. 

 Za fenotyp acetylátorů jsou zodpovědné arylamin N-acetyltransferázy, tedy 

izoenzymy NAT1 a NAT2. Rozdíly v kapacitě metabolizmu NAT jsou způsobeny 

alelickými variacemi genu tohoto enzymu, což má za následek pomalou, střední či 

velmi rychlou acetylaci. Velmi rychlí a pomalí acetylátoři jsou citliví na značný počet 

arylaminů, které  tak získávají toxické účinky. 

Byla objevena i souvislost mezi pomalou acetylací NAT2 a zvýšeným rizikem výskytu 

různých typů rakovin (plicní, jaterní, rakovina močového měchýře). Dále existuje 

interakce mezi polymorfizmem NAT1, nedostatečným zásobením mateřskými 

multivitamíny a vrozenými poruchami. (Jancova et al. 2010) 

Gen kódující NAT1 je umístěn na osmém chromozomu v oblasti, která u některých 

lidských rakovin běžně deletována. Celá kódovací sekvence má délku 810 kb (810 tisíc 

párů bazí) a sestává z devíti exonů, jež mají délku 52 kb. V roce 2010 bylo pak popsáno 
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26 různých NAT1 alel, jejichž rozdílnost je zapříčiněna hlavně jednonukleotidovým 

polymorfizmem (SNP), tedy záměnou jednoho nukleotidu. Většina SNP (19 z 21) se 

nachází v kódující oblasti (exon 9). Ztráta funkční alely má pak za následek fenotyp 

pomalého acetylátora. (Rodrigues-Lima et al. 2010) 

 U jedinců s deficitem glutathiontransferáz GSTM1, GSTT1 a GSTP1 je vyšší 

incidence rakoviny močového měchýře, prsu, a plic. Ztráta těchto genů též vede 

k zvýšenému výskytu astmatu, alergií, ateroskleróz, a revmatoidních artritid. (Jancova 

et al. 2010) 

 Genetický polymorfizmus ovlivňuje i činnost metyltransferáz (TPMT i COMT). 

V kavkazské populaci je frekvence homozygotů pro málo, či zcela nefunkční alely, asi 

1:300. Zhruba 11% vyskytujících se heterozygotů vykazuje střední aktivitu TPMT. 

V roce 2008 bylo popsáno 23 alel TPMT, které mohou být asociovány 

s interindividuálními variacemi metabolizmu thiopurinu. Aktivita TPMT se dědí 

autozomálně kodominantně. Lidé s nízkou či střední aktivitou TPMT jsou 

predisponováni k toxicitě při standardním dávkování thiopurinu. Naopak u rychlých 

metabolizátorů je obtížné udržet optimální terapeutickou dávku v krvi, přičemž jsou 

vystaveni vyššímu riziku relapsu u leukemie. 

Jednonukleotidový polymorfizmus COMT se projevuje  na jeho aktivitě v játrech a 

červených krvinkách, vzniká tranzicí na kodonu 158 nebo 108 kódujícího genu, 

následkem čehož dochází k záměně aminokyseliny valinu za methionin a ke snížení 

enzymové aktivity. 

Byl dokonce prokázán i vztah mezi genetickým polymorfizmem COMT a častějším 

vznikem alkoholizmu u věkových skupin do 25, i nad 25 let. (Jancova et al. 2010) 
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4 Závěr 

V této bakalářské práci byla představena jen část širší problematiky, jež se zabývá 

biotransformačními enzymy, jejich funkcí v organizmu, a v neposlední řadě i faktory, 

které ovlivňují činnost těchto enzymů. V čem ale je tato skupina enzymů důležitá? 

Jak již bylo uvedeno, slouží biotransformační enzymy nejen k detoxikaci xenobiotik, ale 

jsou i nedílnou součástí metabolizmu léčiv. V angličtině je lze dokonce často nalézt i 

pod heslem „drug metabolizing enzymes“, neboli „enzymy metabolizující léky“, ačkoli 

léky tvoří jen část širokého spektra substrátů, které jsou biotransformační enzymy 

schopny přeměnit (mohou být metabolizována i eobiotika, jako je například bilirubin). 

Z tohoto vyplývá, nakolik tyto enzymy tvoří neodmyslitelnou součást toxikologie a 

farmakologie, potažmo farmacie i farmaceutické fakulty. 

Nikoho tedy nepřekvapí intenzita, s jakou jsou biotransformační enzymy studovány, 

ačkoli je toto úsilí z převážné části věnováno cytochromům P450, které jsou 

modulovány značným množstvím faktorů, a tato modulace je pak z velké části 

zodpovědná za změny v metabolizmu léčiv, jež mohou vést i k lékovým interakcím. 

Jak ale vyplývá z právě předloženého textu, stejně tak jsou ovlivňovány i ostatní 

biotransformační enzymy, ke kterým patří i enzymy II. fáze biotransformace, a jejichž 

změna funkčnosti může mít také zásadní následky pro organizmus. 

Zde byla pozornost věnována především faktorům mezidruhových rozdílů, věku, 

diabetu, výživě a polymorfizmu. Vliv pohlaví zde nebyl příliš rozebírán, neboť rozdíly 

v biotransformaci, které mohou založeny na produkci pohlavních hormonů, jsou u lidí 

méně patrné, nebo hůře prokazatelné. 

Na úplný závěr je třeba zdůraznit význam biotransformačních enzymů II. fáze, jež 

mnohdy nezaslouženě zůstávají ve stínu cytochromů P450. Pro farmacii je bezesporu 

důležité věnovat oběma skupinám enzymů dostatečnou pozornost, neboť obě fáze se 

vyznačují vzájemnou těsnou provázaností, a jsou tedy i stejně nepostradatelné.       
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5 Seznam zkratek 

3-MP 3-merkaptopurin 

6-MP 6-merkaptopurin 

acetyl-CoA acetylkoenzym A 

APS adenosin-5’-fosfosulfát 

ATP  adenosintrifosfát 

Bcrp protein rezistence prsního karcinomu 

Bsep pumpa exportující žlučové sole 

CAR konstitutivní androstanový receptor 

CoA koenzym A 

CYP cytochrom P450 

COMT katechol-O-metyltransferáza 

EM extenzivní metabolizátor  

FAD flavinadenindinukleotid 

FMO flavinové monooxygenázy 

GSH redukovaný glutathion 

GST glutathion-S-transferáza 

IM rychlý metabolizátor 

IL interleukin 

MFO oxygenázy se smíšenou funkcí 

mRNA mediátorová ribonukleová kyselina 

Mrp protein asociovaný s mnohočetnou lékovou rezistencí 

NAT N-acetyltransferáza 

NADH redukovaný nikotinamidadenindinukleotid 

NADPH redukovaný nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

Oat transportér organických aniontů 

Oatp polypeptid transportující organické anionty 

PAPS 3’-fosfoadenosin-5’-fosfosulfát 

PM pomalý metabolizátor 

PXR pregnanový X receptor 

SAM S-adenosylmethionin 

SULT sulfotransferáza 

TPMT thiopurin-S-metyltransferáza 
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TNF tumor nekrotizující faktor 

UDP uridindifosfát 

UDP-GT UDP-glukuronosyltransferáza 

UGT UDP-glukuronosyltransferáza 

UM ultrarychlý metabolizátor 
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