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ABSTRAKT 
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Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 
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Kandidát: Tomáš Plucha 

Školitel: RNDr. Lucie Škarydová, Ph.D. 

Název diplomové práce: HPLC metoda pro stanovení testosteronu a její využití 

v charakterizaci karbonylreduktas 

 

Karcinom prostaty patří mezi nádory závislé na hormonech, proliferace nádorově 

transformovaných buněk je závislá na aktivaci androgenního receptoru testosteronem. 

Terapii založenou na snížení koncentrace testosteronu do značné míry komplikuje 

produkce androgenů přímo v buňkách prostaty. Bylo prokázáno, že se na produkci 

androgenů se mimo jiných podílí také enzymy redukující karbonylové sloučeniny, 

především aldo-ketoreduktáza 1C3 (AKR1C3). Cílem práce bylo zavést HPLC metodu 

pro stanovení testosteronu a s jejím využitím zmapovat schopnost enzymů redukujících 

karbonylové sloučeniny katalyzovat in vitro reakci, při které vzniká aktivní androgen 

testosteron z neaktivního prekurzoru androstendionu. 

Vzorky enzymů byly inkubovány v prostředí androstendionu c = 20-120 µmol/l, 

po ukončení inkubace byly extrahovány pomocí etylacetátu. Ke stanovení vzniklého 

testosteronu byla použita HPLC analýza (kolona BDS Hypersil C18, 5µm, 250×4,6 mm, 

mobilní fáze metanol:voda, 70:30, detekce: DAD při 240 nm). Testovali jsme lidské 

jaterní subcelulární frakce, vybrané rekombinantně připravené purifikované cytosolické 

enzymy a také membránově vázané enzymy ve formě Sf9 mikrosomální frakce 

obohacené o daný enzym.  

Redukční aktivitu vůči androstendionu se nám podařilo prokázat u cytosolu, 

mikrosomů a také u řady enzymů (AKR1C1-AK1C4, AKR1B1, AKR1B10, CBR1, 

RoDH4, 17β-HSD7). U subcelulárních frakcí a enzymů z nadrodiny AKR jsme 

stanovili také kinetické parametry pro redukci androstendionu. Nejvyšší Vmax 

vyjádřenou jako specifickou aktivitu měla AKR1C3, nejnižší AKR1C4. Nejvyšší afinitu 

k substrátu měla AKR1C3, nejnižší AKR1B1. 
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Prostate cancer belong to hormone-dependent tumors, the proliferation of transformed 

cells is dependent on activation of the androgen receptor by testosterone. Androgen 

deprivatin therapy is complicated by productin of active androgens directly in prostate 

cells. It was proved that among other enzymes also carbonyl-reducing enzymes 

participate in androgen production, especially enzyme aldo-keto reductase 1C3 

(AKR1C3). The aim was to develop a HPLC method for the determination of 

testosterone and use this method for in vitro screening of activity of carbonyl-reducing 

enzymes in formation of potent androgen testosterone from its inactive precursor 

androstenedione. 

Enzyme samples were incubated with androstenedione c = 20-120 µmol/l and 

after incubation were extracted by ethyl acetate. Testosterone formed during the 

incubation was determined by HPLC analysis (column BDS Hypersil C18, 5µm, 

250×4.6 mm, mobile phase metanol:voda, 70:30, detection: DAD při 240 nm). Samples 

of human liver subcelular fractions, recombinantly prepared purified cytosolic enzymes 

and membrane-bound enzymes in the form of Sf9 microsomal fractions with 

overexpressed target enzyme. 

Reducing activity of cytosol, microsomes and also in a number of enzymes 

(AKR1C1-AKR1C4, AKR1B1, AKR1B10, carbonyl reductase 1, retinol dehydrogenase 

4, 17β-hydroxysteroid dehyrdrogenase 7) toward androstendione was proved. kinetic 

parameters for androstenedione reduction were determined for subcellular fractiona and 

AKR enzymes. The highest Vmax expressed as specific activity for AKR1C3, lowest for 

AKR1C4 was measured. The highest affinity to the substrate was determined for 

AKR1C3, lowest for AKR1B1. 
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ÚVOD 
Steroidní sloučeniny jsou mají v lidském organismu nezastupitelnou úlohu. Cholesterol 

je důležitý pro funkci buněčných membrán, žlučové kyseliny jsou nezbytné pro trávení 

lipidů, hormony steroidní povahy se podílejí na regulaci řady fyziologických procesů. 

Mineralokortikoidy regulují hospodaření organismu s vodou, glukokortikoidy se 

podílejí na odpovědi na stresové podněty a regulaci imunitního systému. Estrogeny                    

a androgeny jsou ženskými respektive mužskými pohlavními hormony. Řídí vývoj 

ženského či mužského fenotypu během prenatálního vývoje, vývoj sekundárních 

pohlavních znaků během puberty a jsou také nezbytné pro správný vývoj a funkci 

pohlavních orgánů. 

Abnormální hladiny steroidních látek v lidském organismu jsou spojovány 

s různými typy patologických stavů, jako jsou ateroskleróza, cholelitiáza, Cushingův 

syndrom nebo pseudohermafroditismus. Zvýšené hladiny estrogenů a androgenů jsou 

asociovány také s nádory závislými na hormonech, jako jsou nádory prsu, ovariální 

karcinom a také karcinom prostaty. Léčba těchto nádorů je založená na snížení hladiny 

estrogenů respektive androgenů v organismu nebo snížení jejich účinků blokádou 

receptorů pro tyto hormony.  

Důležitým zdrojem pohlavních hormonů potřebných pro růst takových nádorů jsou 

mimo pohlavních orgánů také samotné nádorové buňky, které mají schopnost 

produkovat aktivní estrogeny nebo androgeny z neaktivních prekurzorů získaných 

z krve. Jedním z těchto prekurzorů je také androstendion, který může být redukován na 

testosteron. Blokáda této syntetické cesty představuje perspektivní možnost terapie 

nádorů závislých na hormonech.  
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1 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

1.1 Androgeny a jejich úloha v organismu 

Androgeny jsou mužské pohlavní hormony. Jedná se o steroidní sloučeniny obsahující 

19 uhlíků. Základní mužský pohlavní hormon je testosteron. Řídí utváření mužského 

pohlaví během prenatálního vývoje a rozvoj sekundárních pohlavních znaků. Je 

nezbytný pro spermatogenezi, správnou funkci genitálií, prostaty a semenných váčků. 

Dále má testosteron anabolický efekt, stimuluje erytropoézu a podporuje růst svalové i 

kostní tkáně. Je tvořen z cholesterolu Leydigovými buňkami ve varlatech, ale 

na biosyntéze a metabolických přeměnách testosteronu se podílí významnou měrou také 

cílové tkáně (Trojan a kol., 2003; Silbernagl a Despopoulos 2004).  

1.1.1 Androgenní receptor  

Testosteron má na své cílové tkáně, kterými jsou reprodukční orgány, svaly, kosti, 

mozek nebo kůže, velmi rozdílné účinky. Ve všech tkáních jsou tyto účinky však 

zprostředkovávány pouze dvěmi isoformami androgenního receptoru. Jedná se                          

o receptor, který je lokalizovaný v cytoplazmě a po navázání ligandu dimerizuje                               

a proniká do jádra, kde spouští translaci určitých genů. Receptor se může vázat na dva 

druhy androgenních responzivních elementů. Receptor má dále funkci transkripčního 

faktoru. Pro ni je nezbytná interakce mezi N-koncovou částí a doménou vázající ligand 

(Claessnes a kol., 2008). 

Lidský androgenní receptor (AR) je tvořen přibližně 919 aminokyselinami. 

Nelze to však určit přesně, jelikož obsahuje polyglutaminový a polyglycinový úsek                       

a délky těchto úseků se liší. Molekulová hmotnost je 110 kDa. Gen pro AR je 

lokalizován na X chromozomu. Doména pro vazbu na DNA se nachází uprostřed 

řetězce a skládá se ze dvou zinkových prstů. Doména pro vazbu ligandu se nachází                     

u C-konce (Claessnes a kol, 2008).  

1.1.2 Dihydrotestosteron, dehydroepiandrosteron a androstendion 

Dihydrotestosteron (DHT) je derivát testosteronu, který má ve srovnání s ním mnohem 

vyšší afinitu k androgennímu receptoru. Vzniká z testosteronu redukcí dvojné vazby 

v poloze 4 na steroidním skeletu na vazbu jednoduchou. Tato přeměna probíhá převážně 

v prostatě, skrotu, penisu nebo kostní tkáni (Labrie a kol., 2000; Trojan a kol., 2003).  
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Dehydropeiandrosteron (DHAE) a androstendion (Adion) jsou prekurzory 

testosteronu. Afinitu k androgennímu receptoru mají velice nízkou, a tak sami o sobě 

nepůsobí androgenně. Hrají však důležitou roli v metabolismu androgenů. DHEA 

koluje v krvi, kam je v podobě sulfátu vylučován z nadledvin. Je významným 

substrátem pro syntézu testosteronu v cílových tkáních. Adion je do krve vylučován 

také z nadledvin nebo je tvořen z DHEA přímo v cílové tkáni. Adion je posledním 

meziproduktem syntézy testosteronu, a tak rychlost jeho redukce tak významně 

ovlivňuje koncentraci testosteronu (Labrie a kol., 2000; Trojan a kol., 2003). 

1.1.3 Biosyntéza a degradace 

Biosyntéza testosteronu vychází z cholesterolu a zahrnuje 5 reakcí. Jednotlivými 

meziprodukty jsou prenenolon, 17α-OH-pregnenolon, DHEA a Adion. Konečným 

produktem syntézy je testosteron. Celá tato syntetická dráha probíhá pouze v testes                           

a nadledvinách, avšak poslední dvě reakce, při kterých je DHEA přeměněn na Adion 

ten následně na testosteron, mohou probíhat také v jiných tkáních. Tímto způsobem 

může probíhat syntéza testosteronu přímo v cílové tkáni např. v prostatě (Labrie a kol., 

2000). V řadě cílových tkání, jako je kůže, prostata nebo semenné váčky, probíhá 

přeměna testosteronu na jeho účinnější formu DHT (Silbernagl a Despopoulos 2004).  

1.1.3.1 Biosyntéza 

Oxidace cholesterolu na pregnenolon (obrázek 1) je katalyzována cytochromem P450 

(CYP) 11A1. Probíhá na vnitřní mitochondriální membráně, kam je cholesterol 

transportován z membrány vnější. CYP11A1 je exprimován výhradně ve žlázách 

s vnitřní sekrecí, proto také tato reakce probíhá výhradně v Leydigových buňkách, 

v ovariích a v buňkách zona fasciculata a zona reticularis kůry nadledvin. Tento první 

krok je společný pro všechny steroidní hormony (Labrie a kol., 2000; Trojan a kol., 2003; Payne 

a Hales, 2004).  
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Obrázek 1: Schéma oxidace cholesterolu na pregnenolon. 

 

Přeměna pregnenolonu na DHEA probíhá ve dvou krocích, mezi nimiž vzniká 

17α-OH-pregnenolon jako meziprodukt (obrázek 2). Oba kroky jsou katalyzovány 

jedním enzymem. Jedná se o mikrosomální enzym CYP17A1, který je exprimován 

v Leydigových buňkách, ovariích a kůře nadledvin (Sharifi a Auchus, 2012; Payne a Hales, 

2004).  
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Obrázek 2: Schéma přeměny pregnenolonu na DHEA. 

 

Vznik Adionu z DHEA (obrázek 3) zprostředkovávají 3β-hydroxy-

steroiddehydrogenázy/izomerázy. U člověka byly identifikovány dvě isoformy, které se 

liší tkáňovou expresí. Isoforma 1 je exprimována v placentě, kůži nebo prsní tkáni                                

a isoforma 2 je exprimována v ovariích, testes a nadledvinách (Payne a Hales, 2004).  
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Obrázek 3: Schéma vzniku Adionu z DHEA. 
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Redukce Adionu na testosteron (obrázek 4) je zprostředkovávána 

17β-hydroxysteroiddehydrogenázami. Jedná se o cytosolické i mikrosomální enzymy 

především z nadrodiny SDR využívající jako kofaktory NADH nebo NADPH. 

U člověka bylo prozatím identifikováno 14 isoforem, ne všechny jsou ovšem schopny 

katalyzovat právě tuto reakci. Za tvorbu testosteronu ve varlatech je odpovědná 

především mikrosomální NADPH dependentní 17β-HSD3 (Lukacik a kol., 2006). 
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Obrázek 4: Schéma redukce Adionu na testosteron. 

 

1.1.3.2 Přeměna testosteronu na DHT 

DHT je tvořen výhradně v cílových tkáních pomocí 5α-reduktáz (5α-R) (obrázek 5). 

U člověka se vyskytují dva typy těchto enzymů, 5α-R typu 1 a typu 2. Jsou to 

mikrosomální enzymy, které používají jako kofaktor NADPH. Výskyt jednotlivých 

isoforem je tkáňově specifický. Zatímco typ 1 je exprimován ve vlasových folikulech, 

mazových žlázách a v játrech, typ 2 je charakteristický pro prostatu, nadvarlata nebo 

semenné váčky (Luu-The a kol., 2008).  
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Obrázek 5: Redukce testosteronu na dihydrotestosteron.  
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1.1.3.3 Degradace 

Testosteron respektive DHT je odbouráván především na neaktivní metabolit 

3α-androstandiol a následně na androsteron. Byla však prokázána i tvorba 

3β-androstandiolu, který je proapoptotickým ligandem působícím prostřednictvím 

estrogenního receptoru β. Tuto přeměnu má na svědomí především enzym AKR1C1 

(Penning a Bryns, 2009). Degradační produkty jsou konjugovány s kyselinou glukuronovou                           

a vylučovány močí (Ledvina a kol., 2009).  

1.1.4 Sekrece androgenů a její regulace 

Asi 95 % testosteronu secernovaného do krve je tvořeno a vylučováno Leydigovými 

buňkami (Silbernagl a Despopoulos 2004). Biosyntéza probíhající ve varlatech je popsána 

v podkapitole 1.1.1. Tato produkce je pod humorální kontrolou hypotalamo-hypofyzární 

soustavy. Hypotalamus secernuje v pravidelných cyklech trvajících 90 – 120 minut 

gonadoliberin, ten stimuluje hypofýzu k sekreci luteinizačního hormonu, který následně 

stimuluje Leydigovy buňky k vyloučení testosteronu. Naopak hypotalamo-hypofyzární 

soustava je zpětnovazebně inhibována zvýšením koncentrace pohlavních hormonů 

v krvi, tedy androgenů, ale i estrogenů (Trojan a kol., 2003).  

Zbylá část produkce připadá na kůru nadledvin. Biosyntetická dráha je stejná 

jako v Leydigových buňkách, ale regulace je mírně odlišná. Kůra nadledvin je také pod 

kontrolou hypotalamo-hypofyzární soustavy, ale je závislá na sekreci jiných hormonů. 

V tomto případě hypotalamus vylučuje kortikoliberin, ten stimuluje hypofýzu k sekreci 

adrenokortikotropinu a ten stimuluje vyloučení kortizolu a androgenů z kůry nadledvin. 

Odlišná je i zpětná vazba. Hypotalamo-hypofyzární soustava v tomto případě reaguje na 

hladinu kortizolu, nikoli androgenů nebo estrogenů (Trojan a kol., 2003). 

1.1.5 Intrakinní produkce 

Klasický způsob humorálního řízení organismu je založený na mechanismu, který byl 

popsán v předcházející podkapitole. Žlázy s vnitřní sekrecí podléhají řízení 

hypotalamo-hypofyzární soustavy, produkují do krve hormon, který ovlivňuje cílové 

struktury po celém organismu. V tomto případě varlata a nadledviny produkují 

testosteron, který interaguje s receptory v pohlavních orgánech, kůži, svalové a kostní 

tkáni. To ovšem není jediný způsob humorálního řízení. Dalším způsobem je intrakrinní 

produkce. Podstatou intrakrinní produkce je syntéza hormonu, v tomto případě 
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testosteronu přímo v cílové tkáni. Ten již není secernován z buňky, ale aktivuje 

receptory přímo v buňce, ve které je syntetizován. 

Substrátem pro intrakrinní produkce testosteronu je DHEA kolující v krvi. 

V cílových tkáních se uskutečňují poslední dva kroky biosyntézy testosteronu, DHEA je 

převáděn na Adion a ten následně na testosteron. Za katalýzu těchto reakcí jsou 

odpovědné jiné isoformy enzymů než které jsou odpovědné za syntézu androgenů ve 

varlatech či kůře nadledvin. Jejich expresí, případně regulací jejich aktivity je pak dáno, 

do jaké míry bude syntéza v periferní tkáni probíhat (Luu-The a kol., 2008).  

1.2 Enzymy podílející se na metabolismu androgenů 

Na metabolismu androgenů se podílejí enzymy z nadrodiny cytochromů P450, enzymy 

redukující karbonylové sloučeniny nebo dehydrogenázy a další enzymy, především 

5α-reduktázy. CYP11A1 a CYP17A1 membránově vázané enzymy katalyzují přeměnu 

cholesterolu na DHEA (viz podkapitola 1.1.1) Vzhledem ke zaměření práce se bude 

více pozornosti věnováno enzymům redukujícím karbonylové sloučeniny (Payne a Hales, 

2004).  

1.2.1 5α-reduktázy 

5α-R jsou mikrosomální enzymy, jako kofaktor využívají NADPH a jejich substráty 

jsou steroidy s karbonylovou skupinou v poloze 3 a dvojnou vazbou mezi uhlíky 4 a 5, 

tedy androgeny, progestiny, glukokortikoidy i mineralokortikoidy. U svých substrátů 

redukují dvojnou vazbu v poloze 4 na steroidním skeletu a vytvářejí 5α nasycený 

steroid. V případě androgenů je především důležitá redukce testosteronu na DHT, který 

je nejúčinnějším androgenem vůbec. U člověka byly popsány dvě isoformy, typ 1 a typ 

2 5α-R1 je široce distribuována, nejvyšší koncentrace dosahuje v vlasových folikulech, 

kůži a játrech. 5α-R2 je naopak tkáňově specifická, je exprimována především 

v prostatě, nadvarlatech nebo semenných váčcích (Jin a Penning, 2001). 

1.2.2 3β-Hydroxysteroiddehydrogenázy 

3β-Hydroxysteroiddehydrogenázy/izomerázy (3β-HSD) patří do skupiny enzymů 

redukujících karbonylové sloučeniny. Jsou to enzymy, které katalyzují přeměnu 

3β-hydroxysteroidů s dvojnou vazbou v poloze 5 na 3-ketosteroidy s dvojnou vazbou 

v poloze 4, v případě androgenů DHEA na Adion. U člověka byly identifikovány dvě 

isoformy, typ 1 a typ 2, obě jsou membránově vázané a NAD+ dependentní. 3β-HSD1 



8 

je exprimována v placentě, kůži a prsní tkáni a 3β-HSD2 se nachází v nadledvinách, 

ovariích a testes (Payne a Hales, 2004).  

1.2.3 17β-Hydroxysteroiddehydrogenázy 

17β-HSD jsou enzymy podílející se na metabolismu xenobiotik i eobiotik. Katalyzují 

oxidace alkoholové skupiny za vzniku karbonylové skupiny nebo naopak redukci 

karbonylové skupiny na hydroxylovou. Zda jednotlivé 17β-HSD vystupují jako oxidázy 

nebo reduktázy je dáno především preferencí kofaktoru. Jako kofaktory pro 17β-HSD 

slouží NAD+ nebo NADPH a jednotlivé enzymy mají vyšší afinitu k jednomu 

z kofaktorů. NADH se v buňce nachází především v oxidované formě, tedy jako NAD+. 

Enzymy preferující jako kofaktor NAD+ se tedy chovají primárně jako oxidázy. Naopak 

koncentrace NADPH v buňkách násobně převyšuje koncentraci oxidované formy 

kofaktoru a tak enzymy preferující jako kofaktor NADPH se chovají primárně jako 

reduktázy.  

Dnes je známo už 14 enzymů, které se řadí do skupiny 17β-HSD. Jsou to 

enzymy, které katalyzují oxidoredukční reakce v poloze 17 steroidního skeletu 

androgenů a estrogenů a tím přispívají k intrakrinní modulaci humorálního řízení 

pohlavními hormony. Většina z nich náleží do nadrodiny dehydrogenáz/reduktáz 

s krátkým řetězcem (SDR), pouze 17β-HSD5 se řadí do nadrodiny aldo-ketoreduktáz 

(AKR). (Lukacik a kol., 2006).  

1.2.3.1 Nadrodina aldo-ketoreduktázy 

Do nadrodiny se řadí více než 173 enzymů a z toho se 15 vyskytuje u člověka (Barski a 

kol., 2013). Základem názvu je vždy zkratka AKR. Po ní následuje arabská číslice 

označující rodinu, poté velké písmeno označující podrodinu a nakonec opět arabská 

číslice, která definuje konkrétní isoformu v dané podrodině. Systematická nomenklatura 

je tvořena na základě podobnosti primární struktury. Pro zařazení do rodiny je zapotřebí 

minimálně 40% shoda ve struktuře enzymu. Členové jednotlivých podrodin pak mají 

shodu ve struktuře minimálně 60 % (Internet 2). 

Charakteristickým rysem jejich sekundární struktury je tzv. (β/α)8 soudek, tedy 

osm β-skládaných listů uzavřených v soudku z osmi α-helixů. Naprostá většina používá 

jako kofaktor NADPH, což je předurčuje k redukční aktivitě. Redukovaný kofaktor 

NADPH vážou s větší afinitou než jeho oxidovaný protějšek a také většina energie, 

kterou reakce vyžaduje, pochází z přeměny kofaktoru, nikoli substrátu. AKR jsou 

vesměs monomerní enzymy, pouze zástupci rodiny AKR7 tvoří dimery a do rodiny 
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AKR6 patří dokonce enzymy tetramerní (Barski a kol., 2008). V aktivním místě většiny 

aldo-ketoreduktáz se ukrývá tetráda aminokyselinových zbytků tyrosinu, histidinu, 

lysinu a asparagové kyseliny. Jedinou 17β-HSD z nadrodiny AKR je AKR1C3, tedy 

17β-HSD5, o které bude pojednáno dále (Oppermann a Maser, 2000). 

1.2.3.2 Nadrodina dehydrogenázy/reduktázy s krátkým řetězcem 

Do této nadrodiny se řadí 464 rodin a více než 163 000 enzymů, z toho u člověka bylo 

popsáno 47 rodin a 75 genů kódující enzymy z rodiny SDR. Při tak velkém počtu 

zástupců není překvapením, že rozdíly v primární struktuře u jednotlivých isoforem jsou 

velmi značné. Charakteristická pro enzymy z dané podrodiny je délka řetězce v rozmezí 

250 – 350 aminokyselin a přítomnost Rossmannova záhybu (Persson a Kallberg, 2013). 

Jako kofaktory používají enzymy z nadrodiny SDR NAD+ i NADPH, jednotlivé 

isoformy však mají vždy vyšší afinitu k jednomu nebo druhému kofaktoru. Kofaktor se 

na SDR váže v Rossmannově záhybu na motiv βαβ. Místo pro vazbu kofaktoru je 

bohaté na zbytky glycinu. Enzymy této nadrodiny se podílejí na metabolismu steroidů, 

cukrů, aromatických uhlovodíků a prostaglandinů (Hofmann a Maser, 2007). 

Většina enzymů z rodiny SDR se vyskytuje ve formě homodimerů nebo 

homotetramerů, jen zřídka se jedná o monomerní bílkoviny. Pokud se přirozené 

oligomerní uspořádání rozdělí na jednotlivé monomery, katalytická účinnost většinou 

mizí. Je to dáno skutečností, že v blízkosti aktivního centra se nacházejí zbytky 

aminokyselin interferující s helixy odpovědnými za oligomerizaci (Hofmann a Maser, 2007).  

1.2.3.3 Jednotlivé isoformy 17β-HSD 

17β-HSD, které patří mezi enzymy redukující karbonylové sloučeniny, jsou obvykle 

aktivátory steroidních pohlavních hormonů. Jako kofaktor využívají NADPH. 

17β-HSD1 katalyzuje redukci estronu na aktivní estrogen estradiol, v organismu je 

široce exprimovaná. Naopak hlavní funkce 17β-HSD3 je produkce testosteronu                          

a v organismu je exprimována především v testes. Úlohou 17β-HSD5 je také produkce 

testosteronu, její tkáňová exprese však zahrnuje především prostatu a játra. 17β-HSD7 

je v organismu široce rozšířená reduktáza produkující estradiol z estronu. 17β-HSD12 je 

také široce tkáňově distribuovaná, nepodílí se ovšem na aktivaci pohlavních hormonů, 

ale na metabolismu mastných kyselin. Podrobnosti o jednotlivých isoformách jsou 

uvedeny v tabulce 1. 

17β-HSD, které patří mezi dehydrogenázy, tedy preferují jako kofaktor NAD+, 

se často podílejí naopak na deaktivaci pohlavních hormonů. 17β-HSD2 je široce 
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tkáňově distribuovaná (např. játra, prostata) a podílí se právě na deaktivaci androgenů                                   

i estrogenů. Funkcí 17β-HSD4 je inaktivace estradiolu, podílí se také na β-oxidaci 

mastných kyselin. 17β-HSD8 se opět podílí především na inaktivaci estradiolu. 

17β-HSD10 je široce rozšířená a má širokou substrátovou specifitu, podílí se na oxidaci 

estrogenů i androgenů, ale progestinů, mineralokortikoidů nebo mastných kyselin. 

17β-HSD11 je také široce rozšířená a podílí se na inaktivaci androgenů přeměnou 

5α-androstan-3α,17β-diolu na androsteron. 17β-HSD14 byla prokázána v játrech, CNS 

nebo ledvinách, podílí se rovněž na deaktivaci estrogenů i androgenů (Lukacik a kol., 2006; 

Moeler a Adamski, 2009; Sakurai a kol., 2006).  

17β-HSD hrají významnou roli i v řadě patologických stavů. Při mutaci 

17β-HSD3 vzniká u mužů pseudohermafroditismus. Nefunkčnost 17β-HSD4 vede 

k poruše β-oxidace mastných kyselin, poruše syntézy žlučových kyselin a metabolismu 

steroidů, která vede k vážným projevům, takto postižení jedinci se většinou nedožívají 

ani roku života. Mutace v 17β-HSD10 zase vede k neschopnosti degradace isoleucinu.  

17β-HSD sehrávají také roli v řadě nádorových onemocnění. Snížená exprese 

17β-HSD2 a 17β-HSD4 (a tedy snížená přeměna estradiolu na estron) byla prokázána 

v buňkách kolorektálního karcinomu. Při nádoru prsu dochází často ke zvýšení exprese 

17β-HSD1 a také je snížena exprese 17β-HSD2, tím dochází k nadměrné tvorbě 

estrogenu potřebného pro proliferaci nádorových buněk. Také u karcinomu prostaty 

byla prokázána nadměrná produkce 17β-HSD5 a 17βHSD7 (Mindich a kol., 2004). 
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Tabulka 1: Přehled lidských 17β-HSD, ER – endoplazmatické retikulum, CoA – koenzym A. (Lukacik a 

kol., 2006; Mindnich a kol., 2004; Sakurai a kol., 2006). 

Název 

genu 

Nadrodina/ 

kofaktor 

Substráty Funkce v organismu  Subcelulární 

lokalizace 

Tkáňová 

exprese 

HSD17B1 SDR/ 
NADPH 

estron produkce estradiolu cytosol široce 
rozšířená, 
gonády, 
prsní tkáň 

HSD17B2 SDR/ 
NAD+ 

estradiol, 
testosteron, DHT 

inaktivace estradiolu a 
testosteronu 

ER široce 
rozšířená, 
prostata, 
játra, 
střevo 

HSD17B3 SDR/ 
NADPH 

Adion, 
5α-androstandion, 
estron 

produkce testosteronu ER především 
varlata 

HSD17B4 SDR/ 
NAD+ 

estradiol, 
acyl-CoA 

β-oxidace mastných 
kyselin, inaktivace 
estradiolu, 
metabolismus 
androgenů 

peroxizomy široce 
rozšířená 

HSD17B5 
AKR1C3 

AKR/ 
NADPH 

Adion, 
prostaglandin H2 
na prostaglandin 
F2α 

produkce testosteronu, 
mastných kyselin, 
syntéza ikosanoidů 

cytosol játra, 
prostata 

HSD17B7 SDR/ 
NADPH 

estron syntéza estradiolu a 
cholesterolu 

ER široce 
rozšířená 

HSD17B8 SDR/ 
NAD+ 

estradiol, 
(testosteron) 

inaktivace estradiolu  široce, 
ledviny, 
játra 

HSD17B10 SDR/ 
NAD+ 

testosteron, 
estradiol 

inaktivace estrogenů a 
androgenů, izomerace 
žlučových kyselin, 
β-oxidace mastných 
kyselin 

mitochondrie široce 
rozšířená, 
játra, 
ledviny, 
CNS, 
varlata 

HSD17B11 SDR/ 
NAD+ 

androstandiol přeměna 5α-androstan-
3α,17β-diolu na 
androsteron,  

ER široce 
rozšířená 

HSD17B12 SDR/ 
NADPH 

acyl-CoA redukce 
3-ketoacyl-CoA, 
syntéza mastných 
kyselin 

 široce 
rozšířená 

HSD17B14 SDR/ 
NAD+ 

testosteron, 
estradiol 

inaktivace testosteronu 
a estradiolu 

cytosol CNS, 
ledviny 
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1.3 Karcinom prostaty 

Prostata je typickým příkladem tkáně, jejíž vývoj a fyziologické funkce jsou závislé na 

androgenech. Fyziologicky je hlavní androgen v prostatě DHT, který vzniká redukcí 

testosteronu. Testosteron se do prostaty dostává z varlat, je ale také v buňkách prostaty 

tvořen. Substrátem je DHEA z kůry nadledvin, který je pomocí 3β-HSD oxidován na 

Adion. Následně je Adion pomocí 17β-HSD redukován na testosteron a ten je pomocí 

5α-R nasycen za vzniku DHT (obrázek 6). Fyziologicky je koncentrace DHT je 

v prostatě vyšší než koncentrace testosteronu (Soronen a kol., 2004).  

Přítomnost androgenů a aktivace androgenního receptoru je nezbytná také pro 

rozvoj a proliferaci buněk karcinomu prostaty. První reakcí, při které vzniká androgen 

schopný aktivovat receptor je redukce Adionu na testosteron. V nádorových buňkách 

byla prokázána nadměrná exprese prostatické 17β-HSD (AKR1C3, 17β-HSD5), (Rižner                

a Penning, 2013). Při rozvoji nádorové transformace se obrací poměr mezi koncentrací 

testosteronu a DHT, koncentrace testosteronu převyšuje koncentraci DHT do takové 

míry, že v nádorových buňkách je testosteron hlavním aktivátorem androgenního 

receptoru a navzdory faktu, že DHT má k němu násobně vyšší afinitu. Aktivovaný 

androgenní receptor po vazbě na příslušné responzivní elementy aktivuje transkripci 

onkogenů z rodiny ETS (E26 transformation-specific). Tento mechanismus je při 

rozvoji karcinomu prostaty kritický (Sharifi a Auchus, 2012). 

Další změnou vedoucí k produkci androgenů v nádorově transformované tkáni je 

k potlačení exprese fyziologicky přítomné 5α-R2 a jejímu nahrazení 5α-R1, která 

upřednostňuje jako substrát před testosteronem jiné androgeny, např. 

17-hydroxyprogesteron nebo Adion. Následně jsou realizovány alternativní syntetické 

cesty, které vedou k syntéze DHT bez vzniku testosteronu jako meziproduktu. Hladina 

DHT v prostatě je oproti fyziologickému stavu také zvýšena (Sharifi a Auchus, 2012; Barski                          

a kol., 2008; Chang a kol., 2011). 
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Obrázek 6: Schéma metabolismu androgenů v prostatě: Výchozí látkou pro syntézu je 
DHEA, ten je metabolizován na Adion a následně na testosteron; Adion i testosteron 
mohou být v malé míře aromatizovány na estron respektive estradiol; testosteron je 
především redukován na DHT; DHT je následně odbouráván jednou nebo druhou 
cestou na androsteron, hlavní degradační produkt; HSD – 
hydroxysteroiddehydrogenáza, DHEA – dehydroepiandrosteron, DHT – 
dihydrotestosteron, Adion – androstendion (upraveno z Soronen a kol., 2004). 

 

V rozvinutých zemích je karcinom prostaty nejčastějším nádorovým 

onemocněním u mužů a je druhou nejčastější příčinou smrti z onkologických důvodů. 

Tyto trendy se samozřejmě nevyhýbají ani České republice. Incidence karcinomu 

DHEA Adion estron 

5α-androstandiol testosteron estradiol 

5α-androstandion DHT 5ββββ-androstandiol 

androsteron 3α-androstandiol 

3β-HSD1 

3β-HSD1 

17β-HSD2 

17β-HSD2, 5, 11 

aromatáza 

aromatáza 

17β-HSD5 17β-HSD1, 5 17β-HSD1, 7 

17β-HSD2, 4 17β-HSD2 17β-HSD2, 4, 10 

5α-reduktáza 2 

17β-HSD2 
3β-HSD 

17β-HSD5 
17β-HSD5 
3α-HSD3 

17β-HSD10 
3α-HSD3 
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prostaty je dnes je třikrát vyšší než před dvaceti lety, počet úmrtí na toto onemocnění se 

za posledních dvacet let naopak snížil na třetinu (Internet 1). 

Karcinom prostaty většinou objevuje v periferní části prostaty, takže 

nezpůsobuje zúžení močové trubice. Metastázy jsou časté do lymfatických uzlin, mohou 

také postihovat semenné váčky, periuretrální části prostaty, měkké tkáně v okolí 

prostaty nebo močový měchýř. Další možnost metastazování karcinomu prostaty je do 

kostní tkáně, především do páteře. Karcinom prostaty je tvořen sice modifikovanými, 

ale na androgenech závislými epiteliálními buňkami. Při terapii je snaha snížit množství 

androgenů v prostatě, případně blokovat jejich aktivaci v buňkách karcinomu (Mačák                            

a Mačáková, 2004).  

1.3.1 Možnosti terapie 

Lokalizovaný karcinom prostaty může být léčitelný pomocí operace a radioterapie, 

u metastazovaného nádoru je zapotřebí systémové terapie založené na snížení hladiny 

androgenů v nádorových buňkách. Ta je známá pod názvem pod anglickým názvem 

„Androgen Deprivation Therapy,“ tedy terapie potlačením androgenů (ADT) a je 

základní strategií v terapii karcinomu prostaty (Sharifi a Auchus, 2012). 

1.3.1.1 ADT 

Huggins a Hodges již v roce 1941 prokázali závislost růstu karcinomu prostaty na 

androgenech. Nejjednodušší způsob, jak snížit hladinu androgenů v prostatě je snížit 

jejich hladinu v krvi. To se dá provést chirurgickým odnětím varlat nebo pomocí 

agonistů gonadoliberinu.  

K navození kastrace pomocí léků se používají leuprorelin a goserelin. Jsou to 

agonisté gonadoliberinu a podávají se v depotních injekcích. Z počátku hladinu 

testosteronu v krvi mírně zvýší, potom však následuje internalizace receptorů, až 

nakonec není hypofýza schopna odpovídat na fyziologické pulzní vyplavování 

gonadoliberinu z hypotalamu produkcí luteinizačního hormonu a syntéza testosteronu 

ve varlatech se snižuje na minimum (Sharifi a kol., 2005). 

Další způsob, jak zbavit nádor prostaty androgenů, je zablokovat některý krok 

jejich syntézy. Ketokonazol je svým mechanismem účinku inhibitor enzymů P450, 

které jsou nezbytné také k syntéze testosteronu. Finasterid je naopak inhibitor 

5α-reduktázy a tedy zabraňuje přeměně testosteronu na DHT. Pro svůj nedostatečný 

účinek není k terapii karcinomu prostaty indikován. Nadějným způsobem snížení 

množství testosteronu v nádorové tkáni je blokáda 17β-redukce Adionu. K těmto 
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účelům jsou prozatím zkoumány například indometacin a jeho analoga (Sharifi a kol., 2005; 

Byrns a kol., 2008).  

Třetí možností je přímo blokáda androgenního receptoru. Pro tento účel jsou 

k dispozici jeho nesteroidní antagonisté, flutamid, bikalutamid a nilutamid. Výhoda 

použití nesteroidních antiandrogenů spočívá v nižším výskytu nežádoucích účinků. 

Dnes slouží především jako alternativa, přestože v metaanalýze nebyl prokázán nižší 

účinek bikalutamidu oproti kastraci (Sharifi a kol., 2005). 

Přirozeně se nabízí možnost tyto možnosti ADT zkombinovat a tím získat 

účinnější terapii. Jenže je to možnost přinejmenším sporná. Existuje studie prokazující, 

že kombinace kastrace a androgenních antagonistů zvyšuje přežívání, ale existuje také 

studie, která prokázala, že nikoli. Metaanalýza dvaceti sedmi randomizovaných studií 

potom prokázala velmi mírný, ale statisticky významný nárůst pětiletého přežití při 

kombinaci těchto dvou léčebných metod (Sharifi a kol., 2005). 

1.4 Stanovení androgenů 

Stanovení androgenů se provádí po celém světě. V klinických laboratořích slouží 

k diagnostice i kontrole terapie onemocnění závislých na hladině hormonů, jako jsou 

hypogonadismus nebo hypergonadismus, nádory závislé na hormonech, gynekomastie, 

impotence nebo virilizace u žen. Ve výzkumných laboratořích pak data zjištěná při 

stanovení androgenů slouží k získávání vědeckých poznatků nejen o takových 

onemocněních, ale i metabolismu androgenů či možnostech jeho ovlivnění (Simoni a kol., 

2012). 

S účelem analýzy také souvisí vzorky, ve kterých jsou množství androgenů 

stanovována. Pro klinické účely se jedná především o sérum, plazmu, méně často moč 

nebo sliny, pro výzkumné účely k nim přibudou vzorky z in vitro experimentů 

zkoumajících metabolismus androgenů nebo vliv androgenů na biologické procesy 

v jednotlivých tkáních.  

Aby byla metoda stanovení vhodná pro použití v praxi, je zapotřebí, aby 

umožnila selektivně stanovovat jednotlivé androgenní hormony ve vzorku. Detekční 

limit musí být dostatečně nízký, aby bylo možno stanovit také androgeny, které jsou ve 

vzorku v nízké koncentraci. Při stanovení v klinických laboratořích musí být dost nízký 

na to, aby bylo možné stanovit koncentraci androgenů v plazmě také u žen a dětí, které 

mají hodnoty koncentrace v plazmě fyziologicky přibližně o řád nižší než muži. Je třeba 

také zajistit, aby se sledovanými androgeny neinterferovaly jejich metabolity. Tento 
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problém často doprovází imunoanalýzy, kde je nutno používat dostatečně specifické 

protilátky.  

1.4.1 Radioimunoanalýza 

Pro stanovení testosteronu je tradičně používána radioimunoanalýza (RIA). Je to rychlá 

a přesná metoda používaná především v klinických laboratořích ke stanovení hladin 

steroidů v biologických vzorcích. Problémy doprovázející RIA se týkají afinity 

protilátek a zároveň jejich selektivity k analytu. Obecně se polyklonální séra vyznačují 

vyšší afinitou než monoklonální protilátky, jejich nevýhodou je však nízká selektivita. 

Další nevýhodou projevující se především u stanovení v plazmě je obtížná kalibrace 

kvůli matricovému efektu vzorku a tím snížená přesnost stanovení. Komplikaci také 

přináší produkce radioaktivního odpadu (Wang a kol., 2004; Simoni a kol., 2012).  

Tradiční provedení RIA vyžaduje extrakci a přečištění vzorku pomocí 

chromatografické kolony. Takové provedení je náročné, zdlouhavé a vyžaduje velké 

množství vzorku. Jeho výhodou je vysoká senzitivita stanovení a možnost stanovit                               

i další steroidy z jednoho vzorku (Simoni a kol., 2012).  

Pro klinická stanovení byl tradiční způsob provedení RIA kvůli svým 

nevýhodám zcela nahrazen způsoby, které nevyžadují extrakci. Jsou založeny na 

ukotvení protilátek na pevné fázi. Provádí se takto jak kompetitivní RIA, tak 

nekompetitivní radiometrická analýza (IRMA), při které se na primární komplexy 

analytu s protilátkou váže ještě další radioaktivně značená protilátka. Při stanovení 

androgenů v plazmě jsou k jejich uvolnění z vazby na proteiny používány látky 

kompetující o tato vazebná místa, např. syntetický steroid danazol. Takové provedení 

má řadu výhod: je velmi snadné, stačí malá množství vzorku, výsledky jsou rychle a dá 

se provádět automaticky (Simoni a kol., 2012).  

1.4.2 Plynová chromatografie 

Metody stanovení steroidů pomocí plynové chromatografie (GC) používají detekci 

výhradně pomocí hmotnostní spektrometrie (MS). GC je metodou s výborným 

chromatografickým rozlišením, což přispívá k vyšší specifitě pro jednotlivé analyty. 

V tomto ohledu předčí chromatografii kapalinovou, je však vykoupena větší časovou 

náročností separace. Je vhodná k separaci epimerních steroidů a používaná ke 

stanovování metabolitů účinných androgenů (Krone a kol., 2010).  
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GC jako separační metoda je určena především pro těkavé látky, což steroidy 

nejsou. Z toho také vyplývá největší nevýhoda oproti kapalinové chromatografii. 

Steroidy se pro stanovení pomocí CG-MS musí derivatizovat, nejčastěji na silylethery, 

silylenolethery nebo silylované oximy. Derivatizace sice ovlivňuje fragmentaci 

v průběhu MS a tím usnadňuje identifikaci funkčních skupin v molekule steroidu, 

nutnost derivatizace ovšem také snižuje senzitivitu stanovení, přispívá ke 

komplikovanosti stanovení a prodlužuje už tak časově náročnou analýzu (Krone a kol., 

2010; Wooding a Auchus, 2013).  

1.4.3 Kapalinová chromatografie 

HPLC je dominantní analytickou metodou a kapalinový chromatograf je po vahách                           

a pH-metru třetí nejčastěji používaný přístroj v laboratořích po celém světě (Heinz, 2003). 

Jeho použití umožňuje vyvíjet a používat přiměřeně nákladné, jednoduché, citlivé                          

a selektivní metody stanovení většiny organických molekul, steroidní hormony 

nevyjímaje.  

Separace steroidů pomocí HPLC může probíhat jak v normálním uspořádání, tak 

v reverzním módu. Při normálním uspořádání je stacionární fází polární silikagel                                

a mobilní fází (MF) směs organických rozpouštědel, která je méně polární. Hydrofobní 

steroidy jsou tak eluovány dříve a hydrofilní později. Nekonjugované steroidní hormony 

mají molekuly nepolární. Proto je pro jejich separaci výhodnější reverzní mód, kdy je 

stacionární fáze nepolární a MF směs vody a polárního organického rozpouštědla 

(Wooding a Auchus, 2013).  

1.4.3.1 Příprava vzorku 

Prvním krokem analýzy je příprava vzorku. Pro stanovení androgenů z biologického 

materiálu obvykle začíná extrakcí. Nejčastěji extrakcí z kapaliny do kapaliny (LLE) 

nebo extrakcí na pevné fázi (SPE). Extrakce analytu ze vzorku zvyšuje citlivost 

stanovení a prodlužuje životnost chromatografických kolon, protože dobře zvolená 

extrakční technika umožní analyty očistit od balastních látek a zakoncentrovat (Wooding                               

a Auchus, 2013).  

Běžný postup LLE zahrnuje přidání vnitřního standardu do vzorku, dále 

denaturaci bílkovin, která je nutnou podmínkou zejména u vzorků séra či plazmy, 

protože umožní androgeny uvolnit z proteinů, na které jsou v krvi navázané. Následuje 

extrakce do organické fáze, která se po centrifugaci odebere, bývá odpařena a odparky 

se pro nástřik rozpouštějí nečastěji v MF (Wooding a Auchus, 2013). K LLE se používají 
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organická rozpouštědla nemísitelná s vodnou fází obsahující analyty. Pro extrakci 

androgenů bývá používán např. etylacetát (Pfeiffer a Metzler, 2004), dichlormetan (Li a kol., 

2002), pentan (Deshmukh a kol., 2012), směs dichlormetanu a 2,2,4-trimetylpentanu v poměru 

3:2 (v/v) (Ng a Yuen, 2003), dietylether (Kling a diZerega, 1982), nebo metyl-terc-butylether 

(Kushnir a kol., 2006). 

Při SPE organickou fázi tvoří sorbent vázaný na pevné fázi, kterým jsou 

naplněny extrakční kolonky. Extrakční kolonkou proteče vzorek a analyty se na 

sorbentu zachytí. Potom jsou z něj uvolněny vhodným organickým rozpouštědlem. 

Nespornou výhodou SPE je fakt, že jí lze provádět automaticky a zařadit přímo před 

samotnou HPLC analýzu (Wooding a Auchus, 2013). Pro SPE stanovení androgenů byly 

použity extrakční kolonky nebo extrakční disky naplněné sorbenty s chemicky vázanou 

oktadecylsilanovou fází na silikagelu nebo silně bazickým polymerním iontoměničem 

obsahujícím kvartérní amoniové skupiny (Yokokawa a kol., 2009; Giton a kol., 2012; Kulle a kol., 

2010).  

Extrakce však není nezbytnou součástí přípravy vzorku pro stanovení 

androgenů. U některých stanovení postačí denaturace bílkovin ve vzorku a centrifugace. 

Pro analýzu potom slouží supernatant odebraný z horní části vzorku. Pro denaturaci 

bílkovin je  používán metanol (MeOH) (Monera a kol., 2008, Flynn a kol., 2005). 

1.4.3.2 Podmínky HPLC analýzy 

Pro separaci steroidů se tedy používá HPLC v reverzním módu. Kolony jsou plněny 

stacionárními fázemi chemicky vázanými na nosiči (C8, C18).  

Jako MF jsou používány směsi acetonitrilu (ACN) s vodou (Ng a Yuen, 2003) nebo 

MeOH s vodou (Monera a kol., 2008). Obvyklé pufry (fosfátový, acetátový, citrátový) 

používané k úpravě pH MF pro analýzu steroidů nejsou potřeba, jelikož steroidy netvoří 

ionty. pH MF bývá někdy upravováno do kyselé oblasti kvůli zlepšení tvaru píků (Pfeiffer 

a Metzler, 2004; Kushnir a kol., 2006).  

U složitých vzorků plazmy (Deshmukh a kol., 2012), séra či moče nebo u analýz, 

které sledují více analytů např. více oxidovaných metabolitů testosteronu (Pfeiffer a Metzler, 

2004) bývá ke zkrácení času analýzy používána gradientová eluce. U jednoduchých 

vzorků sledujících třeba jen jeden analyt postačí eluce isokratická (Ng a Yuen, 2003).  

1.4.3.3 Možnosti detekce 

Jako většina organických sloučenin se i steroidní hormony vyznačují absorbcí UV 

záření, což se často využívá k jejich detekci. Maximum absorbce androgenů se nachází 
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kolem 240 nm. Pro detekci estrogenů se dá využít i jejich schopnost fluorescence, 

androgeny je pro takovou detekci nezbytné derivatizovat, např. pomocí dansylhydrazinu 

v prostředí minerální nebo Lewisovy kyseliny (Hansen-Møeller, 1990). 

Detekce pomocí MS je široce používanou technikou vyznačující se vysokou 

senzitivitou. Ne vždy je detekce pomocí MS jednoduše proveditelná. Steroidy s dvojnou 

vazbou v poloze 4 se při ionizaci elektrosprejem ionizují a fragmentují velice ochotně 

v pozitivním módu. Metabolity, jako jsou sulfáty nebo glukuronidy, také fragmentují 

ochotně, ovšem v módu negativním. Komplikovanější je stanovení látek s dvojnou 

vazbou v poloze 5, 5α-redukovaných androgenů nebo estrogenů. U těchto látek je 

nezřídka třeba sáhnout k derivatizaci, která by senzitivitu metody zlepšila.                                     

U redukovaných androgenů s hydroxylovou skupinou lze použít esterifikaci 

pikolinovou kyselinou. Fragmentaci ketosteroidů s dvojnou vazbou v poloze 5 zlepšuje 

jejich převedení na oximy. U estrogenů zase pomáhá přídavek fluoridu amonného 

(Wooding a Auchus, 2013). Vybrané publikované metody stanovení shrnuje tabulka 2. 
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Tabulka 2: 

Příklady vybraných publikovaných stanovení androgenů pomocí HPLC. 

Vzorek Analyty Parametry analýzy 

krevní 
sérum 

testosteron, Adion • kolona: C18 3,9×300 mm, 10 µm 

• MF: ANC:H2O, 40:60, průtok: 3 ml/min 

• UV detekce při 254 nm (Kling a diZerega, 

1982) 

inkubační 
směs 

hydroxylované metabolity 
testosteronu 

• kolona: 5ODS(2), 4,6×250 mm; 5 µm 

• ACN/H2O (pH 3,0, kyselina mravenčí); 
gradientová eluce, ANC:H2O 20:80 → 
ANC:H2O 75:25, průtok 1 ml/min 

• detekce pomocí DAD při 240 a 280 nm 
(Pfeiffer a Metzler, 2004) 

inkubační 
směs 

6β-hydroxytestosteron • kolona: ODS(3), 2×250 mm; 5 µm 

• MeOH:H2O 68:32; průtok 0,25 ml/min 

• detekce za použití UV detektoru při 254 
nm (Monera a kol., 2008) 

krevní 
plazma 

testosteron • kolona: RP C18, 4,6×150 mm; 4 µm 

• MF: 0,02M roztok 
NaH2PO4:ACN:MeOH v poměru 
51:47:2; (pH 3,1, HCl); průtok 1 ml/min  

• UV-Vis při 240 nm (Ng a Yuen, 2003) 

vlasy testosteron, epitestosteron • kolona: SB C-18, 2,1×250 mm, 1,8 µm 

• gradientová eluce ACN:H2O 47:53 → 
ACN:H2O 100:0 → ACN:H2O → 
47:53, průtok 0,2 ml/min 

• detekce byla prováděna pomocí 
trojitého kvadrupólu a ionizace 
elektrosprejem v pozitivním módu 
(Deshmukh a kol., 2012) 
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2 CÍL PRÁCE 
Cílem práce bylo zavést HPLC metodu pro stanovení testosteronu v přítomnosti 

androstendionu a použít ji pro sledování aktivit jednotlivých enzymů redukujících 

karbonylové sloučeniny v reakci, při které dochází k přeměně inaktivního androgenu 

androstendionu na aktivní testosteron. Cíl práce se dá rozdělit na dílčí cíle: 

• Dle publikovaných metod zavést a optimalizovat metodu pro HPLC stanovení, 

• optimalizovat přípravu vzorků pro HPLC analýzu, zejména s ohledem na 
extrakční techniku, 

• určit pomocí zavedené HPLC metody aktivitu vybraných enzymů redukujících 
karbonylové sloučeniny vůči androstendionu in vitro, 

• stanovit kinetické parametry vybraných enzymů metabolizujících karbonylové 
sloučeniny pro redukci androstendionu, 

•  zjistit účast membránově vázaných enzymů z SDR nadrodiny v přeměně 
androstendionu na testosteron in vitro. 
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3 MATERIÁL A METODIKA 

3.1 Materiál 

3.1.1 Přístroje 

• HPLC sestava Agilent 1100 

• kolona Hewlett Packard Spherisorb ODS 2, 5µm, 250×4 mm 

• kolona Thermo Hypersil-Keystone, BDS Hypersil C18, 5µm, 250×4,6 mm 

• centrifuga Eppendorf Minispin plus 

• vakuový koncentrátor Eppendorf 5301 

• inkubátory Eppendorf Thermomixer comfort 

• spektrofotometr HELIOSε Spectronic unicam 

• pH metr Thermo 410  

• laboratorní váha Scaltec  

3.1.2 Chemikálie 

• testosteron (Serva) 

• androstendion (Fluka analytical) 

• etanol (Penta) 

• hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát (Penta) 

• dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát (Penta) 

• glukóza-6-fosfát (Sigma-Aldrich) 

• glukóza-6-fosfátdehydrogenáza z kvasinek, stupeň jakosti 2 (Roche) 

• NADP+ (Sigma-Aldrich) 

• chlorid hořečnatý (Sigma-Aldrich) 

• amoniak, 25% vodný roztok (Penta) 

• kyselina mravenčí (Merk) 

• metanol (Merk) 

• acetonitril (Merk) 

• chloroform (Merk) 

• etylacetát (Merk) 

• redestilovaná voda (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, katedra 
Biochemických věd) 
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3.1.3 Biologické vzorky 

• cytosol lidských jaterních buněk  c = 10 mg/ml 

• mikrosomy lidských jaterních buněk  c = 5 mg/ml 

Roztoky purifikovaných rekombinantních enzymů připravených na Katedře biochemie 
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové 

• CBR1,   c = 0,9 mg/ml 

• CBR3,   c = 2,1 mg/ml 

• AKR1B1,  c = 1,25 mg/ml 

• AKR1B10,  c = 1,76 mg/ml 

• AKR1C1,  c = 1,2 mg/ml 

• AKR1C2,  c = 1,24 mg/ml 

• AKR1C3,  c = 2,04 mg/ml 

• AKR1C4,  c1 = 0,54 mg/ml,  c2 = 0,75 mg/ml 

Membránově vázané enzymy z nadrodiny SDR připravené Mgr. Hanou Štambergovou, 
Ph.D. ve Structural Genomic Concorcium, Oxford; enzymy jsou ve formě mikrosomální 
frakce obohacené o daný enzym: 

• DHRS12 (dehydrogenáza/reduktáza (SDR rodina) člen12),   c = 12,73 mg/ml  

• FVT1,        c = 14,60 mg/ml  

• HSD11B1 (11β-hydroxysteroiddehydrogenáza typu 1, 11β-HSD1),  c = 19,06 mg/ml  

• HSD17B3 (17β-hydroxysteroiddehydrogenáza typu 3, 17β-HSD3),  c = 10,71 mg/ml  

• HSD17B7 (17β-hydroxysteroiddehydrogenáza typu 7, 17β-HSD7), c = 10,71 mg/ml  

• HSD3B1 (3β-hydroxysteroiddehydrogenáza typu 1, 3β-HSD1), c = 14,96 mg/ml  

• HSD3B2 (3β-hydroxysteroiddehydrogenáza typu 2, 3β-HSD2),  c = 17,16 mg/ml  

• MLSTD1 (acyl-CoA-reduktáza mastných kyselina typu 2, FAR2), c = 7,65 mg/ml  

• NSDHLA (sterol-4α-karboxylát-3-reduktáza, SCD),   c = 11,42 mg/ml  

• RDH11 (retinoldehydrogenáza typu 11),     c = 10,95 mg/ml  

• RDH12 (retinoldehydrogenáza typu 11),     c = 18,37 mg/ml  

• RDHE2 (epidermální retinoldehydrogenáza typu 2),   c = 12,12 mg/ml  

• RETSDR2 (17β-hydroxysteroid dehydrogenáza typu 11, 17β-HSD11) c = 13,23 mg/ml  

• DHRS7 (dehydrogenáza/reduktáza (SDR rodina) člen 7)  c = 9,94 mg/ml 

• RODH4 (retinoldehydrogenáza typu 4, RoDH4),    c1 = 18,46 mg/ml 
         c2 = 18,49 mg/ml  

• DHRS3 (dehydrogenáza/reduktáza (SDR rodina) člen 3),  c = 15,87 mg/ml 

• GFP (zelený fluorescenční protein),     c = 17,2 mg/ml 
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3.1.4 Používané roztoky 

Zásobní roztok testosteronu 

• roztok testosteronu koncentrace 10 mmol/l v etanolu  

Zásobní roztok Adionu 

• roztok Adionu koncentrace 10 mmol/l v etanolu  

Fosfátový pufr o pH 7,4 (Na
+
, 0,1 mol/l) 

• pufr připravený smísením roztoků hydrogenfosforečnanu sodného 
a dihydrogenfosforečnanu sodného, koncentrace 0,1 mol/l, pH 7,4 

NADPH-regenerační systém 

• roztok připravený z glukóza-6-fosfátu (30 mg), NADP+ (10 mg), roztoku 
glukóza-6-fosfátdehydrogenázy (25 µl; a = 700 U/ml při 25 °C), roztoku 0,1 M 
chloridu hořečnatého (500 µl, ) a Na+ fosfátového pufru, pH 7,4 (500 µl;) 

3.2 Měření absorpčních spekter 

Absorbční spektrum testosteronu a Adionu bylo měřeno v rozsahu vlnových délek 

190-400 nm. Pro měření absorpčních spekter byly připraveny roztoky testosteronu                            

a Adionu v etanolu o koncentraci 10 µmol/l. Absorbční spektrum bylo měřeno proti 

slepému roztoku čistého etanolu.  

3.3 HPLC metoda 

3.3.1 Optimalizace HPLC metody 

Vycházelo se z publikovaných metod stanovení steroidů pomocí HPLC s UV či DAD 

detekcí. Byly použity dvě různé kolony a byly testovány MF ve složení ACN/voda                            

a MeOH/voda v různých poměrech (viz podkapitola 4.2). Dále byly testovány MF 

s upraveným pH do kyselé oblasti. Sledováno bylo rozlišení píků, jejich výška, plocha, 

symetrie a tlak v systému. K optimalizaci metody byly používány vzorky obsahující 

testosteron nebo Adion nebo směs obou o koncentraci 50 µmol/l a 0,5 µmol/l, které byly 

rozpuštěny v roztoku o složení aktuálně testované MF, nebo v roztoku o složení 

ACN/voda respektive MeOH/voda v poměru 1:1, případně v roztoku o složení 

ACN/voda respektive MeOH/voda v poměru 1:1 s příslušnou úpravou pH. 

3.3.2 Optimalizovaná metoda 

Množství vzniklého testosteronu bylo po inkubaci vzorku stanovováno pomocí HPLC 

analýzy v reverzním módu. Byla použita HPLC sestava Agilent 1100, kolona Thermo 

BDS HYPERSIL 250 mm dlouhá s průměrem 4,6 mm s velikostí částic 5 µm. 
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K analýze byla použita isokratická eluce MF složené ze 70 % MeOH a 30 % vody. Její 

průtok kolonou byl 0,6 ml/min. Detekce testosteronu se provádí pomocí DAD při 

vlnové délce 240 nm oproti referenční délce 360 nm. Vzorky byly rozpouštěny ve 

180 µl MF a nástřik byl 100 µl. 

3.3.3 Kalibrace 

K určení množství testosteronu ve vzorcích byla použita metoda kalibrační křivky. 

Kalibrační křivka byla stanovena ze sedmi kalibračních roztoků v rozsahu koncentrací 

0,05 – 15 µmol/l (konkrétně 0,05 µmol/l, 0,1 µmol/l, 0,5 µmol/l, 1 µmol/l, 5 µmol/l, 

10 µmol/l a 15 µmol/l). Pro přípravu kalibračních roztoků byly ze zásobního roztoku 

testosteronu připraveny roztoky testosteronu v etanolu o koncentraci 10 µmol/l 

a 100 µmol/l a z těch byly doplněním MF připravovány roztoky uvedeních koncentrací. 

Z každého roztoku bylo dávkováno 4krát 10 µl.  

3.4 Extrakce 

3.4.1 Optimalizace extrakce 

Pro optimalizaci extrakce byly připraveny vzorky o složení 5 µl roztoku testosteronu 

v etanolu o koncentraci 125 µmol/l a 95 µl fosfátového pufru o pH 7,4. Do těchto 

vzorků bylo přidáno 40 µl amoniaku a extrakční činidlo. Jako extrakční činidla jsme 

testovali etylacetát a chloroform, každé v objemech 300 a 1000 µl po dobu 5, 10                                 

a 15 minut. Podmínky extrakce byly testovány v tripletu. Po extrakci byly vzorky 

centrifugovány při 12000 rpm po dobu 2 minut, následně byla odebrána organická 

vrstva (horní vrstva u vzorků extrahovaných etylacetátem a spodní vrstva u vzorků 

extrahovaných chloroformem) a pod vakuem za laboratorní teploty odpařena do sucha. 

Odparky byly rozpouštěny ve 180 µl MF a stanovovány pomocí optimalizované HPLC 

metody (podkapitola 3.3.2). 

3.4.2 Optimalizovaná extrakční metoda 

Po inkubaci byl do reakční směsi přidán roztok amoniaku, který zastavil reakci a vzorky 

byly uloženy na led. Do této směsi bylo přidáno 1000 µl etylacetátu a vzorek byl 

vytřepáván 10 min. Potom byl centrifugován při 12000 rpm po dobu 2 min. Ze vzorků 

byla odebrána horní vrstva etylacetátového extraktu a přenesena do čisté zkumavky. 

Následně byla odpařena za laboratorní teploty ve vakuu. Odpařené vzorky byly 
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rozpuštěny ve 180 µl MF a byly stanoveny pomocí dříve optimalizované HPLC 

analýzy.  

3.5 Inkubace vzorků pro stanovení redukční aktivity enzymů 

Pro inkubaci vzorků byl připraven roztok fosfátového pufru o pH 7,4. Dále byly 

připraveny pracovní roztoky Adionu v etanolu v rozsahu koncentrací 400 až 

2400 µmol/l (viz podkapitoly 3.6, 3.7, 3.8). Vzhledem nutnosti zachovat v inkubační 

směsi koncentraci etanolu do 5% a vzhledem k omezené rozpustnosti Adionu ve 

vodném prostředí reakční směsi nebylo možné pracovat s vyššími koncentracemi 

Adionu. Dále byly připraveny pracovní roztoky enzymů koncentrace 0,2 mg/ml                   

a subcelulárních frakcí koncentrace 2 mg/ml pro screening aktivit enzymů. Podle jeho 

výsledků byly upraveny koncentrace pracovních roztoků enzymů pro stanovení 

enzymových kinetik (viz podkapitola 3.7). Příprava pracovních roztoků membránově 

vázaných enzymů pro screening jejich aktivit je popsána v podkapitole 3.8. Dále byl 

připraven pracovní roztok NADPH-regeneračního systému. 

Do zkumavky umístěné na ledu bylo postupně přidáváno 65 µl fosfátového pufru 

o pH 7,4, 10 µl pracovního roztoku enzymu a 20 µl NADPH-regeneračního systému. 

Zkumavky byly přesunuty do inkubátoru a následovala 5 minut trvající preinkubace při 

teplotě 37°C. Reakce byla nastartována přidáním 5 µl roztoku Adionu v etanolu. Potom 

následovala vlastní inkubace při teplotě 37°C po dobu 30 minut, při screeningu 

redukčních aktivit membránově vázaných enzymů byla doba inkubace 45 minut (viz 

podkapitola 3.8). Reakce byla ukončena přidáním 40 µl roztoku amoniaku a zkumavky 

byly přesunuty na led. Následovala extrakce do etylacetátu (viz kapitola 3.4.2). 

3.6 Screening aktivit enzymů 

Pro screening aktivit enzymů byly použity pracovní roztoky jednotlivých enzymů 

koncentrace 0,2 mg/ml a subcelulárních frakcí koncentrace 2 mg/ml. Do reakční směsi 

bylo pipetováno 10 µl. Dále byly připraveny pracovní roztoky Adionu v etanolu 

v rozsahu koncentrací 400 a 2400 µmol/l. Postup inkubace byl stejný jako v kapitole 

3.5. Inkubace byla prováděna při dvou koncentracích Adionu v reakční směsi a to při 20 

a 120 µmol/l. Připraveny byly také kontrolní vzorky, ve kterých byl enzym nahrazen 

pufrem, a byla tak sledována neenzymatická přeměna Adionu za reakčních podmínek. 

Jednotlivé vzorky byly měřeny v dubletu. Aktivity enzymů byly vyjádřeny ve formě 

specifické aktivity, jako nmol vzniklého testosteronu za minutu na mg proteinu. 
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3.7 Stanovení kinetických parametrů 

Pro stanovení enzymových kinetik jednotlivých enzymů byly koncentrace jednotlivých 

pracovních roztoků enzymů a pracovních roztoků Adionu v etanolu zvoleny dle 

výsledků screeningu redukčních aktivit jednotlivých enzymů. V případě enzymů 

s nízkou aktivitou bylo zapotřebí koncentraci enzymů ještě zvýšit (viz tabulka 3). Byly 

připraveny pracovní roztoky Adionu v etanolu koncentrací 200, 400, 800, 1000, 1200                     

a 2400 µmol/l. Složení reakční směsi odpovídalo složení uvedenému v podkapitole 3.5. 

Byla použita škála 6 koncentrací substrátu, tedy Adionu v reakční směsi, konkrétně 10, 

20, 40, 60, 80 a 120 µmol/l.  

Postup inkubace také odpovídá postupu popsanému v kapitole 3.5. Vzorky pro 

byly měřeny v tripletu a pro každou koncentraci substrátu byl navíc inkubován jeden 

vzorek, ve kterém byl roztok enzymu nahrazen pufrem a který tak sloužil jako kontrola 

neenzymatické přeměny testosteronu na Adion. Po ukončení inkubace byla provedena 

extrakce etylacetátem (viz podkapitola 3.4.2) a množství vzniklého testosteronu bylo 

analyzováno pomocí HPLC (podkapitola 3.3.2). Naměřená data byla vyjádřena jako 

specifická aktivita v nmol vzniklého testosteronu na mg enzymu za minutu podle 

vzorce: 
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1,8 – zředění, mTESTOSTERONU – množství testosteronu stanovené ve vzorcích 

s enzymem, mKONTROLY – množství testosteronu stanovené v kontrolním vzorku, 0,9 – 

zředění, MTESTOSTERONU – molární hmotnost testosteronu, (0,01·cVz) – množství enzymu 

v reakční směsi, 30 – délka inkubace.Pro určení kinetických parametrů enzymových 

reakcí byl použit program GraphPad Prism®, data byla analyzována jako kinetiky 

Michaelise-Mentenové. 
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Tabulka 3: 

Koncentrace pracovních roztoků enzymů při stanovení enzymových kinetik. 

 c1 [mg/ml] c2 [mg/ml] 

Cytosol 3 6 

Mikrosomy 1,5  

CBR1 0,2  

CBR3 0,4  

AKR1B1 0,4 0,8 

AKR1B10 0,4  

AKR1C1 0,4  

AKR1C2 0,4  

AKR1C3 0,2  

AKR1C4 0,25 0,6 

 

3.8 Screening aktivit membránově vázaných enzymů z nadrodiny 
SDR 

Pro screening aktivit membránově vázaných enzymů byl jako roztok substrátu použit 

pracovní roztok Adionu v etanolu koncentrace 2400 µmol/l. Pracovní roztoky enzymů 

v tomto případě nebyly připravovány, do reakční směsi byly přidávány přímo roztoky 

biologických vzorků, Vzorky byly připraveny dle tabulky 4. Inkubace probíhala při 

koncentraci substrátu v reakční směsi 120 µmol/l a trvala 45 minut, jinak se postup 

inkubace nelišil od postupu popsaného v podkapitole 3.5. Po ukončení inkubace 

následovala extrakce (viz podkapitola 3.4.2) a stanovení množství testosteronu 

vzniklého při reakci (viz podkapitola 3.3.2). Vzorky byly měřeny v tripletu a jako 

kontrola byl použita mikrosomální frakce obohacená o zelený fluorescenční protein 

(GFP) připravená zároveň se vzorky stejným způsobem jako vzorky membránově 

vázaných enzymů. Aktivity byly vyjádřeny jako specifická aktivita v nmol vzniklého 

testosteronu na mg enzymu za minutu. 
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Tabulka 4: 

Složení vzorků při inkubaci membránově vázaných enzymů. Další enzymy: 11β-HSD1, 
17β-HSD3, 17β-HSD7, 17β-HSD11, 3β-HSD1, 3β-HSD2, DHRS3, DHRS12, RDH11, 
RDH12, RoDH4, RDHE2, FVT1, SCD. 

Objem [µl] FAR2 DHRS7 Další enzymy Kontrola 

Na fosfátový pufr, pH 
7,4 

71 72 73 73 

roztok enzymu  4 3 2 2 

NADPH-regenerační 
systém 

20 20 20 20 

roztoku Adionu  5 5 5 5 

 



30 

4 VÝSLEDKY 

4.1 Měření absorbčního spektra 

Pro stanovení testosteronu jsme vzhledem k dostupnosti vybavení na katedře vybrali 

analýzu pomocí HPLC s UV detekcí, proto bylo prvním krokem změření absorbčního 

spektra testosteronu i Adionu. To jsme měřili v rozsahu vlnových délek 190 – 400 nm. 

Absorbci při vlnových délkách vyšších než 400 nm jsme nepředpokládali na základě 

faktu, že testosteron i Adion jsou bezbarvé látky. Jejich absorpční spektra jsou velice 

podobná. Obě látky vykazují maximum absorbance při 240 nm, potom absorbance 

s vlnovou délkou klesá a od 280 do 400 nm je prakticky nulová.  
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Obrázek 7: Absorbční spektrum testosteronu. 

 

4.2 Optimalizace HPLC metody 

Pracovali jsme na HPLC sestavě Agilent 1100. V průběhu optimalizace metody jsme 

používali kolony Hewlett Packard Spherisorb ODS 2, 5µm, 250×4 mm a Thermo 

Hypersil-Keystone, BDS Hypersil C18, 5µm, 250×4,6 mm. Pracovali jsme s MF ve 

složení MeOH/voda nebo ACN/voda v různých poměrech, případně tyto směsi měly pH 

upravené do kyselé oblasti. Používali jsme isokratickou eluci. K detekci jsme používali 

DAD při 240 nm.  

Na koloně Hewlett Packard Spherisorb ODS 2, 5µm, 250×4 mm jsme jako MF 

testovali směs MeOH s vodou s obsahem 60–70 % organické složky (Monera a kol., 2008). 
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Průtok MF byl 1 ml/min. Lepší rozlišení píků bylo při použití 60 % MeOH v MF, 

retenční časy (tR) byly 13,2 min pro Adion a 14,7 pro testosteron, došlo k rozdělení píků 

na základní linii, rozlišení i symetrie píků byly však příliš nízké (viz tabulka 5, obrázek 

8). 

 

Tabulka 5: 

Parametry separace testosteronu a Adionu při vybraných podmínkách v průběhu 
optimalizace HPLC metody na koloně Spherisorb ODS2, 5µm, 250×4 mm při použití 
MF ve složení MeOH/voda (% ORG – procento organické složky MF; průtok – rychlost 
průtoku MF; tR (A) – retenční čas Adionu; tR (T) – retenční čas testosteronu. 

% ORG  průtok [ml/min] tR (A) [min] tR (T) [min] 

70 1,0 6,1 6,5 

60 1,0 13,2 14,7 
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Obrázek 8: Chromatogram testosteron (tR = 14,7 min), Adion (tR = 13,2 min) – 
podmínky separace: kolona: Spherisorb ODS2, 5µm, 250×4 mm, MF: 60 % MeOH, 40 
% vody, průtok: 1 ml/min, detekce DAD 240 nm, teplota 20 °C. 

 

Na téže koloně jsme používali také MF ve složení ACN/voda v různých 

poměrech. Testovány byly MF s obsahem 40–70 % ACN a průtoky MF v rozmezí 

1-1,5 ml/min. Nejlepšího rozlišení jsme dosahovali při koncentracích ACN 40–50 %. 

Při koncentraci ACN v MF 50 % a průtoku 1,5 ml/min se (tR) testosteronu a Adionu 

pohybovaly okolo 5 min a symetrie píků v rozmezí 0,70–0,78, rozlišení píků bylo 
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přibližně 2,5 a tlak v systému byl 241 barů. Při snížení koncentrace ACN v MF na 40 % 

a průtoku 1,5 ml/min se tR pohybovaly okolo 10 min, symetrie píků mírně poklesly, 

rozlišení vzrostlo přibližně o 1 a tlak v systému byl 265 barů. Při koncentraci ACN 

v MF 50 % a průtoku 1 ml/min byly tR testosteronu 7,1 min a tR Adionu 7,9 min (viz 

tabulka 6). Při použití MF s obsahem ACN tedy docházelo k převrácení retenčního 

pořadí testosteronu a Adionu (viz obrázky 8 a 9 ). 

 

Tabulka 6: 

Parametry separace testosteronu a Adionu při vybraných podmínkách v průběhu 
optimalizace HPLC metody na koloně Spherisorb ODS2, 5µm, 250×4 mm při použití 
MF ve složení ANC/voda (% ORG – procento organické složky MF; průtok – rychlost 
průtoku MF; tR (A) – retenční čas Adionu; tR (T) – retenční čas testosteronu; SYM (A) 
– symetrie píku Adionu; SYM (T) – symetrie píku testosteronu; R – rozlišení píku 
Adionu a testosteronu; p – tlak v systému). 

% ORG  průtok 

[ml/min] 

tR (A) 

[min] 

tR (T) 

[min] 

SYM (A) SYM (T) R p  

[bar] 

50 1,5 5,3 4,8 0,70 0,78 2,5 241 

50 1,0 7,9 7,1     

40 1,5 10,8 9,4 0,77 0,67 3,6 265 
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Obrázek 9: Chromatogram testosteron (tR = 7,1 min), Adion (tR = 7,9 min) – podmínky 
separace: kolona: Spherisorb ODS2, 5µm, 250×4 mm, MF 50 % ACN, 50 % voda, 
průtok: 1 ml/min, detekce DAD 240 nm, teplota 20 °C. 
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Dále jsme na této koloně pracovali s MF s upraveným pH. Jednalo se o směsi 

ACN s 0,02 M roztokem NaH2PO4 s pH upraveným HCl na 3,1 (Ng a Yuen 2003) a směsi 

ACN s vodou s pH upraveným kyselinou mravenčí na 3,0 (Pfeiffer a Metzler 2004). Obě 

varianty jsme testovali v rozmezích koncentrace ACN 40-50 %. Tyto úpravy pH MF 

nevedly ke zlepšení podmínek separace. 

Na koloně BDS Hypersil 250×4 mm, 5 µm jsme používali jako MF směs ACN                  

a vody. Testovali jsme koncentraci ACN v MF od 40 do 80 % a rychlosti průtoku MF 

0,5-1,5 ml/min. Dobré podmínky separace byly při použití MF s koncentrací ACN 

60 %. Při této koncentraci a průtoku MF 1,5 ml/min byl tR testosteronu 2,6 min, tR 

Adionu 3,1 min a rozlišení píků 4,0 (viz tabulka 7). Při koncentraci ACN 60 %                               

a průtoku MF 1 ml/min byly tR 3,9 min pro testosteron, 4,5 min pro Adion a rozlišení 

píků 4,6. Při koncentraci ANC 60 % a průtoku MF 0,5 ml/min byl tR testosteronu 

7,7 min, tR Adionu 9,0 min a rozlišení píků 5,3 (viz obrázek 10). Hodnoty symetrie píků 

se pohybovaly v rozmezí 0,80–0,87, tlak v systému se pohyboval v rozmezí 

45-140 barů. Za těchto podmínek bylo odhadováno, že detekční limit by nebyl 

dostatečně nízký pro potřeby dalších analýz. 

 

Tabulka 7: 

Parametry separace testosteronu a Adionu při vybraných podmínkách v průběhu 
optimalizace HPLC metody na koloně BDS Hypersil 5 µm, 250×4 mm s použitím MF 
ve složení ACN/voda (% ORG – procento organické složky MF; průtok – rychlost 
průtoku MF; tR (A) – retenční čas Adionu; tR (T) – retenční čas testosteronu; SYM (A) – 
symetrie píku Adionu; SYM (T) – symetrie píku testosteronu; R – rozlišení píku Adionu 
a testosteronu; p – tlak v systému). 

% ORG  průtok 

[ml/min] 

tR (A) 

[min] 

tR (T) 

[min] 

SYM (A) SYM (T) R p  

[bar] 

80 1,5 2,1 2,0 0,88 0,89 1,2 101 

60 1,5 3,1 2,6 0,86 0,87 4,0 140 

60 1,0 4,5 3,9 0,83 0,82 4,6 92 

60 0,5 9,0 7,7 0,81 0,80 5,3 45 

 

Pracovali jsme také s MF s upraveným pH. Jednalo se o směsi ACN s 0,02 M 

roztokem dihydrogenfosforečnanu sodného s pH upraveným kyselinou 

chlorovodíkovou na 3,1 (Ng a Yuen 2003) a směsi ACN s vodou s pH upraveným kyselinou 
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mravenčí na 3,0 (Pfeiffer a Metzler 2004). Testovali jsme obě varianty v rozmezích 

koncentrace ACN 60-70 % a ani na této koloně tyto úpravy pH nevedly ke zlepšení 

podmínek separace ani ke snížení odhadovaného detekčního limitu. 
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Obrázek 10: Chromatogram testosteron (tR = 7,7 min) Adion (tR = 9,0 min); kolona: 
BDS Hypersil 5 µm, 250×4 mm, MF: 60 % ACN a 40 % vody, průtok: 0,5 ml/min, 
detekce DAD 240 nm, teplota 20 °C tlak 45 bar. 

 

Na koloně BDS Hypersil 250×4 mm, 5 µm jsme dále pracovali s MF ve složení 

MeOH/voda při koncentracích MeOH 60-80 % a rychlostech průtoku MF 0,6-1 ml/min. 

Dobré separace bylo dosaženo při koncentraci MeOH v MF 70 %, parametry separace 

se lišily dle rychlostí průtoku, při průtoku 1 ml/min byly tR pro Adion 4,9 min, pro 

testosteron 5,7 min a rozlišení píků bylo 3,8; při průtoku 0,8 ml/min byl tR Adionu 

6,1 min, tR testosteronu 7,1 min a rozlišení 4,1; při průtoku 0,6 byly tR Adionu 7,9 min, 

tR testosteronu 9,1 min a rozlišení píků 4,3 (viz obrázek 11). Podrobnosti udává tabulka 

8. 
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Tabulka 8: 

Parametry separace testosteronu a Adionu při vybraných podmínkách v průběhu 
optimalizace HPLC metody na koloně BDS Hypersil 5 µm, 250×4 mm s použitím MF 
ve složení MeOH/voda (% ORG – procento organické složky MF; průtok – rychlost 
průtoku MF; tR (A) – retenční čas Adionu; tR (T) – retenční čas testosteronu; SYM (A) – 
symetrie píku Adionu; SYM (T) – symetrie píku testosteronu; R – rozlišení píku Adionu 
a testosteronu; p – tlak v systému). 

% ORG  průtok 

[ml/min] 

tR (A) 

[min] 

tR (T) 

[min] 

SYM (A) SYM (T) R p  

[bar] 

80 1,0 3,4 3,7 0,87 0,86 1,8 140 

70 1,0 4,9 5,7 0,89 0,91 3,8 165 

60 1,0 8,9 11,4 0,91 0,91 6,4 185 

70 0,8 6,1 7,1 0,88 0,89 4,1 132 

70 0,6 7,9 9,1 0,86 0,87 4,3 98 
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Obrázek 11: Chromatogram reálného vzorku získaný po inkubaci AKC1C3 
v přítomnosti Adionu (c = 60 µmol/l), tR Adionu je 7,9 min, tR testosteronu je 9,1 min . 
BDS Hypersil 5 µm, 250×4 mm, MF: 70 % MeOH a 30 % vody, průtok: 0,6 ml/min, 
detekce DAD 240 nm, teplota 20 °C, tlak 98 bar. 

 

Jako nejvhodnější podmínky pro stanovení testosteronu jsme považovali použití 

kolony BDS Hypersil C18, 5µm, 250×4 mm, MF ve složení 70 % MeOH a 30 % vody                       

a průtok MF 0,6 ml/min, proto jsme se tyto podmínky rozhodli používat také při 

stanovení reálných vzorků (obrázek 11). 
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4.2.1 Kalibrace 

Odečtení množství stanoveného testosteronu z naměřené plochy pod píkem se provádí 

metodou kalibrační křivky, která byla připravena dle postupu v podkapitole 3.3.3. 

Rovnice lineární regrese závislosti plochy pod píkem na množství testosteronu vypadá 

takto: y = 4,349x - 0,9315 a index determinace nabývá hodnotu 0,9997 (viz obrázek 

12). 
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Obrázek 12: Kalibrační křivka pro stanovení množství testosteronu v nástřiku při 
HPLC analýze optimalizovanou metodou popsanou v podkapitole 3.3.2; kalibrační 
křivka byla připravována v rozsahu koncentrací testosteronu 0,05-15 µmol/l, ze vzorků 
bylo dávkováno 10 µl (viz podkapitolu 3.3.3). 

 

4.3 Optimalizace extrakce 

Jako extrakční technika byla pro zvolena LLE. Jako extrakční činidla jsme testovali 

chloroform a etylacetát. Testovali jsme jednokrokové extrakce pomocí 300 a 1000 µl 

každého extrakčního činidla. Testovaná doba extrakce byla 5, 10 a 15 minut.  

Extrakce etylacetátem má oproti chloroformu výhodu v čistotě extraktů, vzorky 

extrahované etylacetátem byly prostší balastních látek než vzorky extrahované 

za pomocí chloroformu. Extrakce prováděné etylacetátem měli také v průměru o 20 % 

vyšší výtěžnost. Při porovnání extrakcí pomocí 300 µl etylacetátu a 1000 µl etylacetátu 

má  extrakce pomocí 1000 µl etylacetátu vyšší výtěžnost, a to v průměru o 4 %. Při 

extrakci chloroformem jsme neprokázali zlepšení extrakční výtěžnosti při extrakci 

vyšším objemem činidla. Při extrakci etylacetátem dochází k navýšení extrakční 

výtěžnosti při prodloužení času vytřepávání z 5 na 10 minut, ale při prodloužení času 



37 

z 10 na 15 minut už ke zvýšení výtěžnosti nedochází. Při extrakci chloroformem jsme 

nezaznamenali významné rozdíly mezi extrakcemi trvajícími po různé časy (viz obrázek 

13).  

Pro další zpracování reálných vzorků byla zvolena extrakce do 1000 µl 

etylacetátu, její výtěžnost je 90 ±1,3 % a velmi dobře vzorek očistí od balastních látek. 
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Obrázek 13: Výtěžnosti extrakcí za různých podmínek stanovené při optimalizaci 
extrakční techniky popsané v podkapitole 3.4.1 (EA – etylacetát). 

 

4.4 Screening aktivit enzymů 

Na začátku sledování aktivit vybraných enzymů redukujících karbonylové sloučeniny 

jsme provedli screening jejich redukčních aktivit vůči Adionu při dvou koncentracích 

substrátu (20 a 120 µmol/l). Jednalo se o lidské enzymy CBR1, CBR3 AKR1B1, 

AKR1B10, AKR1C1, AKR1C2, AKR1C3 a AKR1C4 a lidské jaterní subcelulární 

frakce – cytosol a mikrosomy. Data ze screeningu byla následně využita k optimalizaci 

koncentrací při stanovování enzymových kinetik.  

U téměř všech enzymů se podařilo prokázat 17β-reduktázovou aktivitu, jen 

množství testosteronu vzniklého při koncentraci substrátu 20 µmol/l za katalyzování 

CBR3 nebylo vyšší než množství v kontrolních vzorcích. Téměř nulová aktivita CBR3 

se byla později potvrzena při stanovení enzymových kinetik.  

Při koncentraci substrátu 20 µmol/l měly nejvyšší aktivitu AKR1C2 > AKR1C3 

> CBR1. Následovaly AKR1C4 > AKR1B10 > AKR1C1 > AKR1B1, které však měly 

specifické aktivity o řád nižší. Screening aktivit subcelulárních frakcí prokázal vyšší 

aktivitu mikrosomů oproti cytosolu (viz obrázek 14). Při koncentraci substrátu 

120 µmol/l bylo pořadí specifických aktivit enzymů následující: CBR1 > AKR1C3                      
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> AKR1C2 > AKR1C4 > AKR1B1 > AKR1B10 > AKR1C1 > CBR3. CBR1                            

a AKR1C3 měly opět o řád vyšší aktivitu než ostatní sledované enzymy. Ze 

sledovaných subcelulární frakcí měly opět mikrosomy vyšší aktivitu něž cytosol (viz 

obrázek 15). 
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Obrázek 14: Výsledky screeningu redukčních aktivit subcelulárních frakcí                           
a jednotlivých enzymů vůči Adionu provedeného při koncentraci Adionu v reakční 
směsi 20 µmol/l dle postupu popsaného v podkapitole 3.6. 
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Obrázek 15: Výsledky screeningu redukčních aktivit subcelulárních frakcí                              
a jednotlivých enzymů vůči Adionu provedeného při koncentraci Adionu v reakční 
směsi 120 µmol/l dle postupu popsaného v podkapitole 3.6. 
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4.5 Stanovení kinetických parametrů 

Po prvotním screeningu aktivit jsme stanovovali enzymové  kinetiky enzymů při šesti 

koncentracích Adionu od 10 do 120 µmol/l. Enzymy jsme inkubovali s Adionem (viz 

podkapitola 3.7), množství vzniklého testosteronu stanovovali pomocí optimalizované 

HPLC metody (viz podkapitola 3.3.1) a naměřená data vyjadřovali jako specifickou 

aktivitu v nmol testosteronu na mg proteinu na minutu vyhodnocovali pomocí programu 

GraphPad Prism®.  

 

 
 

Obrázek 16: Enzymová kinetika dle Michaelise a Mentenové A) lidský jaterní cytosol, 
B) lidské jaterní mikrosomy. 

 

Grafy enzymových kinetik lidských jaterních subcelulárních frakcí jsou na 

obrázku 16. Naměřené křivky odpovídají kinetice dle Michaelise a Mentenové.                           

Vmax vyjádřená jako specifická aktivita je větší u mikrosomů než u cytosolu, 

Michaelisova konstanta mikrosomů i cytosolu je však velmi podobná. Vnitřní clearence 

(CLint) ukazuje přibližně pětkrát vyšší efektivitu mikrosomů při 17β-redukci Adionu na 

testosteron než cytosolu (viz tabulka 6).  

 

A B 
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Tabulka 9: 

Stanovené hodnoty kinetických parametrů subcelulárních frakcí (Vmax – Vmax vyjádřená 
jako specifická aktivita, Km – Michaelisova konstanta, CL int – vnitřní clearence). 

 Vmax [nmol/mg/min] Km [µmol/l] CL int [ml/hod/mg] 

Cytosol 0,22 ±0,03 73,07 ±17,62 0,18 

Mikrosomy 1,16 ±0,18 71,91 ±22,00 0,96 

 

 

Obrázek 17: Enzymová kinetika dle Michaelise a Mentenové A) AKR1B1, B) 
AKR1B10, C) AKR1C1, D) AKR1C2, E) AKR1C3, F) AKR1C4. 

 

A B 

C D 

E F 
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Enzymová kinetika AKR1B1 je na obrázku 17a a kinetické parametry všech 

stanovovaných AKR shrnuje tabulka 7. U AKR1B1 se ve stanovovaném rozsahu 

koncentrací substrátu nepodařilo dosáhnout nasycení, to je dáno její nízkou afinitou 

k Adionu (Michaelisova konstanta (Km) je u AKR1B1 nejvyšší ze všech testovaných 

AKR). Proto jsou kinetické parametry AKR1B1 uvedené v tabulce 7 jen přibližná 

predikce. Průběh enzymové kinetiky AKR1B10 je na obrázku 17b. Její Km je také 

v rámci sledovaných AKR vysoká, i když ne tak jako u AKR1B1. U AKR1B10 také 

nebylo dosaženo kompletního nasycení. Enzymovou aktivitu AKR1C1 popisuje 

obrázek 17c. AKR1C1 má druhou nejvyšší Vmax vyjádřenou jako specifickou aktivitu ze 

všech testovaných AKR, ale její afinita k substrátu je spíše nižší. Aktivita AKR1C2 je 

naopak nízká, ale její afinita k substrátu v rámci hodnot námi testovaných AKR patří 

k vyšším. Její enzymová kinetika je na obrázku 17d. AKR1C3 má nejvyšší                             

Vmax vyjádřenou jako specifickou aktivitu a nejnižší Michaelisovu konstantu ze souboru 

testovaných AKR. Vnitřní clearence AKR1C3 dosahuje hodnoty o řád vyšší než                            

u ostatních AKR. Enzymová kinetika AKR1C3 je na obrázku 17e. Naopak AKR1C4 

má nejnižší Vmax vyjádřenou jako specifickou aktivitu ze všech sledovaných AKR Její 

enzymová kinetika je na obrázku 17f. Jednotlivé hodnoty kinetických parametrů jsou 

uvedeny v tabulce 10. 

 

Tabulka 10 

Kinetické parametry subcelulárních frakcí a jednotlivých enzymů metabolizujících 
karbonylové sloučeniny z nadrodiny AKR (Vmax – Vmax vyjádřená jako specifická 
aktivita, Km – Michaelisova konstanta, CL int – vnitřní clearence) 

 Vmax [nmol/mg/min] Km [µmol/l] CL int [ml/hod/mg] 

AKR1B1 2,24 ±1,39 547,1 ±393,3 0,24 

AKR1B10 1,64 ±0,42 85,27 ±40,60 1,14 

AKR1C1 3,14 ±0,25 89,18 ±13,13 2,10 

AKR1C2 1,00 ±0,05 16,65 ±3,22 3,60 

AKR1C3 3,96 ±0,12 3,82 ±0,94 62,22 

AKR1C4 0,25 ±0,01 4,14 ±1,11 3,60 
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Nejvyšší Vmax vyjádřenou jako specifickou aktivitu jsme stanovili u AKR1C3, 

k AKR s vysokou Vmax patří také 1C1 a 1B1, u které se však z důvodu nedostatečného 

nasycení jedná velmi přibližnou hodnotu. Nejnižší Vmax měla AKR1C4. Nejnižší                    

Km měly AKR1C3 a AKR1C4, naopak nejvyšší hodnotu Km jsme stanovili u AKR1B1 

– i když jen velmi přibližně. Vysoké hodnoty Km měly také AKR1C1 a AKR1B10. 

Nejvyšší efektivitu vyjádřenou pomocí vnitřní clearence měla AKR1C3 – její vnitřní 

clearence byla o řád vyšší než u většiny ostatních enzymů (viz tabulka 10).  

Sledovali jsme taky kinetické parametry dvou enzymů nadrodiny SDR. Byly to 

CBR1 a CBR3. CBR1 má podle všeho velmi vysokou aktivitu, v rozsahu koncentrací 

substrátu použitých při měření kinetiky se však nepodařilo dosáhnout nasycení 

veškerého enzymu substrátem ani se mu přiblížit. Z toho plyne, že afinita CBR1 

k substrátu je velmi nízká (viz obrázek 18). Měření kinetických parametrů CBR3 jen 

potvrdilo informaci získanou při screeningu aktivit, a sice že aktivita CBR3 při 

zkoumané reakci je téměř nulová. Proto nebylo možné z hodnot získaných inkubací                        

a následným stanovením vzniklého testosteronu kinetické parametry stanovit.  

 

 

Obrázek 18: Enzymová kinetika CBR1 naměřená v rozmezí koncentrací substrátu 
10-120 µmol/l. 

 

4.6 Screening aktivit membránově vázaných enzymů z nadrodiny 
SDR 

Provedli jsme také screening membránově vázaných enzymů z nadrodiny SDR. Jednalo 

se konkrétně o enzymy DHRS12, FVT1, 11β-HSD1, 17β-HSD3, 17β-HSD7, 3β-HSD1, 

3β-HSD2, FAR2, SCD, RDH11, RDH12, RDHE2, 17β-HSD11, DHRS7, RoDH4, 

DHRS3. Některé z těchto enzymů doposud nebyly příliš dobře popsány. Inkubace 
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probíhala při koncentraci substrátu 120 µmol/l. Získaná data jsme vyjádřili jako 

specifickou aktivitu v nmol vzniklého testosteronu na mg enzymu za min. 

Většina těchto vzorků (podle vzrůstajících aktivit jednotlivých vzorků: RDH12, 

FAR2, 17β-HSD3, FVT1, SCD, 11β-HSD1, 17β-HSD11, DHRS12, 3β-HSD2, RDHE2, 

3β-HSD1, DHRS 3, DHRS7) neměla vyšší specifickou aktivitu 

(0,015-0,269 nmol/mg/min) než kontrolní vzorek. Aktivity blízké kontrolnímu vzorku 

GFP (0,324-0,458 nmol/mg/min) měly vzorky RDH11 < RoDH4 (vzorek 2) < GFP < 

17β-HSD7. Výrazně vyšší aktivitu než GFP měl pouze vzorek RoDH4 

(0,677 nmol/mg/min). Specifické aktivity vzorků obsahujících jednotlivé enzymy                      

a vzorku obsahujícího GFP porovnaná graf na obrázku 19. Po odečtení aktivity 

kontrolního vzorku GFP je specifická aktivita vzorku RoDH4 0,289 nmol/mg/min. 
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Obrázek 19: Stanovené specifické aktivity vzorků s membránově vázanými enzymy 
v porovnání se vzorkem GFP; vzorky byly inkubovány se substrátem (Adion                                    
o koncentraci 120 µmol/l) dle postupu pospaného v podkapitole 3.8. 
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5 DISKUZE 

5.1 HPLC analýza 

Cílem práce bylo zavést HPLC metodu umožňující stanovit testosteron ve vzorcích po 

inkubaci (podkapitola 3.5) a extrakci (podkapitola 3.4.2) s dostatečnou senzitivitou                        

a selektivitou. Metoda přitom měla být přiměřeně jednoduchá a nenáročná na vybavení, 

časově i finančně. HPLC analýzu jsme prováděli v reverzním módu. K detekci jsme 

používali DAD, který představoval nejjednodušší způsob detekce. Testosteron i Adion 

absorbují UV záření s maximem absorpce při vlnové délce 240 nm. Jiné způsoby 

detekce by byly náročnější na přístrojové vybavení (MS detekce) nebo by komplikovaly 

postup a protahovaly čas analýzy (fluorescenční detekce s předchozí derivatizací). Dali 

jsme přednost isokratické eluci, bylo však potřeba dosáhnout potřebného rozlišení mezi 

píky velmi podobných sloučenin, testosteronu a Adionu. Jako MF jsme testovali směsi 

ACN s vodou a směsi MeOH s vodou a směsi s upraveným pH do kyselé oblasti. 

Úprava pH však neměla příznivý vliv na separaci.  

5.1.1 Výběr kolony 

Optimalizaci jsme začínali na koloně HP Spherisorb ODS 2, 5µm, 250×4 mm, 

podobnou kolonu (ODS(3) 5µm, 2×250 mm) a MF tvořenou MeOH a vodou používali 

Monera a kol. (2008) ke stanovení 6β-hydroxytestosteronu. V našem případě se ale 

nepodařilo napodobit podmínky jejich stanovení. S MF ve složení MeOH/voda jsme 

zaznamenávali vysoké tlaky v systému, nízkou symetrií píků, ale také problémy 

s rozlišením píků.  

Ke snížení tlaku v systému přispěl přechod z MF MeOH/voda na MF o složení 

ACN/voda. Tlak v systému při složení MF, se kterým jsme dosahovali nejlepšího 

rozlišení píku Adionu a testosteronu, se však stále pohyboval okolo 250 barů, což je pro 

rutinní použití příliš velká zátěž pro HPLC systém i kolonu. Za optimální rozlišení jsme 

při práci se standardy považovali rozlišení 2 a vyšší. Zkoušeli jsme upravit pH MF 

způsoby, které byly použity v některých publikovaných metodách (Ng a Yuen, 2003; Pfeiffer 

a Metzler, 2004), ale to v našem případě ale nevedlo ke zlepšení separace ani symetrie píků. 

Dále jsme testovali kolonu Hypersil BDS C18, 5µm, 250×4,6 mm – podobnou 

jakou používali ve své studii Loi a kol. (2006). Tyto dvě námi testované kolony 

(Spherisorb ODS2 a Hypersil BDS) se značně liší aktivitou reziduálních silanolových 
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skupin, která je u kolony Spherisorb ODS2 téměř osmkrát vyšší než u kolony Hypersil 

BDS C18 - dle rozdílu tR mezi amitriptilinem a 1,2-dihydroacetnaftalenem, (Golubitsii                         

a Ivanov, 2006). Použití kolony Hypersil BDS C18 do značné míry vyřešilo potíže, které 

jsme zaznamenávali při použití první kolony. Zlepšilo se rozlišení píku Adionu                             

a testosteronu zvýšila se jejich symetrie a poklesl tlak v systému. 

5.1.2 Optimalizace složení mobilní fáze 

Nejdříve jsme pracovali s MF ve složení MeOH/voda (Monera a kol., 2008), na koloně 

Spherisorb ODS2 byl největším limitem tlak, který se při použití MF ve složení 

MeOH/voda pohyboval mezi 250 a 300 bary i při vysokých koncentracích MeOH 

v MF. Při koncentraci MeOH v MF 60 % a průtoku 1 ml/min jsme dosáhli rozlišení 

píků až na základní linii, snížení koncentrace MeOH nám již tlak neumožňoval                           

a snížení průtoku také nebylo možné, protože by čas analýzy byl příliš dlouhý.  

Použití ACN v MF umožnilo i na koloně Spherisorb ODS2 dosahovat 

přijatelných rozlišení píků, nicméně tlak by stále vysoký (okolo 250 bar) a symetrie 

píků byla nízká (0,77), tento problém jsme zkusili řešit okyselením MF. Použili jsme 

směs ACN s 0,02 M roztokem NaH2PO4 s pH upraveným kyselinou chlorovodíkovou 

na 3,1 v různých poměrech (Ng a Yuen, 2003) a směs ACN s vodou s pH upraveným 

kyselinou mravenčí na 3,0 (Pfeiffer a Metzler 2004), ani jedna z těchto modifikací, v našem 

případě nevedla ke zlepšení separace ani symetrie píků.  

Při přechodu z MF s obsahem MeOH na MF s obsahem ACN nastalo obrácení 

retenčního pořadí píku Adionu a testosteronu. Tento jev jsme pozorovali na obou 

kolonách. Při použití MF s obsahem MeOH byl eluován jako první Adion a teprve po 

něm testosteron, stejně jako při stanoveních, která publikovali Janzen a kol. (2007) nebo 

Guo a kol. (2006). Při použití ACN tomu bylo naopak, opět v souladu se stanoveními, 

která publikovali Kling a diZenera (1982), Pfeiffer a Metzler (2004) nebo Agematu a kol. 

(2006). Tento jev byl proti původnímu předpokladu, že Adion obsahující dvě 

karbonylové funkční skupiny se bude vyznačovat vyšší lipofilitou a v reverzním módu                        

i vyšší retencí něž testosteron, nesoucí jednu karbonylovou a jednu hydroxylovou 

skupinu. Pro tento předpoklad svědčí také velikost polárního povrchu predikovaná ACD 

Labs (tabulka 8). Na druhou stranu hodnoty Log P (dekadický logaritmus rozdělovacího 

koeficientu mezi fázi oktanolu a vody) analytů svědčí o opačném pořadí, vyšší hodnotu 

Log P má testosteron, což ukazuje jeho vyšší afinitu k organické oktanolové fázi než 

k vodné fázi (tabulka 11).  
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Tabulka 11 

Vybrané charakteristiky testosteronu a Adionu; Hodnoty byly generovány pomocí 
programu ACD Labs (Internet 3, internet 4). 

 Testosteron Adion 

Log P 3,47 ±0,28 2,90 ±0,34 

Velikost polárního povrchu [Å] 37,3 34,14 

Počet donorů H vazeb 1 0 

Počet akceptorů H vazeb 2 2 

 

5.2 Extrakce 

Na začátku analýzy jakéhokoli vzorku je vhodné analyt oprostit od balastních látek                      

a koncentrovat. V námi stanovovaných vzorcích se analyt testosteron nachází ve 

vodném roztoku anorganických solí (fosfáty, MgCl2), organických látek (NADPH, 

glukóza-6-fosfát) a enzymů. Extrakce zvyšuje senzitivitu i selektivitu stanovení                         

a prodlužuje životnost analytických přístrojů. Při našem stanovení používáme LLE. 

LLE představuje jednoduchou a citlivou extrakční techniku, která je široce využívaná 

nejen při stanovení steroidů (Li a kol., 2002; Deshmukh a kol., 2012; Ng a Yuen, 2003; Kling a diZerega, 

1982; Kushnir a kol., 2006). 

Cílem bylo zavést jednoduchou a rychlou, ale přitom robustní extrakční techniku 

s dostatečnou výtěžností. Jako extrakční činidla jsme testovali chloroform a etylacetát 

v různých množstvích po různé časy extrakce (viz podkapitola 4.3). Pro extrakci 

reálných vzorků jsme zvolili přidání 1000 µl etylacetátu podobně jako Pfeiffer a Metzler 

(2004), ti však extrakci prováděli třikrát 1000 µl etylacetátu a my pouze jednou. Pfeiffer a 

Metzler (2004) výtěžnost extrakce neuvádí, Ng a Yuen (2003) použili pro LLE 

testosteronu z krevní plazy směs dichlormetanu a 2,2,4-trimetylpentanu (3:2 v/v)                            

a výtěžnost jejich extrakční techniky byla 91 %, Kling a diZerega (1982) používali 

dietylether s výtěžností 92 %. Výtěžnost naší extrakce je srovnatelná (90 %). 

Poměr činidla a extrahovaného vzorku je v našem případě 7,1:1, zatímco Ng                        

a Yuen (2003) a Kling a diZenera (1982) používali při extrakci směsí dichlormetanu                           

a trimetylpentanu respektive dietyletherem poměr 10:1 a Li a kol. (2002) při extrakci 
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dichlormetanem dokonce 12:1. Po extrakci bývá činidlo odpařeno, čímž se vzorek 

zkoncentruje. K odpaření činidla je často používán proud dusíku, pod kterým se vzorky 

nechávají vysušit (Ng a Yuen, 2003; Li a kol., 2002). My k odpaření rozpouštědla používáme 

vakuový koncentrátor.  

5.3 Aktivity a enzymové kinetiky subcelulárních frakcí 

Prováděli jsme screening aktivit jak subcelulárních frakcí tak jednotlivých enzymů při 

dvou koncentracích Adionu (viz podkapitola 3.6). Z důvodu nízké rozpustnosti Adionu 

ve vodě jsme pracovali s rozmezím koncentrací v reakční směsí 10–120 µmol/l. 

Koncentrace nasyceného roztoku Adionu ve vodě při teplotě 25 °C je 200 µmol/l (Internet 

5). My jsme pracovali s pufrem o pH 7,4 v rozsahu teplot 0-37 °C. Pro správnost 

stanovení je zapotřebí, aby byl veškerý substrát rozpuštěný v reakční směsi. Proto bylo 

jako maximální koncentrace Adionu zvoleno 120 µmol/l. 

Ve screeningu jsme prokázali, že v případě lidských jaterních subcelulárních 

frakcí mají mikrosomy vyšší redukční aktivitu než cytosol (viz obrázky 14 a 15, 

podkapitola 4.4). Quinkler a kol. (2003) pracovali se subcelulárními frakcemi z lidských 

ledvin a naopak prokázali, že v ledvinách má vyšší aktivitu cytosol než mikrosomy. 

Konkrétní hodnoty aktivit subcelulárních frakcí však Quinkler a kol. neuvádějí.  

Steckelbroeck a kol. (1999) stanovovali reduktázovou aktivitu mozkové tkáně 

(nikoli jednotlivých subcelulárních frakcí) vůči Adionu při koncentraci Adionu 

2 µmol/l, zatímco my jsme pro screening aktivit používali koncentrace 20 a 120 µmol/l. 

Jejich výsledky jsou 0,21 ±0,04 pmol/min/mg proteinů tkáňového homogenátu šedé 

hmoty mozkové kůry a 0,57 ± 0,24 pmol/min/mg proteinů homogenátu bílé hmoty. 

Aktivita homogenátu lidské mozkové tkáně při koncentraci substrátu 2 µmol/l byla tedy 

stanovena na hodnoty přibližně o tři řády nižší než jaké jsme stanovili při něž jaké jsme 

stanovili u lidských jaterních subcelulárních frakcí při koncentraci substrátu 20 µmol/l 

(viz podkapitola 4.5). 

Stanovili jsme také kinetické parametry lidského jaterního cytosolu a mikrosomů 

a Adionu. Km jednotlivých buněčných frakcí byly velmi podobné. Steckelbroeck a kol. 

(1999) také stanovovali kinetické parametry homogenátu mozkové tkáně, Km mozkové 

kůry byla 7,9 µmol/l, což je hodnota o řád nižší než hodnoty stanovené námi pro jaterní 

cytosol a mikrosomy (viz podkapitola 4.5).  

Vmax vyjádřená jako specifická aktivita mikrosomů byla v porovnání s cytosolem 

asi pětkrát vyšší (viz podkapitola 4.5). V mikrosomech by se na redukci Adionu mohly 
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podílet 17β-HSD7 a 12, u kterých byla prokázána reduktázová aktivita vůči Adionu                          

a exprese v játrech. Hlavní cytosolickou 17β-HSD, u které byla prokázána exprese 

v játrech, je 17β-HSD5 (Lukacik a kol., 2006; Moeller a Adamski, 2009).  

5.4 Aktivity a enzymové kinetiky zkoumaných enzymů 
redukujících karbonylové sloučeniny 

Jednotlivé enzymy s redukční aktivitou vůči Adionu se od sebe mohou lišit jak 

aktivitou, tak afinitou k substrátu. To se potvrdilo i v případě námi testovaných enzymů. 

U některých enzymů jsme stanovili vysokou aktivitu i afinitu (AKR1C3), u některých 

byla jedna oproti druhé nápadně vysoká (AKR1C4). Příkladem enzymu s nízkou 

aktivitou i afinitou k Adionu byla AKR1B1. Efektivita AKR1B1 vyjádřená jako vnitřní 

clearence je nejnižší ze všech sledovaných AKR (viz podkapitoly 4.4 a 4.5). Bylo 

prokázáno, že AKR1B1 je NADPH dependentní reduktáza, která se podílí na syntéze 

prostaglandinu F (Kabututu a kol., 2009). 17β-Reduktázová aktivita vůči Adionu prozatím 

prokázána nebyla. AKR1B1 je široce exprimována ve tkáních včetně prostatické. Při 

nádorech prostaty byla prokázána její zvýšená exprese. Na tvorbě testosteronu 

v prostatické tkání bude mít vzhledem k naměřeným údajům pravděpodobně minimální 

podíl (Ma a Cao, 2011). 

AKR1B10 je NADPH dependentní reduktáza. Byla u ní prokázána exprese 

v tenkém a tlustém střevě, její funkce pravděpodobně spočívá v detoxikaci xenobiotik 

přijímaných potravou. Bylo také prokázáno, že bývá často nadměrně exprimována 

v průběhu nádorových onemocnění. Z toho důvodu se využívá jako nádorový marker. 

V současné době je její role v nádorových onemocněních intenzivně studována, 

nicméně její spojení s nádory prostaty v současné době není známo (Ma a Cao, 2011, 

Matsunaga a kol., 2012). V našem screeningu byly u AKR1B10 prokázány nízké redukční 

aktivity vůči Adionu. Také Vmax a vnitřní clearence byly nízké.  

Také jednotlivé isoformy z podrodiny AKR1C se navzájem značně liší 

kinetickými parametry vůči Adionu. Zatímco u AKR1C1 a 1C3 jsme stanovili                      

Vmax vyjádřenou jako specifickou aktivitu vysokou, u AKR1C4 byla o řád nižší. Nízkou 

afinitu jsme naopak stanovili u AKR1C1. K podobným závěrům došli také Penning                        

a kol. (2000), když zkoumali reduktázové aktivity jednotlivých isoforem z podrodiny 

AKR1C. Také prokázali 17β-reduktázovou aktivitu vůči Adionu u AKR1C1-AKR1C4                        

a také nejvyšší aktivitu z těchto enzymů u AKR1C3 (Číselné hodnoty aktivit nebyly 
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publikovány). Rozdíly jsou v afinitě vůči Adionu. Vysokou afinitu jsme stanovili                     

u AKR1C3 a také navzdory její nízké aktivitě u AKR1C4. 

AKR1C1 je 3β-HSD a podílí se na odbourávání DHT na 3β,17β-androstandiol. 

Její exprese v prostatě byla prokázána jen ve velmi omezené míře (Rižner a Penning, 2013; 

Penning a kol., 2000). Námi stanovená hodnota Vmax u AKR1C1 je vysoká 

(3,14 ±0,25 nmol/mg/min) stejně jako Km (89,18 ±13,13 µmol/l). Penning a kol. (2000) 

stanovovali kinetické parametry zpětné reakce, tedy oxidace testosteronu na Adion 

v prostředí NADP+, a jejich výsledky se liší (Vmax = 1,20 ±0,11 nmol/mg/min, 

Km = 39,8 ±6,6 µmol/l). AKR1C2 je NADPH dependentní 3α-reduktáza, katalyzuje 

přeměnu DHT na 3α17β-androstandiol. Bylo prokázáno, že AKR1C2 je exprimována 

v prostatické tkáni, a během rozvoje karcinomu prostaty se její množství zvyšuje. 

V našem screeningu AKR1C2 prokázala vysokou redukční aktivitu vůči Adionu 

v rámci sledovaného souboru enzymů a také vysokou efektivitu. Je pravděpodobné, že 

se může v prostatické tkáni spolupodílet na produkci testosteronu z Adionu (Rižner a kol., 

2003, Penning a kol., 2000; Rižner a Penning, 2013). 

AKR1C3 je isoforma, mezi jejíž fyziologické funkce spadá právě redukce 

Adionu na testosteron. AKR1C3 je široce exprimovaná v řadě orgánů, jako je prostata, 

játra nebo plíce, není však exprimována v leydigových buňkách, její úloha je právě 

v periferních tkáních. Bylo prokázáno, že při vývoji karcinomu prostaty dochází 

v nádorově transformovaných buňkách k nadměrné expresi AKR1C3 a proliferace 

nádorových buněk se stává závislá na schopnosti AKR1C3 produkovat testosteron 

(Penning a kol., 2006; Penning a kol., 2000; Rižner a Penning, 2013). Proto je výzkumu AKR1C3 

v současné době věnována velká pozornost. 

V průběhu naší práce jsme stanovili kinetické parametry AKR1C3 pro Adion. 

Vmax AKR1C3 byla nejvyšší ze všech zkoumaných enzymů (3,96 ±0,12 nmol/mg/min) 

stejně jako afinita k substrátu (Km = 3,82 ±0,94 µmol/l), vnitřní clearence převyšuje                    

o řád ostatní sledované enzymy. Dříve byly publikovány značně rozdílné hodnoty. 

Sharma a kol. (2006) stanovili in vitro Vmax AKR1C3 na 23,5 ±6,6 nmol/mg/min 

a Km na 13,4 ±2,7 µmol/l. Stejně jako my pracovali s rekombinantním purifikovaným 

enzymem, pH reakční směsi bylo 7,0 a inkubace probíhala při teplotě 37 °C. 

Koncentrace substrátu v reakční směsi se pohybovaly v rozmezí 0,625-20 µmol/l                        

a inkubace trvala 10 min, pracovali tedy s mnohem nižšími koncentracemi substrátu než 

my (20-120 µmol/l) a inkubace prováděli kratší dobu.  
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Jacobsson a kol. (2007) pracovali s bakteriálními lyzáty obohacenými                                        

o rekombinantně připravený enzym AKR1C3 a publikovali vnitřní clearence AKR1C3. 

Podmínky jejich in vitro stanovení byly do značné míry srovnatelné s našimi, lišil se 

rozsah koncentrací substrátu, Jacobsson a kol. použili rozmezí koncentrací 

1-150 µmol/l. V publikaci uvádí pouze hodnotu vnitřní clearence, ta se v jednotlivých 

stanoveních značně liší: 1,04 ml/mg/min (námi stanovená hodnota) < 1,75 ml/mg/min 

(Sharma a kol., 2006) < 28,3 ml/mg/min (Jacobsson a kol., 2007).  

I přes velké rozdíly v publikovaných hodnotách jsme potvrdili in vitro redukční 

aktivitu AKR1C3 vůči Adionu. Ze všech námi testovaných AKR měla 1C3 nejvyšší 

aktivitu, afinitu a tím pádem také efektivitu. Jelikož bylo prokázáno, že se významnou 

mírou podílí na intrakrinní tvorbě testosteronu, ale také na rozvoji na androgenech 

závislých nádorů, v současné době probíhá výzkum možných inhibitorů AKR1C3 (Bryns 

a kol., 2008). 

V metabolismu steroidů byla prokázána 3α-reduktázová aktivita AKR1C4 

(Penning a kol., 2000). V našem screeningu 17β-redukční aktivity vůči Adionu bylo 

prokázáno, že AKR1C4 má díky své Km vysokou efektivitu, ale nízkou Vmax. Bylo 

prokázáno, že se jedná převážně o jaterní enzym a v játrech převažuje degradace 

testosteronu nad syntézou (Rižner a Penning, 2013). Je možné že se AKR1C4 na degradaci 

podílí právě jako 3α-reduktáza. Dále bylo prokázáno, že je v prostatické tkáni za 

fyziologického stavu exprimována jen ve velmi malé míře. V buňkách karcinomu 

prostaty dochází ale ke zvýšení exprese a AKR1C4 se podílí na alternativní cestě 

syntézy testosteronu, respektive DHT (Penning a kol., 2000; Rižner a Penning, 2013).  

CBR1 je široce exprimována po celém organismu a mezi s její funkce patří 

především detoxikace xenobiotik. U CBR1 byla prokázána široká substrátová specifita, 

účastní se metabolismu xenobiotik i eobiotik (Pilka a kol., 2009). S její mimořádně širokou 

substrátovou specifitou zřejmě souvisí extrémně nízká afinita Adionu, kterou se nám                   

u CBR1 podařilo prokázat. Aktivita CBR1 je vysoká a v rozsahu koncentrací substrátu, 

se kterými jsme pracovali, je její závislost na koncentraci substrátu lineární a nejevila 

zámky nasycení. Rychlost redukce Adionu na testosteron za katalýzy CBR1 bude 

pravděpodobně stejná při jakékoli koncentraci, při které je Adion rozpustný ve vodě 

(0-200 µmol/l). 
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5.5 Screening aktivit membránově vázaných enzymů z nadrodiny 
SDR 

V současné době je v lidském organismu stále řada enzymů, o kterých máme pouze 

omezené informace. Mnohé z těchto enzymů jsou členy nadrodiny SDR. Některé 

z těchto málo popsaných enzymů jsme měli dostupné na katedře Biochemických věd. 

Pro ně jsme stanovili reduktázovou aktivitu vůči Adionu. V souboru testovaných 

enzymů byly zástupci ze skupiny hydroxysteroiddehydrogenáz nebo 

retinoldehydrogenáz, ale i další oxidoreduktázy účastnící se např. metabolismu 

mastných kyselin. Zejména u 17β-HSD, se dá in vitro reduktázová aktivita vůči Adionu 

očekávat. 

Screening redukčních aktivit vůči Adionu jsme prováděli na vzorcích 

membránově vázaných enzymů ve formě Sf9 mikrosomální frakce obohacené                                 

o konkrétní enzym a jako kontrolu jsme používali stejným způsobem připravený vzorek 

mikrosomální frakce obohacené o zelený fluorescenční protein (GFP), který nemá 

enzymatickou aktivitu. Z toho důvodu jsme enzymy po screeningu rozdělili do tří 

skupin: na enzymy s vyšší aktivitou než má kontrola (RoDH4), enzymy se stanovenou 

s aktivitou blízkou kontrole (17β-HSD7, RDH11) a enzymy s aktivitou nižší než GFP 

(viz podkapitola 4.6). U enzymů s aktivitou blízkou kontrole bude třeba redukční 

aktivitu vůči Adionu prokázat dalším výzkumem, protože při použití takového systému 

kontroly nelze u těchto enzymů jednoznačně říct, zda-li mají aktivitu vůči Adionu nebo 

nikoli. 

3β-Hydroxysteroiddehydrogenázy typu 1 a typu 2 jsou NAD+ dependentní 

oxidázy, u kterých již byla prokázána jak reduktázová aktivita vůči 

3β-hydroxysteroidům (DHEA, pregnenolon), tak izomerázová aktivita vůči steroidům 

s dvojnou vazbou v poloze 5, produkty jsou látky s dvojitou vazbou v poloze 4 (Adion, 

progesteron) (Thomas a kol., 2001). My jsme testovali 17β-reduktázovou aktivitu vůči 

Adionu a tu se nám u nich nepodařilo prokázat. 11β-HSD1 je NADPH dependentní 

reduktáza s širokou substrátovou specifitou. Jako substrát byl prokázán nejen kortizon, 

ale i další steroidy s ketoskupinou v poloze 11 nebo 7, dále např. NNK, 

p-nitrobenzaldehyd nebo ketoprofen (Odermatt a Nashev, 2010). Reduktázová aktivita vůči 

Adionu však prokázána nebyla a to potvrdili také výsledky našeho screeningu.  

U 17β-HSD3 bylo prokázáno, že se jedná o NADPH dependentní reduktázu 

exprimovanou v testes, kde je klíčovým enzymem syntézy testosteronu, neboť zde 

katalyzuje redukci Adionu na testosteron (Moeller a Adamski, 2006). Michaelisovu konstantu 
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pro Adion publikovali Spires a kol. (2005) Km = 0,92 µmol/l. Moghrabi a kol. (1998) 

stanovovali kinetické parametry jednotlivých mutantů 17β-HSD3. U mutované formy 

G289 prokázali, že má stejné parametry jako nemutovaná 17β-HSD3 a publikovali její 

Michaelisovu konstantu pro Adion Km = 0,36 ±0,05 µmol/l. Při našem screeningu 

aktivitu 17β-HSD3 nepodařilo prokázat, námi testovaný vzorek 17β-HSD3 měl aktivitu 

nižší než kontrolní vzorek GFP (viz podkapitola 4.6) Spires a kol. (2005) prováděli 

inkubaci při pH 6,0 po dobu 60 min, tedy při nižším pH a delší dobu než my (pH 7,4; 45 

min). Moghrabi a kol. pracovali s rekombinantně připravenými nepurifikovanými 

buněčnými lyzáty. Pracovali při stejném pH jako my (7,4), ale používali rozdílný pufr 

(100 mM citrátový pufr); inkubace prováděli po různě dlouhou dobu (10-40 min) při 

teplotě 37 °C (Geisser a kol., 1994).  

17β-HSD7 je také NADPH dependentní reduktáza, ale její substráty jsou 

především estrogeny a cholesterol (Lukacik a kol., 2006). U ní se mám ale podařilo prokázat 

jistou in vitro redukční aktivitu vůči Adionu. Tato aktivita byla sice nízká 

(aS = 0,07 nmol/mg/min), ale vzhledem k tomu, že se jedná o široce distribuovaný 

enzym, který se vyskytuje také v prostatě (Moeller a Adamski, 2009), mohla by 17β-HSD7 

také přispívat k metabolismu androgenů.  

Enzym retSDR2 odpovídá 17β-HSD11 (Moeller a Adamski, 2006), která využívá jako 

kofaktor NAD+. Její předpokládaná úloha v metabolismu androgenů spočívá v oxidaci 

3α,17β-androstandiolu na androsteron (Lukacik a kol., 2006). Při našem screeningu se 

neprokázala její redukční aktivita vůči Adionu. Fakt, že 17β-HSD11 nevykazuje in vitro 

redukční aktivitu vůči Adionu není překvapivý vzhledem k komu, že bylo prokázáno, že 

se jedná o NAD+ dependentní dehydrogenázu (Moeller a Adamski, 2009). 

Testovali jsme také enzymy ze skupiny retinoldehydrogenáz. Řada enzymů, 

které se podílí na metabolismu retinoidů, se podílí také na metabolismu steroidů.                           

U enzymů RoDH1, RoDH4, CRAD1, CRAD2 (cis-retinal/androgendehydrogenáza) 

byla prokázána oxidázová aktivita vůči 3α-hydroxysteroidům (Duester, 2000). Nám se 

podařilo prokázat in vitro redukční aktivitu vůči Adionu u vzorku RoDH4. Toto zjištění 

je překvapivé, jelikož bylo prokázáno, že se in vivo jedná o jaterní NAD+ dependentní 

dehydrogenázu (Duester, 2000), ale my jsme prokázali, že in vitro vykazuje také 

reduktázovou aktivitu. U oxidoreduktáz bývá schopnost in vitro katalyzovat opačnou 

reakci prokázána často. U vzorku RDH11 jsme sice stanovili aktivitu o málo nižší než          

u vzorku kontroly, vzhledem ke komplexnosti kontroly nemůžeme nyní reduktázovou 

aktivitu RDH11 vůči Adionu vyloučit. Případnou aktivitu bude však zapotřebí prokázat 
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dalším pokusem. Již dříve bylo prokázáno, že RDH11 je NADPH dependentní 

reduktáza zapojená do metabolismu retinoidů (Parker a Crouch, 2010), takže by u ní 

reduktázová aktivita vůči Adionu mohla být prokázána. 

Dále jsme v rámci screeningu prováděli testovali aktivity několika dalších jen velmi 

málo popsaných enzymů. Jednalo se o enzymy zapojené do metabolismu lipidů (FAR2, 

SCD, FVT1) a některé další, u kterých fyziologická funkce nebyla dosud určena 

(DHRS7, DHRS12). Ani u jednoho z těchto enzym se však nepodařilo prokázat 

reduktázovou aktivitu vůči Adionu.  

 



54 

6 ZÁVĚR 
V rámci této diplomové práce byla na pracoviště zavedena jednoduchá HPLC metodika 

pro stanovení testosteronu, přičemž byly využity publikované metody, které byly 

optimalizovány vzhledem k možnostem pracoviště. Tato metoda byla využita pro in 

vitro stanovení aktivit a kinetických parametrů enzymů redukujících karbonylové 

sloučeniny a příbuzných z nadrodin AKR a SDR. 

Podařilo se nám potvrdit in vitro redukční aktivitu vůči Adionu u lidských 

jaterních subcelulárních frakcí a u řady testovaných enzymů (AKR1C1-AKR1C4, 

AKR1B1, AKR1B10 a CBR1). U subcelulárních frakcí a enzymů z nadrodiny AKR 

jsme stanovili kinetické parametry pro Adion. Nově jsme také prokázali redukční 

aktivitu vůči Adionu u málo popsaných membránově vázaných enzymů RoDH4                             

a 17β-HSD7, které doposud nebyly spojovány s metabolismem androgenů. 

Potvrdili jsme, že nejvyšší efektivitu z těchto enzymů má AKR1C3, u které již 

bylo prokázáno, že má významný podíl na metabolismu androgenů mimo testes a také 

na rozvoji karcinomu prostaty. Tato metoda bude mít na katedře Biochemických věd 

široké využití, ať už při výzkumu inhibitorů enzymu AKR1C3 nebo při charakterizaci 

málo popsaných enzymů. 
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7 SEZNAM ZKRATEK 
5α-R – 5α-reduktáza 

ACN – acetonitril 

Adion – androstendion 

ADT – léčba potlačením androgenů, 

androgen deprivation therapy 

AKR – aldo-ketoreduktáza 

AR – androgenní receptor 

CoA – koenzym A 

CRAD – 

cis-retinol/androgendehydrogenáza 

CLint – vnitřní clearence 

CYP – cytochrom P450 

DHEA – dehydroepiandrosteron 

DHRS – dehydrogenáza/reduktáza 

z rodiny SDR 

DHT – dihydrotestosteron 

EA – etylacetát 

ER – endoplazmatické retikulum 

EST – E26 transformation specific 

(rodina onkogenů) 

FAR2 – acyl-CoA-reduktáza mastných 

kyselin typu 2 

GC – plynová chromatografie 

GFP – zelený fluorescenční protein 

HPLC – vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie 

HSD – hydroxysteroiddehydrogenáza 

IMRA – nekompetitivní radiometrická 

analýza 

Km – Michaelisova konstanta 

LLE – extrakce z kapaliny do kapaliny 

Log P – dekadický logaritmus 

rozdělovacího koeficientu oktanol/voda 

MeOH – metanol 

MF – mobilní fáze 

MLSTD1 – acyl-CoA-reduktáza 

mastných kyselin typu 2  

MS – hmotnostní spektrometrie 

NSDHLA – 

sterol-4α-karboxylát-3-reduktáza  

RDH – retinoldehydrogenáza 

RDHE – epidermální 

retinoldehydrogenáza 

RIA – radioimunoanalýza 

RoDH – retinoldehydrogenáza 

SCD – sterol-4α-karboxylát-3-reduktáza  

SDR – dehydrogenáza/reduktáza 

s krátkým řetězcem 

SPE – extrakce na pevné fázi 

tR – retenční čas 

Vmax – maximální rychlost enzymem 

katalyzované reakce 
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