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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

Kandidát: Veronika Salfická 

Školitel: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 

Název diplomové práce: Lokalizace a charakterizace enzymů oxidujících anthelmintika u 

motolice kopinaté 

 

 Dikroceliosa je celosvětově rozšířené onemocnění způsobené motolicí kopinatou 

(Dicrocoelium dendriticum). Nepříznivý dopad má především na chov hospodářských zvířat a 

živočišnou produkci. K terapii jsou hojně využívaná benzimidazolová anthelmintika, 

především albendazol. Ve srovnání s ostatními parasitosami je pro zajištění úspěšné léčby 

potřeba podávat tato léčiva opakovaně s postupně se zvyšujícím dávkováním, což může 

podporovat rozvoj rezistence. Jedním z obranných mechanismů motolice je biotransformace 

potencionálně toxických látek na neaktivní metabolit. 

 Cílem této práce bylo nalézt a popsat oxidační enzymy, které se podílí na 

biotransformaci anthelmintika albendazolu u motolice kopinaté. Pro experiment jsme použili 

subcelulární frakce (mitochondriální, cytosolické a mikrosomální) připravené z motolice 

kopinaté izolované z jater muflonů (Ovis musimon). V subcelulárních frakcích byla stanovena 

aktivita peroxidasy, katalasy, superoxiddismutasy, glutathionperoxidasy a thioredoinreduktasy 

vůči relativně specifickým substrátům. Současně bylo provedeno měření inhibice pomocí 

specifických inhibitorů pro jednotlivé enzymy a také byla sledována inhibice těchto enzymů 

albendazolem. 
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ABSTRACT 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

Candidate: Veronika Salfická 

Supervisor: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 

Title of diploma thesis: Localisation and characterisation of enzymes oxidising anthelmintics 

in lancet fluke 

 

Dicrocoeliosis is a worldwide disease caused by lancet fluke (Dicrocoelium 

dendriticum). It has a negative impact mainly on livestock farming and animal production. 

Benzimidazole anthelmintics, especially albendazole, are widely used for its treatment. In 

comparison with other parasitoses, it is necessary to administer these drugs repeatedly with 

gradually increasing dosage, which may support drug resistance development, to ensure 

effective treatment. One of the fluke’s defense mechanisms is a biotransformation of 

potentially toxic substances to an inactive metabolite. 

The aim of this project was to find out and describe oxidative enzymes, which are 

involved in the anthelmintic albendazole biotransformation in lancet fluke. In this experiment, 

subcellular fractions (mitochondrial, cytosolic and microsomal) of lancet flukes isolated from 

the liver of mouflons (Ovis musimon) were prepared. In subcellular fractions, activities of 

peroxidase, catalase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, and thioredoxin reductase 

towards relatively specific products were assessed. At the same time, measurement of 

individual enzymes’ inhibition using specific inhibitors was performed and also inhibition of 

these enzymes by albendazole was monitored. 
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1. ÚVOD 

 

Dikroceliosa, helmintosa způsobená motolicí kopinatou (Dicrocoelium dendriticum), 

celosvětově rozšířené onemocnění postihující volně žijící, hospodářská zvířata i člověka 

(Otranto a Traversa 2003), je závažným problémem především v oblasti hospodářského 

chovu. Infikovaná zvířata jsou v důsledku onemocnění oslabená, mají sníženou schopnost 

reprodukce a ve vážnějších případech předčasně hynou. Nepříznivé ekonomické ztráty pro 

chovatele jsou způsobeny sníženou produkcí živočišných produktů a také náklady 

vynaloženými na profylaxi a léčbu nemocných zvířat.  

Jednou z metod eliminace dikroceliosy je farmakoterapie anthelmintiky. Ve srovnání 

s ostatními parazitosami se pro zajištění úspěšné léčby podávají tato léčiva opakovaně s 

postupně se zvyšujícím dávkováním. Potřeba zvyšování dávek může signalizovat rozvoj 

rezistence na podávané léčivo (Kohler 2001, Coles a Statford 2001). Na jednom z možných 

mechanismů jejího vzniku se podílí obranný enzymatický systém helminta, který transformuje 

anthelmintikum na neúčinný metabolit. 

Každý živý organismus přichází do styku s látkami různého původu, s látkami tělu 

vlastními tzv. eubiotiky a cizorodými, tzv. xenobiotiky. Jako xenobiotika označujeme látky, 

které nemají pro organismus žádný fyziologický význam. Pokud je takovéto molekule 

vystaven organismus ve větší míře, zvýší se aktivita biotransformačních enzymů podílejících 

se na přeměně na látku s vlastnostmi, které umožňují snadnější vyloučení z organismu.  

Často indikovaným anthelmintikem je benzimidazolový derivát albendazol, který je u 

savců oxidován na účinný metabolit albendazolsulfoxid a dále na neúčinný albendazolsulfon.  

Cílem této práce je nalézt a popsat oxidační enzymy podílející se na biotransformaci 

anthelmintik u motolice kopinaté a stanovit jejich enzymové aktivity v jednotlivých 

subcelulárních frakcích.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Motolice kopinatá 

Motolice kopinatá (Dicrocoelium dendriticum syn. D. lanceolatum, Dicrocoelidae, 

Platyhelmintes, Scolecida) patří mezi heteroxenní endoparazity z kmene plochých červů 

(Kořínková 2006). Její tělo je kopinatého tvaru a dosahuje rozměrů 5 - 15 x 1,5 - 3 mm. 

Všechny orgány jsou přes průhledný pokryv těla viditelné (Erhardová-Kotrlá 1971). Povrch 

těla je pokryt tegumentem, který chrání proti trávícím šťávám a imunitnímu systému hostitele. 

Dikrocelie mají vyvinutou trávící soustavu, jejíž součástí jsou dva přísavné orgány 

(acetabula), kterými se přidržují v těle hostitele. Tyto přísavky jsou opatřeny příchytnými 

trny. Jedna se nachází v břišní části a druhá je součástí ústního otvoru lokalizovaná v přední 

části těla. Na ústní otvor navazuje větvené slepé střevo. Zdrojem potravy je krev a tkáňový 

detrit. Dýchání je uskutečňováno difuzí povrchem těla a podobným způsobem jsou 

vylučovány odpadní látky z těla.  

 

 

Obr. 1. Popis dospělé dikrocelie (Zdroj:taringa.net) 

 

2.1.1. Životní cyklus 

Motolice je hermafrodit, jehož biologický cyklus je trixenní (tříhostitelský) a trvá 

přibližně 6 měsíců. První mezihostitel, plž (Zebrina, Helicella, Theba) je infikován pozřením 

vajíček vyloučených v  trusu z nakaženého přežvýkavce. Vajíčka bývají oválného tvaru hnědě 

zbarvena. Uvnitř se nachází obrvená larva, tzv. miracidium, která aktivním pohybem opouští 

vajíčko až v hostiteli. V těle plže ztrácí miracidium brvy a mění se ve vakovitou sporocystu. 

Následnou partenogenezí ze zárodečné buňky sporocysty vzniká další larvální stadium – 
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redie. Ta má již diferencovaný ústní otvor a vakovité střevo. V zadní části redie jsou 

zárodečné buňky, které opouští sporocystu, ale zůstávají v hostiteli. Následuje stádium larvy 

opatřené pohyblivým bičíkem - cerkarie. Bičík umožňuje transport k dýchací dutině plže, 

odkud jsou cerkarie vyloučeny ve formě lepkavých slizových koulí. Tyto koule slouží jako 

potrava pro mravence (Formicidae). Cerkarie se v mravencově těle asi po 1-2 měsících 

zapouzdří a transformují se v neaktivní stadium - metacerkarium. Metacerkarie se rozptýlí do 

všech částí těla mravence, přítomností v oblasti subesofageálního ganglia mají schopnost 

ovlivňovat chování mravence. Ve chladnějších večerních hodinách vylézá mravenec na vrchol 

stébla trávy a paralýzou nervového systému zůstává nehybně zakousnutý do traviny, kde ho 

může spást definitivní hostitel. Pokud mravenec přežil noc, při denním oteplení se mu 

obnovuje jeho přirozené chování a vrací se do mraveniště. Tento proces se kolísáním teplot 

opakuje do doby, než je infikovaný mravenec spasen. Metacerkarie se z mravence do těla 

konečného hostitele uvolní působením duodenálních enzymů. Migrují přes žlučovody do 

jater, kde se vyvíjí v dospělé hermafroditní jedince schopné se rozmnožovat, produkovat tak 

vajíčka, která spolu s faeces opouští hostitele (Otranto and Traversa 2002). Dospělí jedinci 

mohou osidlovat žlučové cesty, žlučový měchýř a vývod k pankreatu i několik let.(Chroust a 

Forejtek 2010) 

 

Obr. 2. Vývojový cyklus motolice kopinaté  
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Obr. 3. Vajíčka dikrocelie 

 

2.2. Dikroceliosa 

Dikroceliosa je celosvětově rozšířené parazitární onemocnění vyvolané motolicí 

kopinatou Dicrocoelium dendriticum. Vyskytuje se všude tam, kde jsou vhodné podmínky 

pro život mezihostitelů (suchozemští vápnomilní plži a mravenci) a kde současně žijí i 

definitivní hostitelé. Definitivním hostitelem mohou být přežvýkavci, králíci, prasata, psi, 

koně, ve výjimečných případech může být infikován i člověk (Otranto a Traversa 2003). 

K nakažení člověka dochází stejným způsobem jako u zvířat, náhodným pozřením 

mezihostitele mravence (Eckert a Hertzberrg 1994). U infikovaného se mohou projevovat 

zažívací potíže, nevolnost až zvracení, flatulence, průjem nebo obstipace a žlučníková kolika.  

Celosvětově diskutovanou problematikou je dikroceliosa hospodářské zvěře, 

především ovcí koz a skotu. U infikovaných zvířat lze pozorovat omezený příjem potravy 

s postupným ubýváním hmotnosti, v závažnějších případech zvěř předčasně hyne. Následkem 

tohoto onemocnění klesá produkce a kvalita živočišných produktů, a snižuje se schopnost 

reprodukce potřebné pro zachování hospodářského chovu. Kromě klesající výtěžnosti 

produktů, se na ekonomických ztrátách negativně podílí náklady vynaložené na prevenci a 

léčbu. Dikroceliosa negativně ovlivňuje růst i vývoj mladých zvířat.  

V České republice je rozšířena téměř po celém území, vyskytuje se především 

v sušších oblastech s vápencovým podkladem. Nejvíce případů bylo zjištěno u muflonů, u 

ostatní zvěře méně (Chroust a Forejtek 2010). 
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Obr. 4. Stádo muflonů 

Zdroj: Fotografie Václava Přibáně 

 

2.2.1 Patogeneze, symptomatologie a diagnóza 

Uvolnění metacerkarií v duodenu a jejich následná migrace mechanicky narušuje 

stěny hepatobilliárních kanálků. Tímto dochází k rozvoji akutního zánětu, první fáze 

onemocnění. V druhé fázi je již rozvinut chronický zánět žlučových cest vyvolaný 

mechanickým drážděním trny přísavných úst. Zánět je zesilován působením toxických látek 

produkovaných dikroceliemi. (Hillier and Hopla 1982). Klinické projevy ani poškození tkáně 

nemusí být viditelné. U silné infekce, kde hostitel je napaden několika tisíci dospělých 

motolic se onemocnění projevuje anemií, ikterem, úbytkem hmotnosti a narušením 

reprodukčních ukazatelů chovu (Jurášek a Dubinsky 1993). U poškození v  pokročilém stadiu 

je možné pozorovat rozšířené žlučové cesty, zduřelá játra se zjizveným povrchem. 

Poškozenou jaterní tkáň hostitele je možné hodnotit pomocí fyziologických biochemických 

markerů (Sanchez et al. 2000). Diagnóza je potvrzena pozitivním nálezem vajíček v trusu 

hostitele pomocí koprologického vyšetření. Určit ji lze i z pozitivního mikroskopického 

nálezu vajíček ve žluči a v duodenálním obsahu nebo post-mortem vyšetřením jaterní tkáně.  
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2.2.2 Terapie a profylaxe 

Terapie je indikována velmi zřídka a provádí se pouze v oborách. Morfologické 

změny ve žlučových cestách mají za následek omezenou průchodnost. Léčivo po jednorázové 

expozici doporučené dávky nedosahuje potřebné účinnosti a musí se podávat opakovaně a 

vyšší dávky. 

V chovech hospodářské zvěře je doporučováno provádět odčervení v zimě nebo brzy 

na jaře. Výrazně se tím omezí šíření vajíček, která v tomto období dikrocelie hojně produkují. 

Současně je důležité provádět ošetření na konci období hlavní infekce, která vrcholí na 

přelomu dubna a května. 

Nejčastěji podávanými anthelminitky jsou benzimidazolové deriváty (albendazol, 

triclabendazol, fenbendazol, mebendazol, thiabendazol) a probenzimidazol (thiofanát). Další 

používané anhelminticky účinné prostředky jsou halogenované salyciláty (klosantel) a 

diamfenetid (L. Ducháček, J. Lamka 2003) 

 

2.3 Anthelmintika 

 Anthelmintika jsou léčiva používaná v terapii onemocnění způsobené parazitujícími 

červy. Třídí se dle různých aspektů. Podle cílové skupiny červů, na které působí, se dělí na 

anticestodika, antitrematodika, antinematodika. V současnosti jsou podávána především 

léčiva chemická, která svými vlastnostmi překonala přírodní léčiva.  

 

Tab. 1. Příklady přírodních anthelmintik 

Rostlina / droga účinná látka 

Oman pravý/ kořen omanu  

Radix inulae 

Helenin - seskviterpen 

způsobuje reversibilní ochrnutí parazitů. 

Areka pravá/arekové semeno 

Semen arecae 

Arekolin - alkaloid 

parasympatomimetické účinky 

Marhaník granátový/kůra granátovníku 

Cortex granati radicis 

Isopelletierin - alkaloid 

způsobuje ochrnutí svalstva červa 

Kopretina starčkolistá/ květ kopretiny  

Flos pyrethri 

Pyretrin - ester kyseliny chrysanthemové 

 

Kapraď samec/oddenek kapradě samce 

Rhizoma filicis maris  

Kyselina filicinová a filixová - 

oleopryskyřice 
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Albendazol (ABZ) je širokospektré anthelmintikum ze skupiny benzimidazolů 

používané v terapii různých parazitóz způsobených helminty. Používá se jak ve veterinární 

tak v humánní medicíně. Působí na všechna stádia helmintů, to znamená na larvy i na dospělé 

jedince. V organizmu hostitele je rychle oxidován na albendazolsulfoxid (má anthelmintickou 

aktivitu) a dále na albendazolsulfon, který je farmakologicky neaktivní. Vznikají dvě 

enantiomerní formy: (-)-ABZSO a (+)-ABZSO. CYP3A tvoří zejména (-)-ABZSO, zatímco 

FMO produkuje selektivně (+)-ABZSO. Za tvorbu albendazolsulfonu je zodpovědný CYP1A. 

 

 

 

Obr. 5 Metabolická dráha albendazolu  

 

2.4. Helmintorezistence 

 Helmintorezistence je nepříjemným problém v terapii helmitóz. Je charakterizována 

snižováním účinnosti anthelmintika po opakovaném podávání anthelmintika (Kohler 2001, 

Coles a Stafford 2001). Organismus se proti působení toxických látek brání a jednou 

z možností obrany je zvýšená exprese tzv. indukce genů biotransformačních enzymů a 
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transportních systémů. Transportní systémy a biotransformační enzymy jsou podle výzkumů 

transkripčně regulovány vazbou xenobiotika jako ligandu na speciální jaderné nebo 

cytosolické receptory.   

 

2.5 Biotransformace xenobiotik 

Xenobiotika jsou cizorodé látky různého složení, mezi něž patří i léčiva. Organismus 

pomocí svých biotransformačních enzymů převádí xenobiotikum na polárnější látku, která se 

snadněji eliminuje z organismu. 

Biotransformace cizorodých látek zahrnuje dvě fáze. V první fázi probíhají oxidační, 

redukční nebo hydrolytické reakce, které na xenobiotiku vytvoří vhodné funkční skupiny a 

připraví ho tak pro druhou fázi. V druhé fázi biotransformace jsou produkty z první fáze 

podrobeny konjugačním reakcím s endogenními látkami. Vzniklý metabolit reakcí s jedním 

z konjugačních činidel např. kyselinou glukuronovou, glutationem, aminokyselinami nebo 

sulfátem je připraven k exkreci z organismu.  

 

2.6 Biotransformace u helmintů 

Napadený hostitel se pomocí obranného mechanismu snaží parazity z těla vypudit. 

Během infekce jsou v hostiteli aktivovány fagocytující buňky, které mají za úkol zničit 

parazita. Tyto buňky produkují toxické reaktivní formy kyslíku a oxidy dusíku. Antioxidační 

systém helmintů je vyvinutý tak, že je schopný odbourávat látky vlastního metabolismu a 

současně látky produkované hostitelem. Antioxidační enzymy tak hrají důležitou roli 

v obranném mechanismu helmintů.  Nejvíce prostudované reaktivní formy kyslíku u helmintů 

jsou superoxidový radikál a peroxid vodíku, který reaguje ve formě hydroxylového radikálu 

nebo jako singletový kyslík, a kyselina chlorná, produkovaná reakcí peroxidu vodíku 

s peroxidy produkovanými fagocyty (Bruschi et al 2001).   

 

2.7 Oxidační enzymy 

Oxidace je nejběžnější a také nejdůležitější biotransformační reakcí. Enzymatické 

systémy, které ji katalyzují, se rozdělují na monooxygenasy a dioxygenasy (peroxidasy)  
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2.7.1 Flavinové monooxygenasy 

Monoxygenasy zahrnují dvě základní skupiny. První velkou skupinou jsou flavinové 

monooxygenasy které katalyzují monohydroxylaci aromatického kruhu substrátů. Mohou 

obsahovat pouze jeden typ enzymového proteinu nebo jsou vícesložkové. Jednosložkové 

monooxygenasy obsahující jako kofaktor flavin (FAD), jsou přítomny rovněž v živočišných 

organismech. Zde jsou lokalizovány v membránách endoplazmatického retikula (tzv. 

Zieglerův enzym). Flavinové kofaktory jednosložkových monooxygenas mohou existovat 

v semichinoidních formách schopných reagovat s molekulou kyslíku. Vzniká reaktivní 

peroxidový intermediát, v němž je kyslík na FAD vázán kovalentní vazbou. Vedle FAD je 

druhým kofaktorem NADPH. Enzym dále obsahuje ionty Zn2+ a Ca2+, které však nejsou 

esenciální pro katalytickou aktivitu. Živočišné flavinové monooxygenasy preferenčně 

hydrolyzují terciární a sekundární aminy. V rostlinách obdobné enzymy (flavinové 

monooxygenasy) dosud identifikovány nebyly. 

 

2.7.2 Cytochrom P450  

Cytochromy P450 jsou mikrosomální hemoproteiny, které obsahují železo ve formě 

protoporfyrinu. Pro reakci vyžadují donor vodíku z NADPH a přítomnost molekulárního 

kyslíku. Zdrojem kyslíku mohou být i organické hydroperoxidy, ze kterých se pak uvolňují 

superoxidové radikály poškozující buněčné struktury. Cytochrom P450 je vázán na membránu 

endoplazmatického retikula a mitochondrií. Vyskytuje se ve většině buněk orgánů a tkání, ale 

nejvíce ho je přítomno v játrech. Jsou to nejvíce zastoupené oxidační enzymy u savců. 

 

2.7.3 Superoxiddismutasa (SOD) 

Superoxiddismutasa (EC 1.15.1.1) je enzym ze skupiny oxidoreduktas, který je 

obsažený prakticky ve všech aerobních organismech. SOD je metaloenzym obsahující ve 

svém aktivním centru dva stejné nebo různé atomy přechodného kovu. Vyskytuje se 

v několika izoformách, které se odlišují atomem kovu aktivního centra, složením 

aminokyselin a počtem podjednotek (Ďuračková 1998). 

Cu,Zn-SOD je tvořena dvěma identickými podjednotkami, každá obsahuje jeden atom 

mědi a jeden atom zinku. Na subcelulární úrovni je SOD přítomna v cytosolu a 

v mezimembránovém prostoru mitochondrií. Přenos elektronu z jedné molekuly superoxidu 
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na druhou zajišťuje Cu2+, který se redukuje na Cu+ a následně se opět oxiduje. Zinek se 

katalýzy neúčastní, slouží v této reakci jako stabilizátor.  

Mn-SOD tvoří tetrametr, ve formě dimeru je přítomna také u prokaryot. Tato izoforma 

se vyskytuje v mitochondriální matrix. 

Hlavní úlohou SOD je ochrana organismu před poškozením superoxidovým radikálem 

(O2
-).. SOD se účastní dismutace superoxidového radikálu, ze kterého vzniká peroxid vodíku 

a molekulární kyslík. 

  

∙∙OO22
--    ++    ∙∙OO22

--    ++    22HH++            HH22OO22    ++    OO22  

Obr. 6: Schematické znázornění dismutace superoxidového radikálu (Weisiger a Fridovich, 1973) 

 

2.7.4 Peroxidasy (Px) 

Peroxidasy (EC 1.11.1.1-14) tvoří širokou skupinu enzymů, které katalyzují redukci 

peroxidu vodíku nebo organických hydroperoxidů. Vyskytují se u rostlin, hub i živočichů. Pro 

řadu peroxidas je nejvhodnějším substrátem peroxid vodíku: 

 

H2O2  +  donor elektronu  (2e-)  +  2H+     2 H2O 

Obr. 7: Schema oxidace peroxidu (Halliwell 1986) 

 

Donorem elektronu může být celá rada sloučenin. Možnost reakce s různými typy 

sloučenin závisí na povaze aktivního centra enzymu.  

 

ROOR'  +  donor elektronu  (2e-)  +  2H+     ROH  +  R'OH 

Obr. 8: Obecné schema oxidace organického hydroperoxidu (Halliwell 1990) 

 

 

2.7.5 Glutathionperoxidasa (GPx)  

Glutathionperoxidasa (EC 1.11.1.9) je selenoprotein existující ve dvou isoformách, 

jako selen-dependentní a selen-independentní, které se od sebe liší počtem podjednotek, 

vazbou selenu v aktivním centru a mechanismem katalýzy. Donorem elektronu je pro tento 

enzym glutathion a účastní se reakcí s peroxidem vodíku i s organickými hydroperoxidy. 
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Se-independentní forma také označována jako glutathion-S-transferasa (GST) se podílí 

na detoxikaci řady xenobiotik. Atom selenu v molekule tohoto enzymu se nepodílí na 

katalyzované reakci. (Karpinska-Kulikowska, Jakoniuk-Moniuszko 2004) 

SE-dependentní GPx tvoří čtyři podjednotky. V  každém aktivním centru podjednotky 

je atom selenu vázán jako selenocystein. Předpokládá se, že glutathion redukuje selen v GPx a 

takto redukovaná forma enzymu následně katalyzuje rozklad peroxidu vodíku (Ďuračková 

1997). GPx je přítomna v cytoplazmě a v mitochondriích buňky  

 

2 GSH  +  H2O2    GS-SG  +  2 H2O 

Obr. 9: Redukce peroxidu vodíku spojená s oxidací glutathionu 

 

 

Obr. 10: Cyklus glutathionu: Oxidace a následná regenerace glutathion reduktasou  

Zdroj: http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/minerals/selenium/gsh.html.  

  

2.7.6 Katalasa 

Katalasa (EC 1.11.1.6) je enzym přítomný v peroxisomech buňěk aerobních 

organismů. Hlavním úkolem je ochrana buněk před toxickými účinky peroxidu vodíku. 

Obsahuje čtyři porfyrinové hemové (železnaté) skupiny, které umožňují enzymu reagovat 

s peroxidem vodíku. K odstranění peroxidu v závislosti na jeho koncentraci proběhne reakce 

katalasovou nebo peroxidasovou reakční dráhou. Při koncentraci peroxidu vyšší než 

0,1 mmol/l probíhá reakce katalasovou dráhou. Při nižších koncentracích převažuje 

peroxidasová reakce. Pokud je koncentrace peroxidu vyšší než 100 mmol/l je reakce 

substrátem inhibována. Pokud je substrátem organický alkylperoxid tak reakce probíhá 

peroxidasovým mechanismem. 

2 H2O2    H2O  +  O2 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Porfyrin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hem
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
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Katalasová cesta: 

Protein-Fe3+  +  H2O2    Protein-Fe3+-OOH (primární komplex)  +  H2O 

Protein-Fe3+-OOH  +  H2O2    Protein-Fe3+-OH  +  H2O + O2 

Peroxidasová cesta: 

Protein-Fe3+-OOH (prim. komplex)  + AH2  Protein-Fe3+-OH + H2O +A 

AH2 jsou donorem vodíku, např. alkoholy 

 

Pokud je přítomný vhodný substrát dochází k rychlému spotřebování katalasy, biosyntéza je 

indukována peroxidem vodíku vznikajícím při oxidačním stresu (Ďuračková 1998) 
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3. CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je studovat aktivity oxidačních enzymů, které se vyskytují u 

motolice kopinaté (Dicrocoelium dendriticum), stanovit jejich aktivity v jednotlivých frakcích 

a dále ověřit, zda by se mohly podílet na biotransformaci anthelmintika albendazolu. 

 

Jednotlivé dílčí cíle v bodech jsou následující: 

- stanovit enzymové aktivity oxidačních enzymů v mikrosomální, cytosolické a 

mitochondriální frakci 

- stanovit inhibici pomocí inhibitorů specifických pro jednotlivé enzymy 

- stanovit inhibici albendalzolem pro jednotlivé enzymy 

- najít další možné enzymy, které by se mohly podílet na oxidačních reakcích 

- potvrdit nebo vyloučit účast nalezených enzymů na oxidaci albendazolu 

- získané výsledky porovnat s doposud známými informacemi o metabolismu 

anthelmintik u motolice kopinaté a jiných helmintů  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Materiál 

4.1.1 Biologický materiál 

Pro stanovení k této práci byly použity cytosolové, mitochondriální a mikrosomální 

frakce získané z dikrocelií, získaných z jater hostitele divoké ovce muflona (Ovis musimon). 

Mufloni pocházeli z chovné obory ve Vlkově pod Oškobrhem. Stáří zvířat se pohybovalo 

okolo 5-7 let. Játra infikovaná dikrocéliemi musela být vyjmuta na místě do 5 minut od 

usmrcení zvířete. Ostatky zvířete si převzali myslivci. Vyňatá játra byla ponořena do 38°C 

teplého fyziologického roztoku a transportována v temperovaných boxech na fakultu. Po 

transportu byly v laboratoři dikrocelie vypreparovány a uloženy do hlubokomrazicího boxu o 

teplotě -80°C než byly dále zpracovány na subcelulární frakce.  

 

Obr.11  Izolované motolice kopinaté 

 

4.1.2 Chemikálie 

Hovězí sérový albumin (BSA), Sigma 

Bicinchoninová kyselina (BCA), Sigma  
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Triton X-100   

O-difenylendiamin dihydrochlorid  

1-chloro-2,4dinitrobenzenu, Fluka 

Glutathion, Fluka 

5,5‘-dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina  

Tetracyklin hydrochloride 

Mops pufr 

Katalasa, Sigma 

3EuCl3 . 6H2O 

Glutathion reduktasa (GR), Fluka 

Glutathion (GSH), Fluka  

NADPH, Merck 

NADP+, Merck 

T-butyl hydroperoxid (70%) 

Phosphate Buffered Saline (PBS), Sigma 

Albendazol, Sigma  

SOD Assay kit: 

WST solution - water solubile tetrazolium 

 enzyme solution, 

 buffer solution, 

 dilution buffer 

 

A další běžné chemikálie čistoty p.a – Penta ČR, La Chema ČR 

Na HCO3, Na2CO3, NaOH, CuSO4.5H20, H2SO4, HCl, EDTA, Na2HPO4.12 H20, NaH2PO4, 

H2O2, Dimethylsulfoxid (DMSO), etanol, a další 

 

4.1.3 Pomůcky a přístroje 

4.1.3.1 Pomůcky 

Laboratorní sklo,(kádinky, Erlenmeyerovy a odměrné baňky, odměrné válce, hodinová 

sklíčka, skleněné misky, pipety, odsávací baňky, lahvičky), kyvety pro spektrofotometrická 

stanovení, centrifugační kyvety, fluorescenční kyvety, stojánek na kyvety, stojánek na 

mikrozkumavky, mikrozkumavky, zkumavky, automatické pipety, multikanálové pipety, 
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pipetovací špičky, mikrotitrační destičky, stopky, nádoba na led, hadičky, kopistky, 

magnetická míchadla, lodičky, filtrační papír, buničitá vata, laboratorní lžičky, špachtle, 

nůžky, parafilm, ochranné rukavice, hliníková folie a další. 

 

4.1.3.2 Přístroje  

Skleněný homogenizátor podle Pottera a Elvehjema s teflonovým pístem  

Centrifuga Heraeus Biofuge Stratos 

Centrifuga Eppendorf Centrifuge 5451 D  

Centrifuga Beckman Coulter Avanti J-30I  

Vakuová odparka Eppendorf Concentrator 5301  

Třepačka Biosan  

Čtečka Biorad, Microplate Reader, model 550  

Inkubátor Eppendorf Thermomixer comfort 

UV-VIS spektrofotometr unicam Helios 

Spektrofotometr Tecan infinity M 200 

Třepačka IKA MS2 Minishaker 

Analytické váhy Scaltec SBC 22 

Předvážky Kern KB 

Spektrofluorimetr Perkin Elmer LS 50 B 

Digitální pH metr Jenway LTD 3020 

Vysokoúčinný kapalinový chromatograf Shimadzu 10 AVP  

 

4.2. Pracovní postup 

4.2.1 Příprava subcelulárních frakcí 

Dikrocelie byly vypreparovány z mufloních jater a pro pozdější zkoušky zamraženy  

hlubokomrazícím boxu při -800C. Pro izolaci jednotlivých frakcí byly dikrocelie po vyjmutí 

z boxu rozváženy do ledem chlazeních mističek přibližně po 5 g tak, aby byl zajištěn sudý 

počet navážek. Mistička s naváženými dicroceliemi představovala jednu dávku. Obsah jedné 

mističky byl převeden do 30 ml homogenizátoru, bylo přidáno 15 ml 0,1 M sodno-

fosfátového pufru o pH 7,4 a obsah byl třikrát zhomogenizován. Vzniklá homogenní směs 

byla převedena do centifugační kyvety. Pro zamezení ztrát byl píst s homogenizátorem  

opláchnut 15ml pufru do kyvety s homogenátem.  Při prvním odstřeďování byl homogenát 
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centrifugován v centrifuze Heraeus s předem vytemperovaným rotorem #3335 při 5000 g po 

dobu 20 minut a teplotě 4°C. Supernatant byl převeden do čistých kyvet a odstředěn ve 

stejném rotoru v téže centrifuze při 20000 g po dobu 60 min. a teplotě 4°C. Supernatant ze 

druhého odstředění byl slit do kyvet určených pro ultracentrifugu Beckman. Při přelévání bylo 

potřeba vyšší opatrnosti, aby se do kyvet nedostaly i nežádoucí kaly, které byly vylity do 

odpadu. Kyvety byly naplněny do tří čtvrtin objemu, uzavřeny víčkem a umístěny do rotoru 

tak, aby vždy dvě kyvety byly proti sobě vyvážené. Centrifuga byla nastavena na 105000 g,  

4°C a dobu odstřeďování 65 min. Pro izolaci mitochondrií byla peleta z druhé centrifugace 

resuspendována skleněnou tyčinkou přímo v kyvetě v 5 ml sodno-fosfátového pufru. Objem 

kyvety byl doplněn pufrem přibližně 2 cm pod horní okraj a opět podroben v pořadí již čtvrté 

centrifugaci v přístroji Heraeus nastaveném na 20000 g, 60 min. a 4°C . Supernatant z této 

centrifugace byl slit do dopadu a peleta resuspendována skleněnou tyčinkou v 15 ml sodno-

fosfátového pufru s 20% glycerolu. Tato suspenze byla převedena do 30 ml homogenizátoru a 

zhomogenizována. Veškerý objem tvořící mitochondriální frakci byl následně převeden do 

čisté kádinky s míchadlem a za stálého míchání rozpipetován po 0,33 ml a 1,0 ml do 

mikrozkumavek. Cytosolová frakce byla izolována ze třetí centrifugace na zařízení Beckman.  

Cytosol byl převeden do kádinky a za stáleho míchání rozpipetován v objemu 1,1 ml do 

mikrozkumavek. Peleta z této centrifugace obsahující mikrosomální frakci byla zpracována 

stejným postupem jako peleta s mitochondriemi ze čtvrtého odstředění. Mikrosomální frakce 

byla rozpipetována po 0,33 ml a 1,0 ml do mikrozkumavek. Všechny frakce byly po 

rozpipetování do mikrozkumavek zamraženy v hlubokomrazícím boxu při -80°C. 

 

4.2.2 Stanovení bílkoviny BCA metodou 

Principem této metody je reakce proteinů s měďnatými ionty v alkalickém prostředí. 

Měďné ionty v alkalickém prostředí s pH okolo 10 přechází na měďnaté, které reakcí s BCA 

(bicinchonic acid) vytváří stabilní barevný modrofialový komplex. Intenzita zabarvení je 

přímo úměrná množství proteinů a měří se spektrofotometricky při vlnové délce 562nm 

(Smith et al 1985). 
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Obr. 12: Schema redukce BCA měďnými ionty ( Nožinová, 2003)  

 

Pro stanovení byly použity roztoky: 

Roztok A: Na HCO3, Na2CO3, BCA v 0,1M NaOH 

Roztok B: 4% CuSO4.6H20 

Roztok C: Připraví se smícháním roztoku A a B v čas potřeby v poměru 50:1 

 

Jako proteinový standard byl použit 1% roztok hovězího sérového albuminu BSA a 

ten byl zředěn do šesti různých koncentrací pro určení bodů kalibrační přímky. 

Cytosol a mikrosomy byly desetkrát naředěny redestilovanou vodou do dvou 

paralelních řad a z každého ředění byly připraveny čtyři vzorky. Do jamky mikrotitrační 

destičky bylo napipetováno 10 μl vzorku, a pomocí multikanálové pipety 200 μl pracovního 

roztoku C poté byla směs za stálého míchání inkubována při teplotě 370C 30 minut. Po 

inkubaci byla na čtečce BioRad změřena absorbance při 572 nm proti redestilované vodě a 

následně od hodnot absorbance vzorků byl odečten průměr hodnot absorbance slepých 

vzorků. Kalibrační řada roztoků byla inkubována a měřena současně se stanovovanými 

vzorky. U slepého vzorku bylo místo proteinů napipetováno 10 μl redestilované vody. 

Sestrojením kalibrační křivky bylo získáno šest bodů pro kalibrační přímku. Pro každý bod 

této přímky bylo naměřeno osm paralelních vzorků. Z rovnice kalibrační přímky bylo možné 

vypočítat koncentraci proteinů vzorků. 

Jako proteinový standard byl použit 1% roztok BSA (hovězího sérového albumin). K dispozici 

byl 20% roztok BSA, který bylo potřeba naředit. 0,5ml roztoku 20%BSA se doplnilo do 10 ml 

redestilovanou vodou získal se tak 1% roztok BSA.  
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Tab. 2: Příprava kalibračních roztoků o šesti koncentracích BSA pro stanovení kalibrační přímky 

 

 

Koncentrace proteinu 

[μg/ml] 

Roztok 1%BSA 

[μl] 

Destilovaná voda 

[μl] 

1 0μg/ml 0 500μl 

2 200μg/ml 10μl 490μl 

3 400μg/ml 20μl 480μl 

4 600μg/ml 30μl 470μl 

5 800μg/ml 40μl 460μl 

6 1000μg/ml 50μl 450μl 

 

 

4.2.3 Stanovení aktivity peroxidasy pomocí OPD (O-difenylendiaminu 

dihydrochloridu) 

Metoda je založena na oxidaci substrátu o-fenylendiaminu za vzniku 2,2‘ – 

diaminobenzenu, který se stanoví spektrofotometricky při vlnové délce 490nm. Tato reakce 

probíhá pouze v přítomnosti peroxidu vodíku. 

 

Pracovní roztoky: 

Pufr: Tris/HCl 50mM pufr s 0,1%TritonemX-100, ph 8,00 

Substrát: OPD 10mM, H202 1mM (těsně před měřením rozpuštěn v Tris/HCl/Triton pufru). 

 

Těsně před použitím byl připraven /HCl/Triton pufr rozpuštěním navážky Tris-M  

v malém množství redestilované vody. K této směsi byla postupně přidávána 0,1M HCl po 

dosažení pH 8,00. Vzniklý roztok byl převeden do odměrné baňky, doplněn redestilovanou 

vodou na objem 500ml a promíchán. Připravený roztok byl spolu s redestilovanou vodou a 

0,1ml 100% Tritonu X-100 smíchán za vzniku Tris/HCl/Triton pufru.  

 Substrát byl připraven smícháním navážky OPD s s 1ml 1mM H2O2  

 

Před vlastním stanovením byly nejprve připraveny pracovní roztoky a vzorky 

jednotlivých frakcí (CYT, MIT, MIK) se promíchaly, 5krát naředily fosfátovým pufrem. Dle 

pipetovacího schématu byly napipetovány do každé jamky mikrotitrační destičky jednotlivé 

složky reakční směsi. Poté byla reakční směs za stálého míchání inkubována 30 minut při 



27 

370C. Po třiceti minutách byla zastavena reakce přidáním 25μl H2SO4 . Po inkubaci byl obsah 

z první jamky pipetou odsát a doplněn redestilovanou vodou. Na přístroji Bio - Rad Model 

550 Microplate reader byla při vlnové délce 490 nm a s použitím filtru č. 2 byla naměřena 

absorbance proti destilované vodě. Pro vyhodnocení výsledků z tohoto měření bylo potřeba 

znát hodnoty ε (ε= 1,1mM -1cm-1) a l(výška reakční směsi v jamce v cm). Ze 

získaných hodnot byla vypočítána specifická aktivita.  

 

Tab. 3: Pipetovací schéma 

Blank 50μl fosfátového pufru + 50μl substrátu 

Vzorek 50μl biol.vzorku 50μl substrátu (10μl inhibitoru) 

 

 

4.2.4 Stanovení aktivity glutathion-S-transferasy (GST) 

Během tohoto stanovení se zaznamenává změna absorbance vznikajícího produktu  

S-2,4-dinotrophenylglutathionu za minutu s použitím substrátu 0,1M 1-chloro-2,4-

dinitrobenzenu a 0,1 M glutathionu. Měření se provádí spektrofotometricky. 

 

Použité reagencie: 

Substrát: 0,1 M 1-chloro-2,4-dinitrobenzen Fluka Mr = 202,56(CDNB)  

Konjugační činidlo: 0,1 M redukovaný glutathion, Mr 307,33 (GSH) 

0,1 M fosfátový pufr pH 6,5 

Vzorek enzymu: předem rozmražené frakce cytosolu, mitochondrií a mikrosomů 

 

Substrát byl připraven rozpuštěním 0,03041g v 1,5 ml etanolu ve 2ml mikrozkumavce. 

Rozpuštěním 46mg redukovaného glutationu v 1,5ml redestilované vody bylo připraveno 

konjugační činidlo. 0,1M fosfátový pufr byl připraven rozpouštěním 1,79g Na2HPO4.12 H20 

v 50,0ml redestilované vody. V čas potřeby bylo 0,78g 0,1M NaH2PO4 rozpuštěno asi  v 50ml 

redestilované vody (v poměru přibližně 1:3) pro kontrolu a zajištění optimálního prostředí 

(pH 6.5) pro požadovanou reakci bylo pH monitorováno pH metrem. 

 

Reakční směs byla připravena Do 1 ml UV-VIS transparentní kyvety. Bylo nejprve 

napipetováno 970μl fosfátového pufru, 10μl GSH, 10μl cytosolu  tato směs byla na třepačce 
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protřepána a následné byllo dipipetiváno 10μl předem připraveného substrátu CDNB. Směs 

byla opět protřepána a vzorek byl ihned po vložení do přístroje a spuštěním programu změřen. 

Během tohoto stanovení byla sledována změna (nárůst) absorbance při vlnové délce 340nm. 

Pro výsledky bylo vhodné sledovat průběh linearity měření a použít více paralelních vzorků 

(4-5), pro vyhodnocení výsledků byly výsledné hodnoty absorbance slepých vzorků bez 

cytosolu byly od ostatních hodnot odečteny. V případě naměření absorbance přesahující 

hodnoty 0,800 bylo výhodnější vzorky neředit.   

Výsledný poměr konjugovaného substrátu byl vypočítán ze zaznamenané absorbance 

po 1 minutě s použitím extinčního koeficientu 9,6mM-1cm-1 při vlnové délce 340nm. Jednotka 

enzymové aktivity byla definována jako množství enzymu katalyzující přeměnu 1 μmol S-

2,4- dinotrophenylglutathionu za minutu (s použitím 1mM GSH a 1 mM CDNB) Specifická 

aktivita byla vyjádřena jako počet jednotek na 1 mg proteinu. 

 

 

4.2.5 Stanovení thioredoxinreduktasové aktivity 

Metoda je založena na spektrofotometrickém stanovení množství vzniklé redukované 

kyseliny 5‘-thionitrobenzoové (TNB). TrxR se podílí na přeměně 5,5‘-dithiobis-2-

nitrobenzoové kyseliny (DTNB) na kyselinu 5‘-thionitrobenzoovou(TNB) za současně 

probíhající oxidace NADPH (Kuntz A. N. et al 2007). Množství vzniklého TNB je 

zaznamenáváno sledováním přírůstku absorbance při 412nm po dobu 6 minut na přístroji 

Tecan infinity M 200 

 

Použité reagencie: 

 K-fosfátový pufr (0,1M, ph 7,00)   

 EDTA (50mM) 

 NADPH (2mM) 

 DTNB (12mM, Mr =396,35) 
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Tab. 4: Pipetovací schema:  

 

Reakční složky Pipetované množství Koncentrace v jamce 

Pufr 50 μl  

EDTA 40 μl 10mM 

DTNB 50 μl 3mM 

NADPH 10 μl 100μM 

Biologická frakce 50 μl  

 

K-fosfátový pufr byl připraven smícháním  K2HPO4 a KH2PO4 v poměru 5:2.  

Do všech jamek mikrotitrační destičky byl nepipetován dle schématu K-fosfátový 

pufr, EDTA, DTNB, NADPH a biologické frakce, u slepého vzorku bylo místo biologické 

frakce použito 0,1M Na-fosfátového pufru. Po přidání všech složek reakční směsi byla 

destička ihned vložena do přístroje a bylo zahájeno měření absorbance při vlnové délce 

412nm a ukončeno vylo po 6ti minutách. Přístrojem byla zaznamenávána změna (vzrůst) 

absorbance po dobu šesti minut. Měřil se vzrůst absorbance apo dobu 6 minut při 412 nm. 

Každý vzorek byl připraven a změřen 3x. 

 

4.2.6 Stanovení aktivity katalasy za použití fluorescenčního substrátu 

odvozeného od europium (III)-tetracyclinu 

Aktivita katalasy je stanovena s použitím fluorescenčního substrátu odvozeného od 

europium (III) tetracyklinu. Zjišťuje se množství peroxidu vodíku, které spotřebovala katalasa 

z komplexu europium (III) tetracyklin hydrogenperoxidu. (Wu M., Lin Z., Wolfbeis O., 2003)   

Použité reagencie: 

Roztok I - 10mM Mops pufr  

Roztok II - 6,2mM roztok Eu3+, 

Roztok III 2,1mM roztok tetracyklinu  

Roztok IV -l EuTc  

Roztok V  - katalasa  

 

Roztok I byl připraven rozpuštěním 2,3 g Mops sodné soli v 800ml redestilované 

vody, pro upravení pH na hodnotu 6,9 byla přidávána 1,0 mol/l HCl, po upravení pH se 



30 

roztok I doplnil na přesný objem 1000ml. Pro roztok II byl připraven rozpuštěním 115,3mg 

EuCl3 . 6H2O v 50 ml roztoku. Rozpuštěním 50,5 mg tetracyklinu hydrochloride v 50ml 

roztoku I byl připraven roztok III 

Jako standard EuTc byl smícháním 10 ml roztoku II a 10 ml roztoku III a doplněním 

do 100 ml Mops pufrem připraven roztok IV.  

Před zahájením měření byl nejdříve vytemperován pufr na 300C. Do kyvety bylo se 

napipetováno 195 μl roztoku IV, 60μl 5mM roztoku H202 ve vodě a 635μl roztoku. I.Tato 

směs byla na 10 minut ponechána bez dalších přídavku a poté bylo do kyvety napipetováno 

10 μl vzorku obsahujícího katalásu s aktivitou od 5 do 50j/ ml. Po kontrolní vzorky byly 

použity vzorky bez katalasy. Fluorescence byla při teplotě měřena při 300C Ex max 378nm a 

Em max 613nm po dobu 3 minut. 

Aktivita vzorku byla vyhodnocena pomocí směrnice přímky standardu katalasy  

 

4.2.7 Stanovení aktivity superoxiddismutasy (SOD) 

Superoxid dismutasa katalyzuje dismutaci superoxidového aniontu za vzniku 

molekulárního kyslíku. Superoxidový anion redukuje WST ( water solubile salt tetrazolium) 

za vzniku rozpustného modrého barviva formazanu, který se stanovuje spektrofotometricky. 

 

Použité reagencie: 

Pro toto stanovení je dodáván kompletní kit, který je obsahuje roztoku WST, 

enzymový roztok, roztoku pufru a ředícího pufru. Všechny roztoky byly před zahájením 

měření upraveny. 

1ml WST roztoku byl rozpuštěn v 19 ml roztoku pufru. Enzymový roztok byl na 5s 

centrifugován, poté bylo 15μl enzymového roztoku zřediěno 2,5ml ředícího pufru. Roztok 

SOD byl naředěn pufrem pro kalibrační řadu na koncentrace 200U/ml, 100u/ml, 50U/ml, 

5U/ml, 1U/ml, 0,1U/ml 0,05U/ml, 0,01U/ml 0,001U/ml. 
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Tab. 5: Pipetovací schéma pro slepý pokus, kalibrační řadu a vzorky 
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 Měření bylo provedeno v 96ti jamkové  mikrotitrační destičce spektrofotometricky 

s použitím filtru pro vlnovou délku 460nm. 

 

4.2.8. Stanovení aktivity glutathionperoxidasy (GPx) 

Glutationperoxidasa je enzym, který se antioxidačním mechanismem podílí na 

odstraňování peroxidů vznikajících v organismu. 

Glutathionperoxidasa se účastní oxidační reakce, kde je glutation přeměňován na 

GSSG. 

Vzniklý redukovaný glutathion je průběžně redukován glutation reduktasou, která 

zajišťuje konstantní hladinu GSH. Reakce je souběžně doprovázena oxidací NADPH, která je 
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monitorována fotometricky poklesem absorbance při 340 nm (Flohé a Günzler 1984, Handy 

et al. 2009). Měření se provádí na přístroji na Tecan v 96ti jamkové destičce. 

 

2 GSH + ROOH →  ROH  + GSSG +  H2O 

 

GSSG + NADPH + H+ → NADP+ + 2GSH 

 

Použité reagencie:  

pufr (K-fosfátový pufr, pH=7,00)   

EDTA (20 mM)     

Glutathion reduktasa (GR) - 10 U/ml pufru 

Glutathion (GSH)   3,07 mg/ml pufru 

NADPH (4 mM)   3,16 mg/ml redest. vody 

t-butyl hydroperoxid (70%)  34,3 µl do 10 ml pufru 

 

K-fosfátový pufr byl připraven smísením K2HPO4 :KH2PO4 v poměru přibližně 5:2. 

Pro získání koncentrace 4mM NADPH bylo rozpuštěno 3,16 mg NADPH v 1 ml 

redestilované vody. 70% T-butyl hydroperoxid byl připraven rozpuštěním 34,3 µl v 10 ml 

pufru. 

Měření bylo prováděno v 96ti jamkové mikrotitračn destičce. Do všech jamek bylo 

nejprve napipetováno 90 µl pufru, 10 µl EDTA, a 50 µl biologické frakce, 10 µl glutathion 

reduktázy o koncentraci 0,5U/ml a 20 µl 1mM glutationu. U slepého vzorku byl místo 

biologické frakce použit pufr. Každá měřená jamka měla mít objem 200 µl. Po napipetování 

všech složek byla destička 10 minut preinkubována při 37°C. Poté bylo do každé jamky 

přidáno 10 µl NADPH a 3 minuty se sledovala spotřeba NADPH nezávislá na hydroperoxidu. 

Reakce se iniciovala přidáním 10 µl t-butyl hydroperoxidu. Změna absorbance byla sledována 

po dobu 5 minut při vlnové délce 340nm. Pro každý vzorek bylo měření provedeno třikrát. 
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5. VÝSLEDKY 

5.1 Stanovení koncentrace bílkoviny 

Toto stanovení bylo klíčové pro získání výsledků z následujících pokusů. Hodnoty 

koncentrace proteinů byly potřebné k vypočítání specifických enzymatických aktivit vzorků. 

Ke stanovení koncentrace proteinů cytosolové, mikrosomální a mitochondriální frakce byla 

použita metoda BCA (viz kapitola 4.2.2)  

Sestrojením kalibrační křivky bylo získáno šest bodů pro kalibrační přímku. Pro každý 

bod této přímky bylo naměřeno osm paralelních vzorků. S využitím metody lineární regrese 

byla sestrojena výsledná kalibrační přímka a vypočítána směrnice přímky. Zkoušené frakce 

byly také připraveny po osmi paralelních vzorcích. Hodnoty absorbance u slepého pokusu 

byly zprůměrňovány a tento průměr byl odečten od naměřených hodnot absorbance vzorků. 

Výsledné koncentrace proteinů vzorků byly vypočítány ze směrnice kalibrační přímky. 

 

 

Obr. 13: Kalibrační přímka standardních roztoků BSA - závislost absorbance na koncentraci proteinu. Rovnice 

přímky: y = 0,000505x + 0,027960, korelační koeficient R2 = 0,987454 

 

y = 0,000505x + 0,027960 
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Tab. 6: Koncentrace proteinů v jednotlivých frakcích neovlivněných motolic 

Subcelulární 

frakce 

Koncentrace proteinu 

[mg/ml] 

CYT 4,03 ± 0,412 

MIK 7,00 ± 0,56 

MIT 6,29±0,52 

Homogenát 6,01±0,71 

 

 Nejnižší koncentrace proteinů byla v obou případech (ovlivněných i 

neovlivněných motolic) zjištěna v cytosolové frakci. Nejvyšší obsah byl u neovlivněných 

motolic naměřen v mikrosomální frakci, avšak u ovlivněných motolic byla nepatrně vyšší 

hodnota zjištěna v mitochondriální frakci. 

 

 Střední hodnoty zjištěných koncentrací bílkovin v jednotlivých frakcích, uvedené 

v tabulkách 6 a 7, byly dále použity pro stanovení specifické aktivity zkoumaných enzymů. 

 

Tab. 7: Koncentrace proteinů v jednotlivých frakcí u ex vivo ovlivněných motolic 

Subcelulární 

frakce 

Koncentrace proteinu 

[mg/ml] 

MIK 6,62±0,26 

MIK+ABZ 7,30 ± 0,67 

MIK+ABZSO 6,29±0,28 

CYT 3,52±0,24 

CYT+ABZ 3,30±0,2 

CYT+ABZSO 2,78±0,27 

MIT 7,42±0,75 

MIT+ABZ 7,61±0,74 

MIT+ABZSO 6,76±0,69 
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Obr. 14: Grafické znázornění koncentrace proteinů v jednotlivých frakcí u ex vivo ovlivněných motolic 

 

Motolice byly izolovány také z jater muflonek s dikroceliosou 24 hod předem 

ošetřených terapeutickou dávkou ABZ. V subcelulárních frakcích izolovaných motolic byla 

stanovena koncentrace proteinů (Obr. 15).  

 

 

Obr. 15: Grafické znázornění koncentrace proteinů v jednotlivých frakcí u in vivo ovlivněných motolic 
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5.2. Aktivita peroxidasy  

  

Ke stanovení aktivity peroxidasy byla využita spektrofotometrická metoda stanovení 

tvorby oxidačního produktu substrátu OPD - 2,2‘-diaminoazobenzenu. Hodnotu specifické 

aktivity peroxidasy jsme měřili a následně spočítali podle metody uvedené v kapitole 4.2.3. 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 8. 

 

Tab.8: Specifická aktivita peroxidasy [nmol/min/mg]. Inhibice k. salicylhydroxamovou a albendazolem 

 

 

Vzorek 
Specifická aktivita 

 [nmol/min/mg] 

k.salicylhydroxamová 
 

Specifická aktivita 

 [nmol/min/mg] 

albendazol 

MIK 22,12±3,31 ±1,97

MIK+inh 6,15±1,97 20,89±1,33 

CYT 78,55±4,37 73,22±1,54 

CYT+inh 48,63±3,48 67,56±12,01 

MIT 51,20±6,87 42,20±4,82 

MIT+inh 41,93±6,57 42,67±0,84 

 

Specifická aktivita peroxidasy a její inhibice kyselinou salicylhydroxamovou a 

albendazolem je graficky znázorněna na následujících obrázcích. Inhibice tvorby oxidačního 

produktu substrátu OPD kyselinou salicylhydroxamovou byla sledována v různých 

subcelulárních frakcích připravených z motolice kopinaté (Obr. 16). Inhibice tvorby 

oxidačního produktu substrátu OPD albendazolem byla také sledována v jednotlivých 

subcelulárních frakcích (Obr. 17). Výsledné shrnutí je pak uvedeno v obr. 18.  
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Obr. 16: Grafické znázornění peroxidasové aktivity u kontrolních vzorků a vzorků ovlivněných 100 µM 

 kys.salicylhydroxamovou  

 

 

Obr. 17: Grafické znázornění peroxidasové aktivity u kontrolních vzorků a vzorků ovlivněných  

albendazolem 

 

 



38 

 

Obr. 18: Grafické znázornění peroxidasové aktivity u kontrolních vzorků a vzorků ovlivněných 100 µM 

 kys.salicylhydroxamovou (zelená) a  albendazolem(modrá) 

 

 Nejvyšší hodnota specifické aktivity byla zjištěna v kontrolní cytosolické frakci. 

Aktivita mikrosomální a cytosolické frakce ovlivněné kys. salicylhydroxamovou se snížila. 

U ostatních vzorků nedošlo k žádným změnám aktivity. 

 

Specifická aktivita peroxidasy byla měřena také u motolic předem ex vivo ovlivněných 

albendazolem nebo ABZSO v terapeutické koncentraci. Motolice izolované z jater muflonek 

byly 24 hod inkubovány v kontrolním kultivačním médiu a v kultivačním médiu s přídavkem 

ABZ nebo ABZSO. Výsledky jsou uvedeny na obr. 19. 

Vliv podání ABZ muflonkám s dikroceliosou na aktivitu peroxidasy byl také měřen. 

Motolice byly izolovány z jater muflonek 24 hod předem ošetřených terapeutickou dávkou 

ABZ (Obr. 20).  
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Obr. 19: Grafické znázornění peroxidasové aktivity u motolic předem ex vivo ovlivněných ABZ a ABZSO 

 

V mikrosomech ani v mitochondriích se aktivita peroxidasy neměnila, v cytosu se 

preinkubací motolic v ABZ zvýšila a preinkubací v ABZSO také.  

 

 

Obr. 20: Grafické znázornění peroxidasové aktivity u motolic z muflnek léčených ABZ  

 

Vliv podání ABZ muflonkám s dikroceliosou na aktivitu peroxidasy nebyl prokázán. 
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5.3 Stanovení aktivity glutahtion S-transferasy  

 

Ke stanovení aktivity GST byla využita spektrofotometrická metoda stanovení S-2,4-

dinitrophenylglutathionu. Změřená absorbance byla přepočítána na specifickou aktivitu. 

Aktivita GST byla stanovována pouze v cytosolické frakci. V tabulce 9 je uvedena průměrná 

hodnota specifické aktivity a směrodatná odchylka. 

 

Tab. 9: Specifická aktivita GST [nmol/min/mg] u kontrolních frakcí motolic a ovlivněných albendazolem 

Vzorek 
Specifická aktivita 

[nmol/min/mg] 

CYT kontr. 0,87±0,04 

CYT+ ABZ 1,09±0,07 

CYT+ABZSO 0,94±0,06 

CYT nové fr 1,02±0,13 

CYT ovl 1,06±0,06 

 

 

Obr. 21: Grafické znázornění aktivity GST v cytosolu u motolic kontrolních i u ovlivněných ABZ  

 

 Hodnoty specifické aktivity GST měřených vzorků se od sebe výrazně neliší.  
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5.4 Stanovení thioredoxinreduktasové aktivity 

 

Thioredoxinreduktasa (TrxR) patří s glutathionreduktasou (GR) do skupiny enzymů, 

které se podílí na obraně organismů před oxidačním stresem. U plochých červů 

thioredoxinreduktasa zastupuje úlohu za enzym GR, který je u těchto organismů postrádán. 

TrxR se podílí na přeměně 5,5‘-dithiobis-2-nitrobenzoové kyseliny (DTNB) na kyselinu 5‘-

thionitrobenzoovou (TNB). Výsledky měření aktivity TrxR jsou uvedeny v tabulce 11 a 

graficky znázorněny na obrázcích. 

 

 

Tab. 11: Specifická aktivita thioredoxinreduktasy [nmol/min/mg] kontrolních subcelulárních frakcí a 

ovlivněných ABZ a ABZSO  

 

Vzorek 
Specifická aktivita 

[nmol/min/mg] 

MIK kontr. 0,32±0,04 

MIK+ ABZ 0,47±0,09 

MIK+ABZSO 0,31±0,05 

CYT kontr 1,70±0,48 

CYT+ABZ 2,45±0,60 

CYT+ABZSO 4,27±1,65 

MIT+kontr. 0 

MIT+ABZ 0 

MIT+ABZSO 0 

 

 

 Specifická aktivita thioredoxinreduktasy byla měřena u kontrolních motolic (Obr. 

22) a u motolic předem ex vivo ovlivněných albendazolem nebo ABZSO v terapeutické 

koncentraci. Motolice izolované z jater muflonek byly 24 hod inkubovány v kontrolním v 

kultivačním médiu a v kultivačním médiu s přídavkem ABZ nebo ABZSO. Výsledky jsou 

uvedeny na obr. 23. 

 Vliv podání ABZ muflonkám s dikroceliosou na aktivitu thioredoxinreduktasy byl 

také měřen. Motolice byly izolovány z jater muflonek 24 hod předem ošetřených 

terapeutickou dávkou ABZ (Obr. 24). 
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Obr. 22: Grafické porovnání aktivity thioredoxinreduktasy u jednotlivých frakcí motolic 

 

 

 

Obr. 23: Grafické porovnání aktivity thioredoxinreduktasy u jednotlivých frakcí motolic ovlivněných ABZ a 

ABZSO 

 

 U tohoto stanovení jsme naměřili velice nízkou aktivitu v mikrosomální frakci, 

pouze u vzorků z cytosolové frakce byla aktivita vyšší. Nejvyšší aktivitu pak vykazovala 

frakce z motolic ovlivněných ABZSO.   
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Obr. 24: Grafické porovnání aktivity thioredoxinreduktasy u ovlivněných muflonek. 

 

 Aktivita thioredoxin reduktasy byla nalezena pouze u vzorků z cytosolové frakce, 

podání ABZ muflonkám vliv nemělo.  
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5.5 Stanovení aktivity katalasy  

 

 Stanovení aktivity katalasy bylo provedeno za použití fluorescenčního substrátu 

odvozeného od europium (III)-tetracyklinu. Specifická aktivita byla vypočtena na základě 

rozdílů fluorescencí slepého vzorku a standardu a slepého vzorku a vzorku. V tabulce 12 jsou 

uvedeny průměrné hodnoty aktivit katalasy a směrodatné odchylky. 

 

Tab. 12: Specifická aktivita katalasy [nmol/min/mg] kontrolních frakcí a ovlivněných  3-amino-1,2,4triazolem a 

albendazolem   

Vzorek 

Specifická aktivita  

[nmol/min/mg] 

3-amino-1,2,4triazolu 

Specifická aktivita 

[nmol/min/mg] 

albendazol 

MIK kontr. 30,19±0,44 28,52±0,30 

MIK+inh 25,81±0,48 28,45±0,32 

CYT kontr 10,20±0,20 9,41±0,14 

CYT+inh 8,86±0,20 9,45±0,14 

MIT kontr 13,77±0,37 13,21±0,67 

MIT+ inh 10,8±0,08 13,29±0,26 

 

 

Specifická aktivita katalasy a její inhibice 3-amino-1,2,4-triazolem a albendazolem je 

graficky znázorněna na následujících obrázcích. Inhibice aktivity katalasy 3-amino-1,2,4-

triazolem byla sledována v různých subcelulárních frakcích připravených z motolice kopinaté 

(Obr. 25). Inhibice aktivity katalasy albendazolem byla také sledována v jednotlivých 

subcelulárních frakcích (Obr. 26). Výsledné shrnutí je pak uvedeno v obr. 27.  
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Obr. 25: Grafické porovnání aktivity katalasy (CAT) u jednotlivých frakcí motolice kopinaté. Vliv specifického 

inhibitoru 3-amino31,2,4-triazolu.  

 

 

 

 

 

Obr. 26: Grafické porovnání aktivity katalasy (CAT) u jednotlivých frakcí motolice kopinaté. Vliv albendazolu.  
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Obr. 27: Grafické porovnání katalasové aktivity u jednotlivých frakcí inhibovaných 3-amino31,2,4-triazolem 

(zelená) a albenazolem (modrá) 

 

 

 Nejvyšší aktivita katalasy byla zjištěna v kontrolním vzorku mikrosomální frakce. 

Hodnoty aktivity katalasy u frakcí inhibovaných 3-amino31,2,4-triazolem byly nižší než u 

kontrolních vzorků, vliv ABZ nebyl prokázán. 
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5.6 Stanovení aktivity superoxiddismutasy (SOD) 

 

 Ke stanovení aktivity SOD byla využita sada SOD Assay Kit-WST. Stanovení 

probíhalo spektrofotometricky. Ze změřených absorbancí roztoků byla vypočtena aktivita 

SOD (vyjádřená jako procenta inhibice vzniku superoxidového radikálu). V tabulce jsou 

uvedeny průměrné hodnoty aktivit a směrodatné odchylky. 

 

Tab. 14: Specifická aktivita SOD [nmol/min/mg]] v kontrolních frakcích a ovlivněných ABZ aABZSO  

 

Vzorek 
Specifická aktivita 

[nmol/min/mg] 

MIK kontr. 63,28±1,50 

MIK+ ABZ 64,30±6,73 

MIK+ABZSO 64,58±2,98 

CYT kontr 71,68±6,10 

CYT+ABZ 68,45±2,80 

CYT+ABZSO 64,98±1,56 

MIT+kontr. 24,21±2,54 

MIT+ABZ 18,23±7,37 

MIT+ABZSO 17,41±2,63 

 

 

 Specifická aktivita superoxiddismutasy v jednotlivých frakcích kontrolních 

motolic je graficky znázorněna na obr. 28. Tyto motolice nebyly ex vivo ovlivňovány. 

 Specifická aktivita superoxiddismutasy byla měřena u motolic předem ex vivo 

ovlivněných albendazolem nebo ABZSO v terapeutické koncentraci. Motolice izolované z 

jater muflonek byly 24 hod inkubovány v kontrolním kultivačním médiu a v kultivačním 

médiu s přídavkem ABZ nebo ABZSO. Výsledky jsou uvedeny na obr. 29. 

 Vliv podání ABZ muflonkám s dikroceliosou na aktivitu superoxiddismutasy byl 

také měřen. Motolice byly izolovány z jater muflonek 24 hod předem ošetřených 

terapeutickou dávkou ABZ (Obr. 30). 

 



48 

 

Obr. 28: Grafické porovnání aktivity SOD v jednotlivých frakcích motolic 

 

U neovlivněných motolic byla nejvyšší aktivita SOD naměřena v cytosolické frakci.  

 

 

Obr.29: Grafické porovnání aktivity SOD kontrolních vzorků a ovlivněných ABZ a ABZO 

 

 U tohoto stanovení jsme naměřili nejnižší aktivitu v mitochodriální frakci, u 

vzorků z cytosolové frakce byla aktivita nižší u ovlivněných motolic.  
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Obr. 30: Grafické porovnání aktivity SOD kontrolních vzorků a ovlivněných ABZ  

 

 Aktivita superoxiddismutasy byla nalezena ve všech frakcích, podání ABZ 

muflonkám vliv nemělo.  
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5.7 Stanovení aktivity glutathionperoxidasy (GPx) 

 

 Glutathionperoxidasa je enzym, který se antioxidačním mechanismem podílí na 

odstraňování peroxidů vznikajících v organismu. Glutathionperoxidasa se účastní oxidační 

reakce, kde je glutation přeměňován na GSSG. Vzniklý redukovaný glutathion je průběžně 

redukován glutation reduktasou, která zajišťuje konstantní hladinu GSH. Stanovení probíhalo 

spektrofotometricky. Ze změřených absorbancí roztoků byla vypočtena aktivita 

glutathionperoxidasy. V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty aktivit a směrodatné 

odchylky. 

 

Tab. 16: Specifická aktivita GPx [nmol/min/mg] u motolic ovlivněných ABZ a ABZSO 

 

Vzorek 
Specifická aktivita 

[nmol/min/mg] 

MIK kontr. 0,50±0,11 

MIK+ ABZ 0,64±0,06 

MIK+ABZSO 0,74±0,08 

CYT kontr. 18,13±1,60 

CYT+ABZ 15,95±0,55 

CYT+ABZSO 15,93±2,57 

MIT+kontr. 0,30±0,14 

MIT+ABZ 0,26±0,07 

MIT+ABZSO 0,73±0,12 

 

 Specifická aktivita glutathionperoxidasy v jednotlivých frakcích kontrolních 

motolic je graficky znázorněna na obr. 31. Tyto motolice nebyly předem ex vivo ovlivněny. 

 Specifická aktivita glutathionperoxidasy byla měřena u motolic předem ex vivo 

ovlivněných albendazolem nebo ABZSO v terapeutické koncentraci. Motolice izolované z 

jater muflonek byly 24 hod inkubovány v kontrolním v kultivačním médiu a v kultivačním 

médiu s přídavkem ABZ nebo ABZSO. Výsledky jsou uvedeny na obr. 32. 

 Vliv podání ABZ muflonkám s dikroceliosou na aktivitu glutathionperoxidasy byl 

také měřen. Motolice byly izolovány z jater muflonek 24 hod předem ošetřených 

terapeutickou dávkou ABZ (Obr. 33). 
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Obr. 31: Grafické porovnání aktivity glutathionperoxidasy v jednotlivých frakcích motolic 

 

 U neovlivněných motolic byla nejvyšší aktivita glutathionperoxidasy naměřena 

v cytosolické frakci.  

 

 

Obr. 32: Grafické porovnání aktivity glutathionperoxidasy kontrolních vzorků a ovlivněných ABZ a ABZO 

 

 U tohoto stanovení jsme naměřili nejnižší aktivitu v mitochodriální frakci, u 

vzorků z cytosolové frakce byla aktivita nižší u ovlivněných motolic.  
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Obr. 33: Grafické porovnání aktivity glutathionperoxidasy kontrolních vzorků a ovlivněných ABZ  

 

 Aktivita glutathionperoxidasy byla nalezena ve všech frakcích, podání ABZ 

muflonkám vliv mělo, došlo ke snížení aktivity v cytosolické frakci.  
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6. DISKUSE 

 Anthelmitika jsou v současnosti hlavním prostředkem v boji s parazitickými červy. 

Znalost a pochopení detoxikačních systémů, kterými tyto organismy disponují a které jsou 

jimi využívány k obraně proti působení xenobiotik, jsou důležité pro porozumění pochodům 

ovlivňujícím hladinu léčiva v těle parazita a rozhodujícím tak o výsledku anthelmintické 

léčby. Nedosažení efektivní koncentrace léčiva v organismu parazita nevyhnutelně vede ke 

sníţení účinnosti léčby, můţe vést k indukci přítomných biotransformačních enzymů parazita a 

vyústit ve vznik rezistence vůči podávanému léčivu (Cvilink et al., 2009a). 

 Helminti, stejně jako všechny eukaryotní organismy, mají enzymy sloužící 

k ochraně před oxidačním stresem. (Barrett, 1997; Barrett, 1998).  Antioxidační enzymy jsou 

nezbytným nástrojem k obraně parazitů před reaktivními kyslíkovými radikály (ROS). Dalším 

zdrojem ROS ohrožujícím helminty mohou být některá léčiva. Kromě primární úlohy 

odstraňování ROS se mohou antioxidační enzymy účastnit detoxikace xenobiotik, včetně 

anthelmintik (Bártíková et al 2010). 

 K nejdůležitějším antioxidačním enzymům patří glutathionperoxidasa, 

superoxiddismutasa a katalasa. Nověji objevenou skupinou antioxidačních enzymů jsou 

peroxiredoxiny a pro parazity unikátní thioredoxin-glutathionreduktasa (Bonilla et al. 2008; 

Henkle-Dührsen a Kampkötter, 2001). 

 Cílem této práce bylo zjistit, nalézt a popsat oxidační enzymy, které jsou aktivní u 

motolice kopinaté (Dicrocoelium dendriticum) a které se mohou podílet na biotransformaci 

anthelmintik, zejména albendazolu.  

 Subcelulární frakce byly připraveny z kontrolních motolic a motolic ovlivněných 

ABZ resp. ABZSO a inhibitory specifickými pro daný enzym. Současně byly také připravené 

subcelulární frakce z motolic izolovaných z jater muflonek s dikroceliosou 24 hod předem 

ošetřených terapeutickou dávkou ABZ, a z motolic, které byly 24 hod inkubovány 

v kontrolním kultivačním médiu a v kultivačním médiu s přídavkem ABZ nebo ABZSO.  

 Vzorky jaterní tkáně byly nejprve zhogenizovány a následně podrobeny frakční 

ultracentrifugaci, ze které jsme získali mikrosomální, mitochondriální a cytosolické frakce. U 

těchto frakcí jsme nejprve pomocí BCA metody stanovili koncentraci proteinů. Nejnižší 

koncentrace proteinů byla ve všech případech (ovlivněných, neovlivněných motolic i 

ovlivněných muflonek) zjištěna v cytosolové frakci. Nejvyšší obsah proteinů byl naměřen 

v mitochondriální frakci u ovlivněných motolic albendazolem. Střední hodnoty zjištěných 
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koncentrací bílkovin v jednotlivých frakcích byly dále použity pro stanovení specifické 

aktivity zkoumaných enzymů. 

 Aktivitu peroxidasy jsme stanovili spektrofotometricky, kde se měřila tvorba 

oxidačního produktu ze substrátu OPD - 2,2‘-diaminoazobenzenu. Inhibice tvorby oxidačního 

produktu substrátu OPD kyselinou salicylhydroxamovou byla sledována ve všech 

subcelulárních frakcích, stejným způsobem byla měřena inhibice albendazolem. Bártíková a 

spol. (2010) naměřili nejvyšší hodnoty aktivity kontrolních vzorků v cytosolické frakci, což 

odpovídá i našim výsledkům. U vzorků předem ex vivo ovlivněných ABZ a ABZSO se 

výsledky s Bártíkovou H a spol. (2010) také shodují, v mikrosomech ani v mitochondriích se 

aktivita peroxidasy neměnila, v cytosolu se preinkubací motolic v ABZ zvýšila a preinkubací 

v ABZSO také. Z toho by se dalo usuzovat, že se peroxidasa u motolice může podílet na 

metabolismu ABZ a ABZSO. 

 Kromě katalýzy konjugačních reakcí vykazují některé isoformy GST rovněž 

peroxidasovou aktivitu (GSTA1, GSTA2, GSTM1, GSTM2), ale dokážou redukovat pouze 

organické hydroperoxidy (Hayes a McLellan 1999, Hurst et al. 1998). Peroxidace 

membránových lipidů iniciovaná volnými radikály produkuje lipidové hydroperoxidy s 

krátkým biologickým poločasem. Na ochraně buňky proti těmto hydroperoxidům se účastní 

právě GST. Ke stanovení aktivity GST byla využita spektrofotometrická metoda stanovení S-

2,4-dinitrophenylglutathionu. Změřená absorbance byla přepočítána na specifickou aktivitu. 

Aktivita GST byla stanovována pouze v cytosolické frakci. Hodnoty specifické aktivity GST 

měřených vzorků se od sebe výrazně neliší, GST se pravděpodobně na metabolismu ABZ 

nepodílí.  

 Thioredoxinreduktasa (TrxR) a  glutationreduktasa (GR) patří mezi enzymy, které se 

podílí na obraně organismů před oxidačním stresem. U plochých červů thioredoxinreduktasa 

zastupuje úlohu za enzym GR (glutationreduktasou), který je u těchto organismů postrádán. 

Specifická aktivita thioredoxinreduktasy byla měřena u motolic předem ex vivo ovlivněných 

albendazolem nebo ABZSO v terapeutické koncentraci. Vliv podání ABZ muflonkám 

s dikroceliosou na aktivitu thioredoxinreduktasy byl také měřen. U tohoto stanovení jsme 

naměřili velice nízkou aktivitu v mikrosomální frakci, pouze u vzorků z cytosolové frakce 

byla aktivita vyšší. Nejvyšší aktivitu pak vykazovala frakce z motolic ovlivněných ABZSO.  

Aktivita thioredoxinreduktasy byla nalezena pouze u vzorků z cytosolové frakce, podání ABZ 

muflonkám vliv nemělo. Bártíková a spol. (2010) u tohoto enzymu došla k obdobným 

výsledkům. Zvýšení aktivity TrxR vlivem ABZ a ABZSO by mohlo indikovat zapojení 

tohoto enzymu do boje s oxidačním stresem způsobeným ABZ. 
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 Stanovení aktivity katalasy bylo provedeno za použití fluorescenčního substrátu 

odvozeného od europium (III)-tetracyklinu. Inhibice aktivity katalasy 3-amino-1,2,4-

triazolem byla sledována v různých subcelulárních frakcích připravených z motolice kopinaté. 

Nejvyšší aktivita katalasy byla zjištěna v kontrolním vzorku mikrosomální frakce. Pomocí 

specifického inhibitoru katalasy 3-amino-1,2,4-triazolu došlo k inhibici katalasové aktivity, 

albendazol katalasu neinhiboval. Katalasa se zřejmě na jeho metabolismu nepodílí.  

 Stanovení aktivity SOD bylo provedeno spektrofotometricky s využitím sady SOD 

Assay Kit-WST. Specifická aktivita superoxiddismutasy byla měřena u kontrolních motolic a 

u motolic předem ex vivo ovlivněných albendazolem nebo ABZSO v terapeutické 

koncentraci. U neovlivněných motolic byla nejvyšší aktivita SOD naměřena v cytosolické 

frakci. U vzorků z ABZ a ABZSO ovlivněných motolic jsme zjistili snížení aktivity SOD 

v cytosolu, což by mohlo mít za následek zvýšené poškození motolic superoxidovými 

radikály. Ve vzorcích s ovlivněnou muflonkou byla zjištěna aktivita ve všech frakcích, avšak 

podání ABZ muflonkám vliv nemělo.  

 Glutathionperoxidasa je enzym, který se antioxidačním mechanismem podílí na 

odstraňování peroxidů vznikajících v organismu. Stanovení probíhalo spektrofotometricky. 

Specifická aktivita glutathionperoxidasy byla měřena u kontrolních motolic, u motolic předem 

ex vivo ovlivněných albendazolem nebo ABZSO v terapeutické koncentraci a u motolic 

izolovaných z muflonek s dikroceliosou léčených ABZ. U neovlivněných motolic byla shodně 

s Bártíkovou a spol. (2010) změřena nejvyšší aktivita glutathionperoxidasy v cytosolické 

frakci. U ex vivo ovlivněných motolic jsme u vzorků z cytosolové frakce zjistili snížení 

aktivity vlivem ABZ i ABZSO. Aktivita glutathionperoxidasy v cytosolické frakci byla u 

muflonek léčených ABZ snížená. Opět by to mohlo znamenat zvýšené poškození motolic, 

v tomto případě peroxidem vodíku. 

 U motolice kopinaté (Dicrocoelium dendriticum) byla nalezena řada enzymů, které 

se mohou podílet na oxidaci xenobiotik včetně anthelmintik. Na biotransformaci ABZ by se 

mohla podílet peroxidasa a thioredoxinreduktasa.  
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7. ZÁVĚR 

 

 V této práci byly zkoumány enzymy podílející se na biotransformaci anthelmintika 

albendazolu u motolice kopinaté (Dicrocoelium dendriticum). Mezi sledovanými enzymy 

byla peroxidasa, glutathionperoxidasa, katalasa, superoxiddimutasa, thioredoxin reduktasa a 

glutathion-S-transferasa. Přítomnost aktivit zkoumaných enzymů byla potvrzena ve všech 

subcelulárních frakcích, kromě GST, která byla měřena pouze v cytosolické frakci.  

 Aktivitu peroxidasy a katalasy u kontrolních motolic jejich specifické inhibitory 

snížily, albendazol aktivitu katalasy ani peroxidasy nesnížil.  

 Kultivace motolic s ABZ nebo ABZSO před izolací subcelulárních frakcí zvýšila 

aktivitu peroxidasy a thioredoxinreduktasy, neovlivnila aktivitu GST a snížila aktivitu 

superoxiddismutasy a glutahionperoxidasy. 

 U motolice kopinaté byla nalezena řada enzymů, které se mohou podílet na oxidaci 

xenobiotik včetně anthelmintik. Na biotransformaci ABZ by se mohla podílet peroxidasa a 

thioredoxinreduktasa. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ABZ albendazol  

ABZSO albendazolsulfoxid  

BCA  bicinchoninová kyselina  

BSA bovinní sérový albumin  

CDNB 1-chloro-2,4-dinitrobenzen  

CYP cytochromy P450  

CYT cytosol  

DMSO dimethylsulfoxid  

FMO flavinové monooxygenasy  

GSH redukovaný glutathion  

GPx glutathionperoxidasa 

GST glutathion S-transferasa MDR dehydrogenasy/reduktasy se středně dlouhým řetězcem  

MIK mikrosomy  

MIT mitochondrie  

NADPH/NADP+ redukovaný/oxidovaný nikotinamidadenindinukleotidfosfát  

OPD 2,2‘-diaminoazobenzen 

PBS phosphate buffered saline  

p-NF p-nitrofenol  

TGR thioredoxin glutathion reduktasa 

TxrR thioredoxin reduktasa 
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