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Abstrakt
In vitro aktivita cytochromů P450 (7-alkyl/aryloxyresorufindealkyl(aryl)asy,
testosteronhydroxylasa/oxidasa,
7-methoxy-4-trifluoromethyl-kumarindemethylasa),
flavinmonooxygenasy (vůči thiobenzamidu), reduktas karbonylové skupiny (vůči
oracinu, 4-pyridinkarboxaldehydu, 1-acenaftenolu, DL-glyceraldehydu, ketoprofenu,
naloxonu, daunorubicinu, metyraponu) a konjugačních enzymů (p-nitrofenol-UDPglukuronosyltransferasa,
1-chloro-2,4-dinitrobenzenglutathion-S-transferasa)
byla
sledována a porovnávána u starých muflonek (Ovis musimon, Bovidae) zdravých
a nemocných dikroceliózou, jejímţ původcem je motolice kopinatá (Dicrocoelium
dendriticum). Byly pouţity metody spektrofotometrické, spektrofluoritmetrické
a metody inkubace enzymů s relativně specifickým substrátem s následnou HPLC
analýzou produktů biotransformace. Ke stanovení obsahu bílkovin byla pouţita metoda
redukce BCA, výsledky ukazují, ţe koncentrace bílkovin jak v mikrosomální tak
cytosolické frakci jater byla statisticky významně (P<0,05) niţší u nemocných
muflonek. Ovlivnění aktivity cytochromů P450 bylo pozorováno pouze u enzymu
CYP3A, která byla u nemocných zvířat sníţena. Vliv onemocnění na aktivitu FMO se
neprokázal. Ze sledovaných redukčních enzymů byla dikroceliózou významně sníţena
aktivita vůči acenaftenolu v cytosolu; vůči 4-PKA v mikrosomech, vůči oracinu
v mikrosomech i cytosolu byla aktivita zvýšena. Aktivity obou sledovaných
konjugačních enzymů byly vlivem onemocnění sníţeny. Jedině aktivita GST byla
nemocí ovlivněna stejným způsobem u starých muflonek jako u mladých muflonů ve
studii provedené dříve (Štorkánová, 2004). Na skutečnosti, ţe u starých samic muflona
bylo ovlivněno více enzymů, se můţe podílet faktor věku, pohlaví a zatíţení organismu
parazity.
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Abstract
In vitro activities of cytochromes P450 (7-alkyl/aryloxyresorufin dealkyl(aryl)ases,
testosterone hydroxylase/oxidase, 7-methoxy-4-trifluoromethyl-coumarin demethylase),
flavine monooxygenases (toward thiobenzamide), reductases of carbonyl group
(toward oracin, 4-pyridine-carboxaldehyde, 1-acenaphthenol, DL-glyceraldehyde,
ketoprofene, naloxone, daunorubicin, metyrapone) and cojnugation enzymes (pnitrophenol-UDP-glukuronosyl
transferase,
UGT,
1-chloro-2,4-dinitrobenzene
glutathione-S-transferase, GST) in old, female mouflons (Ovis musimon, Bovidae), both
in healthy ones and those suffered from dicrocoeliosis were studied and compared. This
parasitary disease is caused by Dicrocoelium dendriticum. Various methods were used,
especially spectrophotometry, spectrofluorimetry, and method based on incubation of
enzymes with relative specific substrate followed with HPLC analysis of
biotransformation products. The amount of proteins was determined using methods with
reduction of BCA. As results show, protein quantity both in microsomal and cytosolic
fraction statistically decreased (P<0.05) in mouflons suffered from dicrocoeliosis. The
effects on activities of CYPs were detected in the only enzyme, CYP3A, it was
decreased in diseased animals. The influence of dicrocoeliosis on flavine
monooxygenase activity was not proved. Among reductases of carbonyl group tested in
this study, the cytosolic activities toward acenaphthenol were significantly decreased;
microsomal activities toward 4-pyridine-carboxaldehyde, both microsomal and
cytosolic activities toward oracin were increased. Conjugation enzyme (UGT, GST)
activities were decreased in animals with dicrocoeliosis. Only GST activities were
influenced by disease in old female mouflons in the same manner as in young male
mouflons, as studied previously (Štorkánová, 2004). The more enzymes in old mouflon
eves might be affected due to the age of animals, gender and parasite burden of the host.
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1. ÚVOD
Všechny ţivé organismy si v průběhu evoluce vytvořily fascinující systém, který
jim umoţnuje uskutečnit průběh většiny chemických reakcí nezbytně důleţitých pro
ţivot. Tento systém je systém enzymů, jejich substrátů, produktů, kofaktorů a přesně
definovaných podmínek nutných pro průběh reakcí, systém reagující na měnící se
podmínky prostředí. Reakcím katalyzovaným enzymy podléhají nejen endogenní látky,
které jsou enzymaticky metabolizovány, ale i látky cizorodé, které musejí být
biotransformovány, aby se organismus s nimi mohl lépe vypořádat.
Jako cizorodá látka (xenobiotikum) je označována kaţdá látka, která není tělu
vlastní. Jedná se především o různá léčiva, potravinové doplňky, zemědělské
a průmyslové kontaminanty. Při enzymatické přeměně cizorodých látek můţe docházet
k jejich deaktivaci nebo v některých případech naopak k bioaktivaci, která je buď
ţádoucí (např. u proléčiv) nebo neţádoucí (např. u polycyklických aromatických
uhlovodíků).
Působení enzymů a xenobiotik není jednostranné, ale vzájemné. Tedy nejen ţe
enzymy ovlivňují xenobiotika, ale enzymy jsou xenobiotiky ovlivňovány. Aktivitu
enzymů ovlivňují i další faktory jako například mezidruhové rozdíly, věk, pohlaví,
genetické faktory, potrava, ţivotní prostředí a v neposlední řadě také případné
onemocnění postihující daný organismus. Vliv příčin onemocnění, onemocnění
samotného i přítomnosti podávaných léčiv můţe mít následně dopad na léčbu
onemocnění, které vyvolalo změnu aktivity daného enzymu, i na léčbu zcela jiného
onemocnění. Toto působení je především cestou ovlivnění biotransformace léčiva
podávaného v rámci terapie, v důsledku čehoţ můţe dojít ke sníţení nebo zvýšení jeho
účinků ať uţ léčebných nebo toxických.
Aktivita enzymů je ovlivňována výše uvedenými faktory ve smyslu inhibice
nebo indukce, která je většinou důsledkem zvýšení exprese odpovídajícího genu a/nebo
sníţeného odbourávání proteinu. Změny enzymových aktivit je moţné pozorovat na
změnách jejich katalytické aktivity vůči specifickému substrátu, na zvýšení celkového
mnoţství mRNA a obsahu proteinů. Na úrovni katalytické aktivity vůči relativně
specifickým substrátům byly sledovány změny aktivity vybraných mikrosomálních i
cytosolických enzymů v rámci této práce, která je zaměřena na sledování vlivu
dikroceliózy na aktivitu enzymů u muflona.
-7-

Dikrocelióza je onemocnění postihující játra, kde především dochází
k biotransformaci xenobiotik včetně látek pouţívaných pro léčbu tohoto onemocnění.
Pro úspěšnou léčbu je proto důleţité znát, zda a v jakém rozsahu samo onemocnění
ovlivňuje enzymy biotransformující léčiva podávaná v rámci léčby a prevence, aby se
docílilo dostatečné ochrany zvířat, u potravinových zvířat, mezi něţ muflon patří, také
ochrany spotřebitelů před hrozbou výskytu xenobiotik (reziduí léčiv) v ţivočišných
produktech.
Jiţ byly provedeny mnohé studie sledující vliv anthelmintik na aktivitu
biotransformačních enzymů, především cytochromů, dříve v potkaních a lidských
buněčných kulturách (Asteinza et al., 2000; Baliharová et al., 2003), později s ohledem
na problematickou extrapolaci výsledků na cílový druh (Guengerich, 1997; Shimada et
al., 1997; Szotáková et al., 2003; Machala et al., 2003) také u muflona (např. Velík et
al., 2004; Baliharová et al., 2005). Jiţ méně pozornosti bylo při mezidruhovém
porovnání věnováno redukčním enzymům (Kopečná, 2002). Vliv dikroceliózy na
aktivitu biotransformačních enzymů jiţ byl sledován

u mladých samců muflona

(Štorkánová, 2004).
V této práci byl sledován vliv onemocnění dikroceliózou na biotransformační
enzymy zdravých a nemocných muflonek vyššího věku. Byla stanovena aktivita
nejdůleţitějších biotransformačních enzymů mikrosomální a cytosolické frakce jater
a porovnávána mezi oběma skupinami zvířat.
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2. TEORETICKÁ ČÁST

2.1

Dikrocelióza

2.1.1 Charakteristika onemocnění
Dikrocelióza
(Dicrocoelium

je

parazitární

dendriticum,

onemocnění

Platyhelminthes,

vyvolané

motolicí

Trematoda,

kopinatou

Plagiorchiida,

Dicrocoeliidae1).

Obr. 1: Dicrocoelium dendriticum2, dospělý jedinec, délka 5-15mm, šíře 1,5-2,5mm. Velká ústní
přísavka - na přední (úzké) části těla; testes – chomáčkovitý útvar na rozhraní úzké a širší
části těla, poblíž též vaječník; uterus naplněný vajíčky – kličkovitý útvar vyplňující většinu
těla motolice, z vaječníku se stáčí k zadní části těla a zpět, prochází mezi testes a ústí do
genitálního otvoru v přední části těla; laterální žlázy – produkují buňky, které obklopují
oplodněná vajíčka

Parazituje v játrech přeţvýkavců, ale i u mnoha dalších zvířat. Infekce člověka
byly popsány v Egyptě, Iránu, Číně, Nigérii, Pobřeţí Slonoviny, ale i v Evropě3.
Onemocnění je rozšířené především u pastevně odchovávaných a volně ţijících zvířat
celosvětově, v České republice se vyskytuje ve středních a jiţních Čechách a na jiţní
Moravě. Dikrocelióza je běţná v těch oblastech, kde jsou lokální podmínky příznivé pro
určité druhy zemních plţů a mravenců jako mezihostitelů. Konečnými hostiteli jsou
různé druhy savců, zejména ovce, koza, skot, muflon, jelen, daněk, jelenec, srnec,
bůvol, velbloud, králík, kůň, prase, pes a hlodavci.

1

http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?v_tsn=56582&taxa=&p_format=&p_ifx=cbif&p_lang=

2

http://www.cvm.okstate.edu/~users/jcfox/htdocs/clinpara/lst21_30.htm

3

http://www.cdfound.to.it/hTML/dicro.htm
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Burger se spolupracovníky (2006) uvádí ve své studii, ţe prevalence
Dicrocoelium dendriticum je u skotu 46%, koní 12%, ovcí 30%, koz 48% a králíků 9%.

2.1.2 Životní cyklus
Pro vývoj motolice jsou nezbytní dva mezihostitelé. Vajíčka (obr. 2) obsaţená
ve fekálním substrátu, jsou pozřena prvním mezihostitelem, suchozemskými plţi
především z rodu Helicella spp. a Zebrina spp. (obr. 3).

Obr. 2: Vajíčko dikrocelie1 - tvar asymetrický (42 x 28 μm), tmavě hnědé barvy, obal opatřený
víčkem

Obr. 3: První mezihostitelé – suchozemští plži Helicella spp.2 (vlevo) a Zebrina spp. 3 (vpravo)

V těchto plţích pak probíhá nepohlavní vývoj trvající 3 – 4 měsíce, kdy se
miracidium přemění přes sporocysty v cerkárie. Vyzrálé cerkárie jsou plţi vylučovány
ve slizových koulích, které obsahují také feromony2, čímţ značně vábí druhého
mezihostitele. Druhým mezihostitelem jsou mravenci např. rodu Formica spp. (obr. 4).

1

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://cal.vet.upenn.edu/paraav/images/lab6-

8.jpg&imgrefurl=http://cal.vet.upenn.edu/paraav/labs/lab6.htm&h=331&w=375&sz=34&hl=cs
&start=7&tbnid=I_O8xiB2TJfw1M:&tbnh=108&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3DDicrocoel
ium%2Bdendriticum%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26lr%3D
2

http://www.weichtiere.at/Mollusks/Schnecken/parasitismus/dicrocoelium.html

3

http://www.infektionsbiologie.ch/parasitologie/seiten/modellparasiten/mp03dicr.html#Systematik
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Obr. 4: Druzí mezihostitelé – mravenci duhu Formica rufa1

Mravenec pozře cerkárii, která v jeho tělní dutině encystuje a za 1 – 2 měsíce se
vyvíjí v metacerkárii. Cerkárie ovlivňuje nervovou soustavu mravence a způsobuje, ţe
mravenec zůstává přichycen kusadly k vrcholkům listů rostlin v důsledku kataleptické
křeče, jestliţe je teplota klesne pod 15 °C, např. za soumraku. Pokud přečkají noc, za
úsvitu (zvýšení teploty) mravenec opouští rostlinu, vrací se do mraveniště, ale při
dalším poklesu teploty se opět vystavuje na vyvýšené části rostlin, aby mohl být
snadněji pozřen pasoucími se hostiteli. Cerkarie tak modifikuje chování mravence, aby
podpořila průběh svého ţivotního cyklu. Po pozření infikovaného mravence hostitelem
metacerkárie excystují z těla mravence následkem působení duodenálních enzymů.
Mladé dikrocélie migrují přes Ductus choledochus do ţlučovodů, kde pohlavně
dospívají a sexuálně se mnoţí (dochází k sebeoplození, tzn. splývání samčích
a samičích pohlavních buněk). Výsledkem jsou další vajíčka, která tělo hostitele
opouštějí ve výkalech, a ţivotní cyklus se opakuje.

2.1.3 Klinický obraz dikroceliózy, diagnostika, léčba
Po skončení aktutního stádia se vyvíjí chronický zánět ţlučovodů, portálních
ţilek a jaterních tepen s výraznou proliferací pojivové tkáně. Patologické fibrotické
změny vedoucí aţ k cirhoze se přičítají mechanickému dráţdění způsobenému migrací
motolic a také toxickému efektu metabolických produktů uvolňovaných parazity. Těţké
infekce mohou mít za následek mimo bolesti břicha a zvětšení jater také sníţení
hmotnosti a tělesnou sešlost2.
Diagnostikým kriteriem tohoto onemocnění je přítomnost vajíček ve výkalech,
ţluči nebo duodenálním obsahu.

1

http://www.weichtiere.at/Mollusks/Schnecken/parasitismus/dicrocoelium.html

2

http://www.cdfound.to.it/hTML/dicro.htm
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Léčba je indikována jen u těţkých infekcí. Antitrematoda je nutno podávat
opakovaně a ve vyšších dávkách. Doporučují se mimo derivátů pyrazinoisochinolinu
(prazikvantel) některé benzimidazoly (albendazol, fenbendazol, aj.), probenzimidazoly
a další (Ducháček, 2003). Velká pozornost je věnována především benzimidazolům
a jejich biotransformaci, jak shrnuje Velík se spolupracovníky (2003).

2.1.4 Experimentální výzkum dikroceliózy
Experimentální studium dikroceliózy a jejího vlivu na hostitele je moţné zajistit
v jejích typických hostitelích, domácích a volně ţijících přeţvýkavcích, kteří jsou jako
cílové organismy pro studium nejvýhodnější z důvodů problematické extrapolace dat
mezi jednotlivými druhy někdy i blízce příbuznými. Například u muflona byla
provedena studie ve Španělsku (Lavin et al., 1998), tamtéţ později u ovcí a skotu
(Manga-Gonzalez, Bonzalez-Lanza, 2005).
Z našich lokalit s přirozeným výskytem dikroceliózy prakticky vymizel
systematický chov domácích přeţvýkavců, hlavně ovce. Ta však můţe být dobře
nahrazena příbuznou divokou ovcí muflonem (Ovis musimon), u níţ se toto onemocnění
u nás i v Evropě běţně vyskytuje (Eckert, Hertzberg, 1994; Lavin et al., 1998, Eckert J.,
Hertzberg H.: Parasite control in transhumant situations, Veterinary Parasitology 54,
1994, 103-125, Lavin S., Marco I., Vilafranca M., Feliu C., Vinans L.: Dicrocoelium
dendriticum infestation of mouflons (Ovis musimon) in Catalonia, The Veterinary
Records 143, 1998, 396). V České republice se tedy ke studiu dikroceliózy vyuţívá
především divoká ovce muflon (např. Štorkánová, 2004; Skálová et al., v tisku).

2.1.5 Experimentální zvíře pro studium dikroceliózy
Divoká ovce muflon (Ovis musimon, Chordata, Mammalia, Artiodactyla,
Bovidae1) se rozšířila do Evropy jiţ před mnoha staletími podle předchozích domněnek
z Korsiky a Sardinie2. Dnešní nálezy naznačují, ţe muflon původně ţil pravděpodobně
v Malé Asii, vysazen byl nejen v Evropě, ale i na mnoha místech Asie a Ameriky,

1

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id20922

2

http://www.zoo-ohrada.cz/cz/karty/zz_muflon_r.htm
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především pro lovecké účely. V České republice se prvně objevil v polovině minulého
století v oboře v Hluboké nad Vltavou1.
Celkový stav mufloní zvěře se u nás začal zvyšovat po druhé světové válce.
Mufloní zvěř byla uměle vysazována v řadě našich honiteb, ale díky své značné
populační dynamičnosti se nárůst stavů vymkl kontrole. Důsledkem potom byly
neúnosné počty tohoto stádového druhu zvěře, který začal působit značné škody na
lesích. Ve volnosti bylo pro naši republiku stanoveno jako únosné mnoţství 10 500 kusů
mufloní zvěře. V současnosti se však stavy mufloní zvěře stále sniţují a z některých
oblastí jiţ s pomocí rysů mufloni zcela zmizeli. Mufloní zvěř ţila u nás původně pouze
v oborách (hodí se spolu s daňčí zvěři nejlépe do obor), avšak nyní je chována (více neţ
70 %) ve volných honitbách (Hanzal et al, 2006).
Ve volné přírodě ţijí muflonky s muflončaty a mladými muflony ve skupinách,
vedených starou zkušenou samicí. Samci ţíjí většinou v malých skupinkách odděleně.
Ke kontaktům obou skupin dochází v období říje (říjen aţ listopad). Samice je březí 21
aţ 23 týdnů, v březnu aţ květnu vrhá jedno nebo dvě mláďata váţící asi 2 kg, následně
je kojí asi půl roku1.
Muflon v současných lokalitách výskytu trpí různými onemocněními, která se
neobjevují v lokalitách původních. Jedná se o různé alterace koţních derivátů
způsobené nedostatkem stopových prvků. Vyskytuje se také hyperplasie rohů (toulců),
která má genetický podklad (Volmer, Hecht, 2006).
Mimo neinfekčních onemocnění se u muflonů vyskytují onemocnění také
infekční. Např. studie prevalence herpetické infekce byla provedena v Maďarsku
(Kálmán, Egyed, 2005).
Mufloni často trpí parazitárními onemocněními působenými různými původci.
Ve Španělsku byla provedena studie výskytu kokcidiózy působené různými druhy
parazita rodu Eimeria spp. u dospělých můflonů a jejich mláďat (Gomez-Bautista et al.,
1996). Jak uvádí Meana se spolupracovníky (1996), muflon trpí parazitózami, jejichţ
původci jsou Trichostrongylus axei, Teladorsagia circumcincta, Marshallagia spp.,
Nematodirus spp., Trichuris spp., Capillaria spp., Dictyocaulus filaria, Muellerius
capillaris, Protostrongylus rufescens, Cystocaulus ocreatus, Neostrongylus linearis,
čímţ výčet jistě není vyčerpán. Častým onemocněním je také dikrocelióza, jejíţ

1

http://www.zoopraha.cz/lexikon.php?i=67
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původce Dicrocoelium dendriticum se vyskytuje aţ u 30% ovčí zvěře (Burger et al.,
2006).
Mufloni

chovaní

v oborních

chovech

jako

potravinová

zvířata

jsou

experimentálně snadno dosaţitelná, jejich současná cena je příznivá a vzhledem
k velikosti je muflon dobře manipulovatelné zvíře. Mufloní zvěř je naší nejjakostnější
trofejovou zvěří.

2.2

Biotransformační enzymy

2.2.1 Charakteristika
Enzymy mají roli biologických katalyzátorů, v organismu jsou přítomny téměř
ve všech buňkách všech tkání, nejen v orgánech fungujících jako centrum metabolismu,
v játrech. Vysokou aktivitu vykazují enzymy také v plicích, ledvinách, kůţi, placentě,
srdci, gastrointestinálním traktu i jiných orgánech. Na subcelulární úrovni jsou enzymy
lokalizovány v endoplasmatickém retikulu, cytosolu a mitochondriích.
Pro průběh chemických reakcí jsou naprosto nepostradatelné tím, ţe zvyšují
reakční rychlost za mírnějších podmínek reakce (např. pH, teplota atd.), umoţňují buňce
dobře regulovat průběh reakce, v enzymatických reakcích málokdy vznikají vedlejší
produkty. Ve srovnání s chemickými katalyzátory mají enzymy mnohem vyšší specifitu
k substrátům

a

tvoří

mnohem

specifičtější

produkty,

i

kdyţ

u

enzymů

biotransformujících xenobiotika je tato substrátová specifita niţší, preferují lipofilní
substráty, mimo lipofility jsou dalšími určujícími aspekty geometrická struktura
a elektrochemické vlastnosti.
Výsledkem biologické katalýzy pomocí enzymů je deaktivace xenobiotika,
změna účinku, aktivace xenobiotika nebo jeho toxikace. Aktivace xenobiotika se
vyuţívá např. u proléčiv, kdy neúčinná transportní forma léčiva je v organismu
biotransformována na formu účinnou. Také léčiva, která jsou terapeuticky aktivní jiţ
jako parentní látky, mohou být biotransformována na substanci aktivní, čímţ dochází
k prodlouţení terapeutického účinku. Tato situace nastává např. u benzimidazolového
antiparazitika albendazolu, který se pouţívá i pro léčbu dikroceliózy. Parentní látka
albendazol se transformuje na albendazolsulfoxid, k deaktivaci dochází aţ druhým
krokem oxidace na albendazolsulfon (Velík et al., 2005). Příkladem toxikace
xenobiotika je vznik pro organismus nebezpečných látek s kancerogenním působením
-14-

při biotransformaci PAHů (např. Flowers et al., 1997) a jiných kontaminantů ţivotního
prostředí.

2.2.2 Základní biotransformační reakce
Xenobiotika lišící se polaritou mají v organismu také odlišnou cestu
biotransformace. Pokud je xenobiotikum dostatečně polární, je z organismu
eliminováno beze změny, případně reaguje s endogenními sloučeninami za vzniku
konjugátu, který je následně z organismu vyloučen. Jestliţe xenobiotikum vykazuje
lipofilitu vyšší, musí být nejprve pomocí enzymů tzv. první fáze přeměněno na produkt,
který můţe být eliminován přímo nebo po reakci s endogenními sloučeninami (tzv.
druhá fáze) na konjugát, který je následně vyloučen.
Schematicky znázorněný průběh biotransformace je na obr. 5.

XH

1. f áze

X - OH

2. f áze

X - O - konjugát

3. f áze

transport

Obr. 5: Schéma biotransformace xenobiotik

Reakce 1. fáze
V první fázi biotransformace je xenobiotikum přeměněno příslušnými enzymy
na polárnější produkt zavedením nebo odkrytím substituentů, které jsou schopny
reagovat s endogenními substráty.
V této fázi probíhají především reakce hydrolytické, redukční a oxidační. Tato
práce sledovala aktivity redukčních enzymů (reduktasy karbonylové skupiny)
a oxidačních enzymů (cytochromy P450 a flavinové monooxygenasy).

Reakce 2. fáze
Ve druhé fázi biotransformace reaguje substrát nebo produkt první fáze
s endogenními sloučeninami prostřednictvím konjugačních enzymů. Tyto reakce jsou
reakce syntetické. Endogenními konjugačními sloučeninami jsou produkty metabolismu
buňky, např. kyselina glukuronová, glutathion, aktivovaný sulfát, aktivovaný methionin,
aminokyseliny aj. Energie potřebná pro průběh konjugačních reakcí je dodána buď
aktivací konjugačního činidla nebo aktivací substrátu. Produktem konjugační reakce je
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konjugát (viz obr. 5), který je v pH prostředí ionizován, není resorbován a je snadno
z organismu vyloučen (Kvasničková, 1995).
V této fázi probíhá glukuronidace, sulfátová konjugace, N-, O-, S-methylace,
konjugace s glutathionem, acetylace, konjugace s aminokyselinami nebo cukry.
Z konjugačních enzymů byly v této práci sledovány aktivity UDP-glukuronosyl
transferasy a hlutathion-S-transferasy.

Reakce 3. fáze
Do třetí fáze biotransformace xenobiotik se v současné době řadí transport
xenobiotik vzniklých v 1. a 2. fázi přes cytoplazmatickou membránu pomocí různých
přenašečů (např. Keppler, 2005; Nies, 2006).

2.2.3 Faktory ovlivňující biotransformační enzymy
Mezi hlavní faktory ovlivňující biotransformační enzymy jsou řazeny
mezidruhové rozdíly, potrava, věk, pohlaví, genetické faktory, indukce a inhibice,
zdravotní stav organismu.

Mezidruhové rozdíly
Mezidruhové rozdíly jsou příčinou problematické extrapolace dat získaných ve
studiích aktivit u experimentálního druhu na cílový druh. Některé enzymové přeměny
stejného substrátu jsou určitým druhem organismu preferovány více neţ u jiného druhu.
Na rozdíl od vysokých aktivit některých enzymů u experimentálního druhu mohou být
u druhu cílového na hranici detekce nebo zcela chybět (Kopečná, 2002; Machala et al.,
2003). Velké rozdíly byly pozorovány také mezi blízce příbuznými druhy (Szotáková et
al., 2004), dokonce mezi etnickými skupinami (Yamaori, 2005). Mezidruhově rozdílné
je i působení xenobiotik jako induktorů a inhibitorů enzymů. Např. benzodiazepiny
diazepam a oxyzepam jsou induktory CYP2B u potkanů, u myší je indukován jak
CYP2B tak i CYP4A (Parkinson et al., 2006).

Potrava
Základní ţiviny v dietě mají vliv nejednoznačný. Dieta bez tuků nebo bez
nenasycených mastných kyselin působí pokles aktivity cytochromů P450. Sníţený
přísun proteinů působí sníţení aktivity oxidačních enzymů a výsledkem je pomalejší
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odbourávání xenobiotik v organismu. Krátkodobé hladovění neovlivňuje aktivitu
většiny enzymů, dlouhodobější mění aktivitu mikrosomálních monooxygenas a enzymů
glukuronové konjugace (Kvasničková, 1995).
V porovnání s kojenými dětmi do 6 měsíců věku mají děti krmené umělou
výţivou zvýšenou aktivitu CYP1A2 a CYP3A4. Potravou způsobená modifikace
aktivity CYP tak můţe ovlivňovat biotransformaci léčiv a tím měnit vliv expozice
xenobiotikům od velmi časného věku (Blake et al., 2006).

Pohlaví
Závlislost aktivity biotransformačních enzymů na pohlaví je spojena s velkou
mezidruhovou variabilitou. Např. u potkana byly popsány isoformy CYP specifické pro
samce a jiné pro samice (Parkinson, 1996), zatímco u jiných druhů se tyto isoformy
vyskytují ve stejné míře u obou pohlaví. Pohlaví je také hlavním faktorem pro expresi
CYP3A4 u lidí (Wolbold et al., 2003). Významné rozdíly v závislosti na pohlaví byly
také pozorovány při porovnávání biotransformace albendazolu u beranů a ovcí (Velík et
al., 2003).
Exprese genů pohlavně specifických isoforem jsou závislé na přítomnosti
androgenů v krvi a hormonech, které jejich hladinu regulují (Kvasničková, 1995).

Věk
S věkem se sniţuje aktivita enzymů první fáze a klesá celkové mnoţství
cytochromu P450 (je to dáno postupným úbytkem hladkého endoplasmatického
retikula, kde jsou biotransformační enzymy lokalizovány. Vztah věku a druhé fáze
metabolismu

je

rozporný

(Kvasničková,

1995).

Jak

uvádí

Sobocanec

se

spolupracovníky (2003), v myším mozku se aktivita glutathionperoxidasy mění
s věkem, u zvířat starých 18 měsíců je pozorován také vliv pohlaví (vyšší aktivita u
samic). Aktivita katalasy se sniţovala s věkem u samců a zvyšovala u samic.

Genetické faktory
V populaci je moţné nalézt dva fenotypy: skupinu jedinců s pomalým
metabolismem a s rychlým metabolismem. Molekulární podstatou je mutace genu, který
odpovídá za strukturu daného enzymu. Např. přítomnost určitého typu alely CYP1B1
navíc v kombinaci s určitým genotypem N-acetyltransferasy (NAT2, pomalý acetylátor)
zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu u ţen (Sillanpaa et al., 2006).
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Indukce
Enzymová indukce má významnou úlohu ve vývoji a diferenciaci buněk,
v regulaci klíčových metabolických dějů, zasahuje do mechanismu účinku řady
hormonů a je i adaptivní odpovědí organismu na některá xenobiotika, kterou se brání
před jejich kumulací a toxicitou (Kvasničková, Šroler, 1992). V uţším slova smyslu
znamená indukce zvýšení syntézy m-RNA, po které následuje syntéza specifického
enzymu za určitou dobu po podání induktoru. Pro většinu enzymů je induktorem její
substrát. Tím substrát urychluje svou vlastní biotransformaci a zároveň i jiných
xenobiotik, která jsou substrátem týchţ enzymů.
Velmi často je modulována aktivita ve skupině cytochromů P450. Rozsah
ihdukce závisí na vlastnostech xenobiotika, jeho koncentraci a době působění.
Albendazol (5 μM) zvyšoval v potkaních hepatocytech aktivitu EROD 6,5krát a MROD
2,5krát v porovnání s kontrolou. Vyšší koncentrace působily spíše pokles aktivity.
Flubendazol v téţe koncentraci zvyšoval aktivitu EROD 3krát, MROD 2krát
(Baliharová et al., 2003). Změněná enzymová aktivita můţe mít vliv na metabolismus
endogenních látek a jiných xenobiotik. Zvýšením aktivity právě cytochromů, můţe
docházet k senzibilizaci organismu vůči kontaminantům ţivotního prostředí. Také
polycyklické aromatické uhlovodíky jsou substrátem cytochromů, které katalyzují
přeměnu na daleko toxičtější produkty neţ parentní látky, respektive jsou to právě
produkty biotransformace, které odpovídají za toxicitu PAHů (Palackal et al., 2002).
Produkty jednoho kroku jsou substrátem pro další stupně biotransformace, v případě
PAHů jsou dalším členem kaskády aldoketoreduktasy. Opět se jedná o inducibilní
enzymy (Burczynski et al., 1999). Otvírá se tak hra vzájemných interakcí, indukce a
inhibice, jeţ se mohou vzájemně maskovat či násobit a souhrnně tím vytvářet obraz
celkového stavu organismu.

Inhibice
Enzymová inhibice můţe probíhat různými mechanismy. Kompetitivní inhibice
mezi dvěma xenobiotiky, která jsou biotransformována stejným enzymem, trvá jen
krátkou dobu, po eliminaci inhibitoru se obnoví funkce enzymu. Také můţe docházet
k tvorbě komplexů enzym-intermediární metabolit. K obnovení katalytické aktivity
dochází po disociaci komplexu. Autokatalytická inaktivace je ireverzibilním druhem
inhibice. K obnovení katalytické aktivity dochází aţ po nasyntetizování enzymu de
novo.
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Různá xenobiotika vystupují jako inhibitory specifické nebo nespecifické.
V některých případech rozhodují ještě další okolnosti (koncentrace xenobiotika), zda
dané xenobiotikum (např. albendazol) bude působit jako induktor nebo inhibitor
(Baliharová et al., 2005).
Inhibice enzymu jednou látkou můţe narušit biotransformaci druhé látky a můţe
tak vést ke zvýšení farmakologické nebo toxické odpovědi organismu na druhou látku
(Parkinson, 1996).

2.3

Přehled sledovaných biotransformačních enzymů

2.3.1 Redukční enzymy
Redukční reakce jsou ţivočichy vyuţívány podstatně méně neţ reakce oxidační
nebo konjugační. Redukční reakce jsou minoritní proto, ţe ţivočichové jsou aerobní
organismy a vysoký redoxní potenciál jejich buňky většinou upřednostňuje reakce
oxidativní před redukčními. Tato situace je v ostrém kontrastu s existencí mnoha
bakterií, zvláště anaerobních, jejichţ metabolismus je převáţně hydrolytický a redukční.
Střevní mikroflóra tak můţe významně přispívat k bioredukci xenobiotik.
K redukčním reakcím náleţí redukce dvojné vazby, chinonů, karbonylové
skupiny, peroxidů, dusíkatých funkčních skupin, funkčních skupin obsahujících síru
a selen, anorganických a organokovových sloučenin, dehalogenace, deoxygenace
arenoxidů (Šáfrová, 2000).
U substrátů pouţitých v této práci dochází působením redukčních enzymů
především k redukci karbonylové skupiny. Karbonylredukce je u savců převáţně
katalyzována cytosolickými a mikrosomálními NAD(P)H dependentními enzymy, které
patří do tří proteinových nadrodin:
Dehydrogenasy/reduktasy se středně dlouhým řetězcem (MDR)
Dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem (SDR)
Aldo-ketoreduktasy (AKR)
Ačkoli AKR a SDR nejsou homologní a mají zcela odlišnou trojrozměrnou
strukturu, katalytické mechanismy těchto dvou nadrodin jsou analogické (Jez et al.,
1997).
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Nadrodinu aldo-ketoreduktas (AKR) tvoří více neţ 120 proteinů rozdělených
podle procentuální aminokyselinové identity v současnosti uţ do 15 rodin, AKR1 –
AKR15 (členové jedné AKR rodiny by měli mít > 40 % aminokyselinové totoţnosti
s ostatními rodinami). Rodiny jsou dále členěny na podrodiny (v dané rodině jsou
podrodiny definovány > 60% totoţností aminokyselinové sekvence). Např. isoforma
AKR 1A1 (lidská) a AKR 1A3 (potkaní) jsou totoţné z 94,2 %1.
Největší rodinou je AKR1, především k této rodině patří savčí aldoketoreduktasy. Podle substrátové specifity je rozdělena na aldehydreduktasy (podrodina
AKR1A),

aldosoreduktasy

(AKR1B),

dihydrodiol/hydroxysteroiddehydrogenasy

(AKR1C) a steroidreduktasy (AKR1D).
Struktura aldo-ketoreduktas se vyznačuje charakteristickým uspořádáním
α-helixů a β-skládaných listů do tzv. (α/β)8-soudků (obr.6).
AKR jsou většinou monomerní proteiny o velikosti 34kDa (Penning et al.,
1999), čemuţ odpovídá délka asi 320 aminokyselin. Výjimku tvoří rodiny AKR2,
AKR6 a AKR7, jejichţ členové mohou tvořit multimery. Dále je pro AKR typická
NAD(P)H závislost, konservativní katalytická tetráda a variabilní kličková struktura
určující substrátovou specifitu (Hyndman et al., 2003).

Obr. 6: (α/β)8-soudek ve struktuře aldo-ketoreduktas2

1

http://www.med.upenn.edu/akr

2

http://www.med.upenn.edu/akr/akr_graphic.html
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AKR se vyznačují širokou substrátovou specifitou, která ztěţuje přesné
pojmenování těchto proteinů. Enzymy náleţející do nadrodiny AKR mají několik názvů
v závislosti na substrátové specifitě a pouţité nomenklatuře.

Aldehydreduktasy – AKR1A
Členové rodiny AKR1A katalyzují NADP(H)-dependentní redukce širokého
spektra aldehydů na příslušné alkoholy. K jejich fyziologickým úlohám patří
metabolismus aldehydických neurotransmiterů produkovaných monoaminooxidasou,
detoxikace reaktivních aldehydických intermediátů a osmoregulace (Allan, Lohnes,
2000). Z xenobiotik pouţitých v této práci se podílí se na biotransformaci
4-pyridinkarboxaldehydu,

DL-glyceraldehydu,

daunorubicinu.

Aldehydreduktasa

AKR1A1 (E.C.1.1.1.2) je všeobecně rozšířený enzym. Jedná se o konstitutivně
exprimovaný a v největších mnoţstvích zastoupený enzym z nadrodiny AKR.
Fyziologicky je součástí metabolické cesty syntézy cholesterolu a triglyceridů.

Dihydrodioldehydrogenasy – AKR1C
Členové podrodiny AKR1C oxidují přednostně endogenní substráty jako jsou
hydroxysteroidy, ţlučové kyseliny a hydroxyprostaglandiny, ale i xenobiotika. Často
působí jako dvousměrné katalyzátory a vzájemně přeměňují karbonyly a sekundární
alkoholy za vyuţití NAD(P)H nebo NAD(P)+ jako kofaktorů. Produkcí alkoholů z řady
aldehydů a ketonů zvyšují dostupnost biotransformovaných látek konjugačním reakcím
(Penning et al., 1999). Tyto enzymy mohou působit na endogenní substráty stejně dobře
jako na exogenní (aromatické aldehydy, ketony a chinony, z xenobiotik pouţitých v této
práci např. ketoprofen, naloxon, daunorubicin, metyrapon, oracin), jejich substrátová
specifita je široká.
Dihydrodioldehydrogenasová aktivita můţe být sdruţena s rozličnými enzymy
(např. s 3α- a 17β-hydroxysteroiddehydrogenasou, karbonylreduktasou, aldehydreduktasou), v závislosti na druhu organismu, orgánu a tkáni, liší se také interindividuálně.
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2.3.2 Substráty redukčních enzymů použité v této práci
Oracin
Oracin je pevná látka oranţové barvy, její molekulová hmotnost je 370,85 g/mol.
Jedná se o potenciální cytostatikum pro orální uţití. Hlavním produktem jeho
biotransformace je 3-hydroxyoracin (3HO) a 11-dihydrooracin (DHO).
DHO je chirální metabolit tvořený redukcí pro-chirální karbonylové skupiny na
pozici C11 molekuly oracinu, je stereospecificky tvořen jak v mikrosomálních tak
cytosolických frakcích buněk. V mikrosomech tuto biotransformaci působí především
11β-HSD1, ale i další enzym, protoţe v mikrosomální frakci vzniká větší mnoţství
(+)-DHO neţ působením čistého enzymu (Wsól et al., 2004). V cytosolu dochází
k redukci oracinu ještě ve větší míře neţ v mikrosomech, tuto reakci katalyzuje
především karbonylreduktasa (Szotáková et al., 2000) a aldo-ketoreduktasy (AKR1C1,
AKR1C2, AKR1C4) (Wsól et al., 2005).
HO

*
N
O
O

N
O

N

DHO

N

OH

H

OH
O

H

Oracin
N

HO
O

N
H

3HO
Obr. 7: Biotransformace oracinu na DHO a 3HO

4-Pyridinkarboxaldehyd
4-Pyridinkarboxaldehyd je kapalná látka s molekulovou hmotností 107,11 g/mol,
dobře se mísí s vodou. K jejímu označení se pouţívají i synonyma, například
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OH

isonikotinaldehyd,

p-pyridinaldehyd,

4-pyridinaledehyd,

pyridin-4-karbaldehyd,

4-formylpyridin1.
V cytosolické frakci lidských jater je 4-pyridinkarboxaldehyd redukován na
4-pyridinkarbinol aldehydreduktasou (E.C.1.1.1.2, syn. AKR1A1), v mikrosomální pak
3α-HSD (Noţinová, 2003).
O

H

HO

N

H

N

Obr. 8: Biotransformace 4-pyridinkarboxaldehydu v cytosolické frakci lidských jater

1-Acenaftenol
Pro označení této látky s molekulovou hmotností 170,207 g/mol se pouţívají
i synonymní názvy, například 7-acenaftenol, acenaften-1-ol, 1-hydroxyacenaften,
1,2-dihydro-1-acenaftylenol2. Špatně se rozpouští ve vodě, dobře rozpustný je v DMSO.
Acenaftenol se působením cytosolických reduktas AKR1C1, 1C2, 1C3 a 1C4
oxiduje na acenaftenon, současně se NADP+ redukuje na NADPH. K této oxidaci
docházelo také v mikrosomální frakci jater, ovšem působením mikrosomálních
acenaftenoldehydrogenas.
OH

O

AKR1C
NADP +

NADPH + H +

Obr. 9: Biotransformace acenaftenolu na acenaftenon v cytosolu

DL-glycerladehyd
DL-glyceraldehyd je pevná látka s molekulovou hmotností 90 g/mol, obtíţně se
rozpouští ve vodě, dobře rozpustná je v DMSO.

1

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?sid=74566

2

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=22750#Properties
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DL-glyceraldehyd je endogenní substrát redukovaný v cytosolu většiny savčích
orgánů na glycerol (viz obr. 10). Tuto biotransformaci katalyzuje aldehydreduktasa
(E.C.1.1.1.2, syn. AKR 1A1, aldehyd/ketonreduktasa, ALR1). DL-glyceraldehyd je
zároveň substrátem i řady další enzymů, jimiţ je např:
diacetylreduktasa
xylulosoreduktasa

(E.C.1.1.1.5),

glyceroldehydrogenasa

(E.C.1.1.1.10),

glukuronolaktonreduktasa

(E.C.1.1.1.6),

glukuronátreduktasa

(E.C.1.1.1.20),

(E.C.1.1.1.19),

indanoldehydrogenasa

(E.C.1.1.1.112),

20α-HSD (E.C.1.1.1.149, HSD1, AKR1C1), prostaglandin-F-syntasa (E.C.1.1.1.188,
AKR1C3),

glykolaldehyddehydrogenasa

1,2-dioldehydrogenasa

(E.C.1.3.1.20),

Glyceraldehyd

inhibitorem

je

(E.C.1.2.1.21),
xanthine

trans-1,2-dihydrobnezen-

dehydrogenase

(E.C.1.17.1.4.)

N-(5-amino-5-karboxypentanyl)-L-cystein-D-

valinsyntasy, aldehyddehydrogenasy(NAD+) a dalších enzymů.
H

O

HO

CH
C
H2

HO

AKR 1A1

C

CH 2
HO

OH

CH
C
H2

OH

Obr. 10: Redukce DL-glyceraldehydu na glycerol

Ketoprofen
Ketoprofen je pevná látka s molekulovou hmotností 254 g/mol, ve vodě
nerozpustná,

rozpustná

v DMSO.

Terapeuticky se

vyuţívá

jako

nesteroidní

antiflogistikum při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních.
V lidských

játrech

je

redukován

na

dihydroketoprofen

cytosolickými

dihydrodioldehydrogenasami (AKR1C1, AKR1C2, AKR1C4) (Ohara et al., 1995). Tato
biotransformace je znázorněná na obr. 11.

OH

O

OH

OH
AKR 1C
O

O

Obr. 11: Redukce ketoprofenu na dihydroketoprofen
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Naloxon
Naloxon je ve vodě rozpustná pevná látka o Mr = 364 g/mol. Terapeuticky je
vyuţíván jako antidotum narkotik morfinového typu a jako diagnostikum morfinové
závislosti.
Dle

informačního

morfin-6-dehydrogenasy

systému

BRENDA1

(E.C.1.1.1.218,

syn.

je

naloxon

substrátem

naloxonreduktasa)

a

dále

glukuronosyltransferasy (E.C.2.4.1.17), která katalyzuje jeho konjugaci, čímţ vzniká
naloxon-O-glukuronid. Ohara se spolupracovníky (1995) uvádí, ţe v lidských játrech je
redukován cytosolickými dihydrodioldehydrogenasami (AKR1C1, AKR1C2, AKR1C4)
na 6α-naloxol a 6β-naloxol. Tuto přeměnu znázorňuje obrázek 12.

N

N

HO

HO

HO

HO

O

N

AKR 1C

O

+
HO

O

H
OH

HO

O

OH
H

Obr. 12: Redukce naloxonu na 6α-naloxol a 6β-naloxol (Felsted, Bachur, 1980)

Daunorubicin
Daunorubicin je pevná látka oranţovočervené barvy, její molekulová hmotnost
je 564 g/mol. Terapeuticky se pouţívá jako cytostatikum při léčbě akutní leukémie
a u blastického zvratu myeloidní leukémie.
Dle informačního systému BRENDA1 je daunorubicin substrátem pro
aldehydreduktasu (E.C.1.1.1.2, AKR1A1). Felsted a Bachur (1980) uvádějí, ţe
daunorubicin je redukován na daunorubicinol (viz obr. 13) dvěma reduktasami, z nichţ
jedna vykazuje redukční aktivitu při pH 8,5 a druhá při pH 6,0. Podle Ohary se
spolupracovníky (1995) je daunorubicin redukován AKR1C2 a karbonylreduktasou,
které vykazují nejvyšší aktivitu při pH 6,0 a aldehydreduktasou, jejíţ maximální
redukční aktivita byla při pH 8,0.

1

http://www.brenda.uni-koeln.de/
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Obr. 13: Redukce daunorubicinu na daunorubicinol

Metyrapon
Tato pevná látka s molekulovou hmotností 226 g/mol je rozpustná ve vodě.
Z farmakologického hlediska je vyuţíván jako diagnostikum funkce přeního laloku
hypofýzy a jako doplňková léčba u stavů nadprodukce gluko- a mineralokortikoidů.
Dle informačního systému BRENDA1 je metyrapon substrátem 11β-HSD
(E.C.1.1.1.146) a steroid-11β-monooxygenasy (E.C.1.14.15.4), pro niţ je však zároveň
inhibitorem, inhibuje i řadu jiných enzymů, např. cholesterol-5,6-oxidhydrolasu.
Maser a Oppermann (1997) uvádějí, ţe metyrapon (2-methyl-1,2-di-3-pyridyl-1propanon) je redukován na alkoholický metabolit metyrapol (viz obr. 14) jak
cytosolickými, tak mikrosomálními enzymy náleţícími do nadrodiny aldo-ketoreduktas
(cytosolické dihydrodioldehydrogenasy a karbonylreduktasa) a krátkořetězcových
dehydrogenas/reduktas (mikrosomální 11β-HSD).

N

OH

O
N

11-HSD

N

N

Obr. 14: Redukce metyraponu na metyrapol

2.3.3 Cytochromy P450
Cytochromy jsou mezinárodní klasifikací dle NC-IUBMB řazeny do třídy E.C.1
(oxidoreduktasy). Společně s redukčními enzymy tak biokatalyzují reakce, při nichţ se
mění redoxní stav substrátů.

1

http://www.brenda.uni-koeln.de/
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Cytochromy jsou hemoproteiny, v nichţ je ţelezo ve formě Fe3+. Po redukci na
Fe2+ můţe cytochrom P450 vázat ligandy jako je O2 nebo CO. Komplex mezi Fe2+ a CO
vykazuje absorpční maximum při λ = 450 nm. Všechny ostatní hemoproteiny, které váţí
CO, vykazují absorpční maximum při λ = 420 nm (Parkinson, 1996).
Systém

cytochromů

P450

můţe

fungovat

jedině

v součinnosti

s NADPH-cytochrom P450-reduktasou v přítomnosti fosfolipidové frakce membrán.
Vyţaduje molekulární kyslík (O2), v případě, ţe jsou zdrojem kyslíku organické
hydroperoxidy, dochází k uvolňování reaktivních superoxidových radikálů, které
vyvolávají závaţná poškození buněčných struktur. CYP tak zprostředkovává oxidační
reakce endogenních sloučenin (steroidní hormony, ţlučové kyseliny, mastné kyseliny,
prostaglandiny, leukotrieny, biogení aminy, retinoidy aj.) i oxidační reakce první fáze
biotransformace xenobiotik, (léčiva, potravní aditiva i kontaminanty ţivotního
prostředí). Jedna látka můţe být substrátem pro několik isoforem enzymu a naopak
jedna isoforma můţe mít více substrátů různé struktury.
Cytochrom P450 se vyskytuje téměř ve všech ţivých organismech. Na
subcelulární úrovni je vázán na membránách hladkého endoplazmatického retikula a
mitochondrií. Je přítomen v buňkách téměř všech orgánů a tkání, v největší míře
v játrech.
Pro cytochromy je uţívána klasifikace vycházející z podobnosti sekvencí
aminokyselin v molekule bílkoviny. Obdobně jako u AKR jsou i cytochromy řazeny do
rodin a podrodin, v rámci nichţ jsou rozlišeny jedlotlivé isoformy. Členové jedné rodiny
by měli mít > 40 % aminokyselinové totoţnosti s ostatními rodinami, v dané rodině jsou
podrodiny definovány > 60% totoţností aminokyselinové sekvence1. Pro označení
cytochromu P450 jako enzymu se pouţívá zkratka CYP, pro označení genu kódujícího
enzym zkratka CYP psaná kurzívou. Za zkratkou následuje arabská čislice označující
rodinu, velké písmeno označující podrodinu a arabská číslice označující konkrétní
isoformu.
Také je uţívána mezinárnodní klasifikace dle NC-IUBMB podle substrátové
specifity, v rámci níţ jsou cytochromy řazeny do podtřídy 14 (E.C.1.14). Tato podtřída
je charakterizována jako enzymy působící na dva donory vodíku, přičemţ molekulární
kyslík je inkorporován do jednoho z donorů nebo do obou. Donorem vodíku můţe být

1

http://en.wikipedia.org/wiki/Cytochrome_P450_oxidase#Nomenclature
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např. 2-oxoglutarát, NAD(P)H, redukovaný flavoprotein, pteridin, askorbát nebo i jiná
sloučenina1
Cytochromy

tedy

mají

aktivitu

monooxygenasovou,

(nejvýznamnější),

oxytransferasovou, nebo reduktasovou vůči kyslíku a vůči xenobiotikům.

2.3.4 Cytochromy P450 sledované v této práci a jejich substráty
V rámci této práce byla sledována aktivita CYP1A, CYP2C9 a CYP3A.

CYP1A
Savčí druhy mají dvě indukovatelné isoformy: 1A1, 1A2. Jejich výskyt je
rozdílný mezidruhově i mezi jednotlivými orgány v rámci téhoţ druhu, případně se liší
aktivitou. Např. v lidských játrach je vysoká hladina CYP1A2, ale nevyskytuje se
CYP1A1, která je spíše přítomna v plicích, střevní stěně, kůţi, lymfocytech a placentě.
Naopak CYP1A2 se nevyskytuje extrahepatálně (Parkinson, 1996). U muflona,
experimentálního zvířete této práce, byla v játrech pozorována aktivita obou isoenzymů
(Štorkánová, 2004).
Enzym se účastní oxidativního metabolismu řady léčiv, například kofeinu,
teofylinu a warfarinu, imipraminu, propranololu a klozapinu. Inhibiční účinek mají
fluorochinolonová antibiotika, fluvoxamin a cimetidin2. Na následujících obrázcích
(obr. 15, obr. 16) je zachycena biotransformace substrátů pouţitých v této práci pro
stanovení aktivity CYP1A1 a CYP1A2.
C2H5
O

O

HO

O

O

CYP 1A1, (1A2)

O
+ CH 3CHO

N

N

Obr. 15: O-dealkylace 7-ethoxyresorufinu
CH3
O

O

HO

O

O

CYP 1A2, (1A1)

O
+

HCHO

N

N

Obr. 16: O-dealkylace 7-methoxyresorufinu

1

http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/EC1/intro.html

2

http://www.fda.gov/cder/drug/drugReactions/CERT%20Educational%20Module%201/sld028.htm
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CYP2C9
Tento isoenzym je polymorfní, jeho mnoţství, funkce a regulace se liší
u jednotlivých ţivočišných druhů. Enzym se účastní oxidativního metabolismu řady
léčiv,

například

glipizidu,

tolbutamidu,

fenytoinu,

losartanu,

(S)-warfarinu

a nesteroidních antiflogistik. Je inhibován např. sulfafenazonem a flukonazolem. Tato
isoforma chybí u 1 % bělochů a afroameričanů1. Na následujícím obrázku (obr. 17) je
zachycena biotransformace substrátu pouţitého v této práci pro stanovení aktivity
CYP2C9.
H3C

O

O

O

HO

O

O

CYP 2C9

+

CF3

HCHO

CF3

Obr. 17: O-dealkylace 7-methoxy-4-trifluoromethylkumarinu

CYP3A
Tento enzym je z cytochromů nejvýznamnější v biotransformaci steroidů
a xenobiotik, jeho podíl na biotransformaci léčiv cytochromy je více neţ 50%. Jeho
substrátem je většina blokátorů vápníkových kanálů, benzodiazepinů, inhibitorů
HIV-proteas,

inhibitorů

HMG-CoA-reduktasy,

nesedativních

antihistaminik,

cyklosporin a cisaprid. Inhibiční účinek na tento enzym vykazuje ketokonazol,
itrakonazol, flukonazol, cimetidin, klarithromycin, erythromycin, grepfruitová štáva,
naopak účinek indukční karbamazepin, rifampin, rifabutin, ritonavir a další1. Na
následujících obrázcích (obr. 18, obr. 19) je zachycena biotransformace substrátů
pouţitých v této práci pro stanovení aktivity CYP3A.

H

OH

H

H

OH

H
CYP 3A4

O

O
OH

Obr. 18: Hydroxylace testosteronu

1

http://www.fda.gov/cder/drug/drugReactions/CERT%20Educational%20Module%201/sld028.htm
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CHO
O

O

O

HO

O

O

CYP 3A4

+

N

N

Obr. 19: O-dealkylace benzyloxyresorufinu

2.3.5 Flavinmonooxygenasa (FMO)
Flavinmonooxygenasa

představuje

další

významný

enzym

první

fáze

biotransformace. Je představována pěti enzymy označovanými FMO1 aţ FMO5.
Koenzymem flavinových monooxygenas je flavinadenindinukleotid (FAD). Donor
elektronů NADPH působí redukci FAD na FADH2, který reaguje s molekulárním
kyslíkem

za

vzniku

nejdůleţitějšího

meziproduktu.

Je

jím

FAD-OOH

(4α-hydroperoxid), který reaguje se substrátem za vzniku oxygenovaného produktu.
4α-Hydroperoxid flavinu se mění na 4α-hydroxid flavinu (FAD-OH), který se dále
regeneruje na FAD. Tato katalýza je zvláštní tím, ţe k aktivaci kyslíku dochází bez
účasti substrátu, substrát přijímá kyslík v jediném kroku, ostatní kroky znamenají
regeneraci všech reakčních meziproduktů, kterých se substrát neúčastní (Kvasničková,
1995).
Substrátem mohou být sloučeniny rozmanitých fyzikálně-chemických vlastností
i biologických účinků, avšak všechny musí obsahovat nukleofilní centrum, které je
často tvořeno heteroatomem. Tento předpoklad splňují aminy, thioly, sulfidy,
thioamidy, fosfiny.
FMO stejně jako cytochromy vyţadují ke svému katalytickému působení
NADPH a kyslík. Společnou vlastností je také existence mnoha isoforem a lokalizace
v mikrosomech endoplasmatického retikula. Avšak na rozdíl od CYP, nekatalyzují
FMO oxidaci uhlíkových atomů a nejsou indukovatelné léčivy a kontaminanty
ţivotního prostředí1. FMO je termolabilní, zvýšená teplota působí inhibici enzymu. Je
však odolná vůči neionickému detergentu, který působí inhibici CYP. Také se liší
pH-optimum těchto systémů, pro FMO je to 8 aţ 10, pro většinu CYP 7 aţ 8 (Parkinson,
1996).
Na následujícím obrázku (obr. 20) je zachycena biotransformace substrátu
pouţitého v této práci pro stanovení aktivity FMO.
1

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Flavin-containing+monooxygenase+system
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Obr. 20: Biotransformace thiobenzamidu (Parkinson, 1996)

2.3.6 UDP-glukuronosyltransferasy (UGT)
UDP-glukuronyltransferasa katalyzuje glukuronidaci, která je povaţována za
nejčastější konjugační reakci druhé fáze biotransformace. Největší aktivitu má v játrech,
ledvinách, GIT a kůţi. Na subcelulární úrovni je lokalizována na membránách hladkého
a drsného endoplasmatického retikula v blízkosti CYP. Kofaktorem UGT je
UDP-glukuronová kyselina, která vzniká dehydrogenací UDP-glukosy.
Substrátem jsou nejen xenobiotika (parentní nebo produkty první fáze
biotransformace), ale i mnohá eobiotika (bilirubin, steroidní hormony a tyreoidální
hormony) (Parkinson, 1996).
Ke glukuronidaci dochází přenosem glukuronosylu z uridinfosfoglukuronátu na
vhodný nukleofilní akceptor (např. hydroxyl, karboxyl, aminoskupinu), přitom dochází
k inversi na anomerickém uhlíku cukerného zbytku (viz obr. 21). Tímto typem
konjugační reakce mohou vznikat O-, N-, S- i C-glykosidy.
Na následujícím obrázku (obr. 21) je zachycena glukuronidace substrátu
pouţitého v této práci pro zjištění aktivity UGT.
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Obr. 21: Konjugace p-nitrofenolu s UDP-glukuronovou kyselinou
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H

OH

UDP

Vzniké konjugáty jsou většinou polární, disociované.Často jsou to právě aţ
konjugační reakce, které vedou k detoxikaci, neboť v první fázi biotransformace mohou
vznikat toxikologicky aktivnější substance neţ látky parentní, jako je tomu např
u polycyklických aromatických uhlovodíků (Burczynski, Penning, 2000). Z organismu
jsou konjugáty následně vylučovány močí a ţlučí.

2.3.7 Glutathion-S-transferasy (GST)
Glutathion-S-transferasa je další enzym druhé fáze biotransformace katalyzující
konjugaci

tentokrát

s glutathionem.

Tento

fyziologicky

významný

tripeptid

(γ-glutamylcysteinylglycin, GSH) má kromě účasti na biotransformaci xenobiotik i další
funkce. Je silným nukleofilním konjugačním činidlem, které reaguje s látkami
obsahujícími elektrofilní atom uhlíku nebo jiný elektrofilní heteroatom (O, N, S)
(Kvasničková, 1995).
GST jsou v organismu v mnoha tkáních (játra, ledniny, plíce a varlata). Na
subcelulární úrovni jsou lokalizovány převáţně v cytosolu. Substráty GST jsou
hydrofobní, obsahují elektrofilní atom a reagují s glutathionem v určitém měřitelném
poměru i neenzymaticky (Parkinson, 1996). GST váţí i takové lipofilní molekuly, které
nejsou jejich substráty, čímţ pomáhají uskladnit některé toxické sloučniny, ale i
endogenní látky jako třeba bilirubin v játrech (Kvasničková, 1995).
Konjugáty s glutathionem nejsou konečným produktem biotransformace, na
rozdíl od ostatních konjugátů. Účinkem γ-glutamyltranspeptidasy je konjugát s GSH
dále transformován. Nejprve dojde k odštěpení glutamátu, v dalším stupni glycinu
a zbylý cystein-S-konjugát je acetyltransferasou acetylován a vzniká příslušná
merkapturová kyselia. Vhodnými substráty pro tvorbu merkapturových kyselin jsou
halogenované alkylsloučeniny, nenasycené alkeny, nenasycené alifatické, aromatické,
alicyklické sloučeniny s ketoskupinou v postranním řetězci, epoxidy aromatických
uhlovodíků, aromatické nitrokyseliny, aminokyseliny (Kvasničková, 1995).
Na následujícím obrázku (obr. 22) je zachycena konjugace substrátu pouţitého
v této práci pro zjištění aktivity UGT.
Cl

SG
NO2

NO2

GSH +

+ HCl

NO2

NO2

Obr. 22: Konjugace GSH s 1-chloro-2,4-dinitrobenzenem
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3. CÍL PRÁCE
Tato rigorózni práce je součástí projektu „Biochemické a farmakologické
aspekty dikroceliózy“ podporovaného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy, číslo
grantu 105/2005/C/FaF.
Cílem této práce je zjistit, zda onemocnění dikroceliózou nějakým způsobem
ovlivňuje aktivitu biotransformačích enzymů u ovce muflona. Jednotlivé dílčí cíle
můţeme formulovat do následujících bodů:

 stanovit enzymové aktivity redukčních enzymů u jednotlivých zdravých
a nemocných muflonek
 stanovit enzymové aktivity cytochromu P450 1A1, 1A2, 2C9, 3A u jednotlivých
zdravých a nemocných muflonek
 stanovit enzymové aktivity UGT u jednotlivých zdravých a nemocných
muflonek
 stanovit enzymové aktivity GST u jednotlivých zdravých a nemocných
muflonek
 stanovit enzymové aktivity FMO u jednotlivých zdravých a nemocných
muflonek
 porovnat uvedené enzymové aktivity mezi skupinou zdravých a nemocných
muflonek
 zhodnotit vliv dikroceliózy na sledované enzymové aktivity u skupiny zdravých
a nemocných muflonek
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

4.1

Materiál

4.1.1 Biologický materiál
Pro pokusy byla pouţita mikrosomální a cytosolická frakce jaterní tkáně získané
ze samic divoké ovce muflona (Ovis musimon, obr. 23) jak zdravých tak nemocných
dikroceliózou. Všechny muflonky byly ve stáří pěti aţ sedmi let. Samice ze skupiny
zdravých muflonek pocházely z oblasti Janovice a Velký Dub, samice ze skupiny
nemocných muflonek pocházely z oblasti Vlkov.

Obr. 23: Muflonka (Ovis musimon)1

Po usmrcení zvířat byla do 5 minut vyjmuta játra, levý lalok byl rozdělen na
malé kousky a zmrazen v tekutém dusíku během transportu do laboratoře, dále byla
játra uloţena ve freezeru (-80 °C) aţ do zpracování na subcelulární frakce. Ty byly
následně uloţeny také ve freezeru aţ do pouţití v jednotlivých pokusech.
Ze skupiny zdravých muflonek byly pouţity vzorky jater ze zvířat označených
36, 37, 38 a ze skupiny nemocných muflonek vzorky jater označených 99, 100, 101,
102.

1

Foto z vlastního archivu poskytl Jan Smutný
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4.1.2 Chemikálie
Set pro stanovení bílkovin s BCA - Sigma, ČR
NADPH - Sigma, ČR
NADP+ - Sigma, ČR
Ketoprofen - Sigma, ČR
DL-glyceraldehyd – BDH Chemicals Ltd, Poole, Anglie
1-Acenaftenol – Aldrich, ČR
Naloxon - Sigma, ČR
Metyrapon - Aldrich, ČR
Daunorubicin – Cerubidine® inj (20mg/4ml)
4-Pyridinkarboxaldehyd – Aldrich, ČR
Trishydroxymethylaminomethan – Lachema, ČR
Oracin - VÚFB Praha
Hexansulfonan sodný – Fluka Chemie, Německo
Triethylamin - Fluka Chemie, Německo
Acetonitril Chromasolv for HPLC Gradient Grade – Aldrich, ČR
Amoniak 25 % - Lachema, ČR
Ethoxyresorufin – Fluka, ČR
Methoxyresorufin – Sigma-Aldrich, ČR
Pentoxyresorufin – Sigma-Aldrich, ČR
Benzoyloxyresorufin – Sigma-Aldrich, ČR
Resorufin – Sigma-Aldrich, ČR
MFC (7-methoxy-4-trifluoromethylkumarin) – Fluka, ČR
HFC (7-hydroxy-4-trifluoromethylkumarin) - Fluka, ČR
Testosteron – Sreraloids Inc, USA
Kortikosteron – Sreraloids Inc, USA
p-Nitrofenol - Fluka, ČR
UDP-glukuronová kyselina - Sigma, ČR
Detergent Slovasol
CDNB (1-chloro-2,4-dinitrobenzen) - Fluka, ČR
Glutathion - Fluka, ČR
Thiobenzamid – Fluka Chemie, Německo
Glukosa-6-fosfát - Sigma, ČR
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Glukosa-6-fosfát dehydrogenasa – Boehringer Mannheim GmbH, Německo
n-Oktylamin – Sigma Aldrich, ČR
Další chemikálie čistoty p.a. - Penta, ČR; Lachema, ČR:
NaHCO3, Na2CO3, CaCl2, MgCl2, 4M HCl, isopropanol, Na2HPO4 · 12H2O,
NaH2PO4 · 2H2O, Na2HPO4 · 12H2O, NaH2PO4 · 2H2O, NaOH, CuSO4 · 5H2O,
dimethylsulfoxid, KH2PO4, K2HPO4, 0,1M HCl, H3PO4, destilovaný octan
ethylnatý, glycerol, ethanol 96-100%, methanol, dichlormethan, kyselina
trichloroctová a další.

4.1.3 Pomůcky a přístroje
Pomůcky
Laboratorní sklo (kádinky, Erlenmayerovy a odměrné baňky, odměrný válec,
skleněná miska, pipety, odsávací baňky, lahvičky), kyvety pro spektrofotometrické
stanovení, centrifugační kyvety, stojánek na kyvety, stojánek na mikrozkumavky,
mikrozkumavky, automatické pipety, multikanálové pipety, pipetovací špičky,
mikrotitrační destička, stopky, nádoba na led, ledový blok, hadičky, špachtle,
magnetické míchadlo, inserty, váţenky, laboratorní lţička, navaţovací kopist, stopky,
buničina, nůţky, parafilm, rukavice, lihový fix a další.

Přístroje
Homogenizátor Potter S, B. Braun Biotech International
Centrifuga Heraeus Biofuge Stratos
Ultrazvuková lázeň Bandelin Sonorex
Laboratorní magnetická míchačka IKA Color Squid Hytrel HTR 8068
Freezer Heraeus – Herafreeze
Čtečka absorbance Biorad Microplate Reader 550
Inkubátor Eppendorf Thermomixer Comfort
Vodní lázeň Memmert
Centrifuga Eppendorf 5810R
Centrifuga Eppendorf 5415D
Ultracentrifuga Sorvall OTD Combi – rotor TST 60.4
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Ultrazvukový homogenizátor Sonopuls Bandelin HD 2070
UV-VIS spektrofotometr Unicam Helios
Digitální pH-metr Jenway LTD 3020
Třepačka IKA MS2 Minishaker
Koncentrátor Eppendorf Concentrator 5301
Analytické váhy Scaltec SBC 22
Předváţky Kern KB
Vysokoúčinný kapalinový chromatograf – Agilent 1100 Series
Vysokoúčinný kapalinový chromatograf – Hewlett-Packard 1100
Spektrofluorimetr Perkin Elmer LS 50 B

4.2

Pracovní postup

4.2.1 Příprava subcelulárních frakcí
Po vyndání jater z hlubokomrazícího boxu bylo z jater kaţdého zvířete odváţeno
10 g tkáně, která byla následně rozstříhána na menší kousky. Nejprve polovina hmoty
a poté i druhá byla homogenizována se sodno-fosfátovým pufrem (0,1 M, pH 7,4).
Homogenní směs byla centrifugována v centrifuze Heraeus při 5000 g po dobu 20 minut
a teplotě 4 °C, supernatant byl slit do čistých kyvet a opět centrifugován, tentokrát při
20000 g po dobu 60 minut při teplotě 4 °C. Supernatant ze druhé centrifugace byl dále
centrifugován na centrifuze Sorvall při 105000 g, 2 °C po dobu 60 minut. Supernatant
z třetí centrifugace (cytosol) byl rozpipetován po 1,0 ml do mikrozkumavek, peleta byla
resuspendována v 5 ml sodno-fosfátového pufru a suspenze opět centrifugována na
centrifuze Sorvall při 105000 g, 2 °C po dobu 60 minut. Po slití supernatantu byla
peleta (mikrosomy) resuspendována v sodno-fosfátovém pufru s 20 % (v/v) glycerolu,
v ultrazvukové lázni zhomogenizována a za stálého míchání na míchačce rozpipetována
po 0,33 ml a 1,0 ml do mikrozkumavek. Takto připravené mikrosomy a cytosol byly
zamraţeny v hlubokomrazícím boxu při -80 °C.

4.2.2 Stanovení koncentrace bílkoviny metodou redukce BCA
Principem této metody je reakce proteinů s Cu2+ v alkalickém prostředí. Měď
přechází na Cu+ kationy, které v prostředí pH kolem 10 redukují BCA (bicinchoninic
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acid) za vzniku stabilního modrofialového komplexu s BCA (obr. 24). Intenzita
zabarvení je přímo úměrná mnoţství bílkoviny a měří se spektrofotometricky.
K výpočtu koncentrace bílkoviny ve vzorku se vyuţije rovnice kalibrační přímky
(Smith et al., 1985).

O

O

+ Cu+

N

O

OH
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N
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H
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Obr. 24: Schematické znázornění redukce BCA měďnými ionty (Nožinová, 2003)

Pro reakci byly pouţity roztoky:
Roztok A: NaHCO3, Na2 CO3, BCA v 0,1 M NaOH
Roztok B: 4% CuSO4 · 5H2O
Roztok C: Vznikne smícháním roztoků A a B v čas potřeby v poměru 50:1
Stanovila se kalibrační křivka, pomocí které se dále určovala koncentrace
bílkoviny. Kalibrační přímka byla tvořena šesti body, pro kaţdý bod bylo měřeno osm
paralelních vzorků. Jako standard se uţil 0,1% roztok BSA (hovězí sérový albumin).
Tab. 1: Příprava šesti koncentrací BSA pro stanovení kalibrační přímky

1
2
3
4
5
6

Koncentrace
bílkoviny
[μg/ml]

Roztok 0,1% BSA
[μl]

Redestilovaná
voda
[μl]

0
200
400
600
800
1000

0
20
40
60
80
100

100
80
60
40
20
0
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Cytosol nebo mikrosomy se naředily 20krát redestilovanou vodou, udělala se
takto dvě ředění a z kaţdého ředění se odebraly 4 vzorky (= 2krát 4 paralelní měření pro
jeden cytosol nebo mikrosomy). Do mikrotitrační destičky se napipetovalo 10 μl vzorku
bílkoviny (roztok BSA pro kalibrační přímku nebo naředěné mikrosomy nebo cytosol
pro vlastní měření) a 200 μl pracovního roztoku C (pomocí multikanálové pipety).
Napipetoval se téţ slepý vzorek, ve kterém místo bílkoviny bylo 10 μl redestilované
vody.
Mikrotitrační destička se dobře protřepala a nechala se inkubovat 30 minut při
37 °C. Po inkubaci se na čtečce Biorad měřila absorbance při 562 nm proti
redestilované vodě a poté od hodnot absorbance vzorků byl odečten průměr hodnot
absorbance slepých vzorků.

4.2.3 Spektrofotometrické stanovení aktivit reduktas
Aktivita redukčních enzymů byla měřena jako pokles absorbance způsobený
přeměnou kofaktoru NADPH na NADP+ (nebo jako vzestup absorbance způsobený
přeměnou kofaktoru NADP+ na NADPH) ve vzorku za laboratorní teploty (25 °C) při
340 nm.

Pomocí

změn

absorbance

a

molárního

absorpčního

koeficientu

NADPH/NADP+ ε = 6270 M-1cm-1 lze kvantitativně vyjádřit aktivitu reduktas (Felsted
et al., 1980; Kawamura et al., 1999; Palackal et al., 2001; Ohara et al., 1995).
Roztok NADPH (Mr = 833,4 g/mol) v redestilované vodě a roztok NADP+
(Mr = 787,4 g/mol) v redestilované vodě byly společně se vzorky cytosolu a mikrosomů
uchovávány v průběhu měření v ledové lázni. Z důvodu niţší stability bylo nutno
roztoky připravovat 2krát denně čerstvé.
Pufr byl temperován na 37 °C, aby po přidání chlazených sloţek reakční směsi
(enzym a koenzym) byla výsledná teplota reakční směsi co nejbliţší teplotě 25 °C.
Substráty pouţité v této práci byly podle jejich fyzikálně-chemických vlastností
rozpuštěny v dimethylsulfoxidu (ketoprofen, DL-glyceraldehyd, acenaftenol) nebo
v redestilované vodě (naloxon, metyrapon, daunorubicin, 4-pyridinkarboxaldehyd).
Vůči všem výše uvedeným substrátům byla sledována aktivita v cytosolické
frakci jater, v mikrosomální frakci vůči acenaftenolu, metyraponu a 4-pyridinkarboxaldehydu.
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Pro

měření

biotransformace

naloxonu

(Mr=364

g/mol),

metyraponu

(Mr=226 g/mol), ketoprofenu (Mr=254 g/mol) a daunorubicinu (pH 6,0; Mr=564 g/mol)
byla v kyvetě následující reakční směs:
930 µl draselno-fosfátového pufru (0,1 M; pH 6,0)
10 µl substrátu (1,0 mM, daunorubicin 0,01 mM)
10 µl NADPH (0,1 mM)
50 µl enzymu
Celkový objem reakční směsi v kyvetě byl 1 ml. Draselno-fosfátový pufr (0,1 M;
pH 6,0) byl připravený sléváním jednotlivých sloţek (0,1 M K2PO4 a 0,1 M KH2PO4)
v poměru přibliţně 1:1 při laboratorní teplotě za stálého míchání a kontroly pH na
pH-metru do poţadované hodnoty pH pufru. Dále byly pouţity vodné 0,1 M zásobní
roztoky metyraponu a naloxonu, vodný 10 mM zásobní roztok daunorubicinu, 0,1 M
zásobní roztok ketoprofenu v dimethylsulfoxidu a 10 mM zásobní vodný roztok
NADPH.
Po přidání kaţdé sloţky do kyvety byla reakční směs řádně promíchána
převrácením kyvety uzavřené parafilmem a protřepáním na třepačce.
Pufr, substrát a koenzym tvořily slepý vzorek, na který byl vţdy před měřením
spektrofotometr vynulovám. Reakce byla zahájena přidáním enzymu, hodnoty
absorbance byly odečítány v čase 0 minut a 4 minuty. V cytosolických frakcích jater
muflonek bylo provedeno stanovení s naloxonem, metyraponem, ketoprofenem
a daunorubicinem,

v mikrosomálních

frakcích

s metyraponem.

V cytosolických

i mikrosomálních frakcích bylo stanovení provedeno ve čtyřech paralelních měřeních
pro kaţdé zvíře a substrát.
Pro měření biotransformace DL-glyceraldehydu (Mr=90 g/mol) byla v kyvetě
následující reakční směs:
930 µl draselno-fosfátového pufru (0,1 M; pH 6,0)
10 µl substrátu (10,0 mM)
10 µl NADPH (0,3 mM)
50 µl enzymu (cytosol)
Celkový objem reakční směsi v kyvetě byl 1 ml. Zásobním roztokem substrátu
byl 1 M roztok DL-glyceraldehydu v dimethylsulfoxidu, dále byl pouţit 30 mM zásobní
vodný roztok NADPH.
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Po přidání kaţdé sloţky do kyvety byla reakční směs řádně promíchána
převrácením kyvety uzavřené parafilmem a protřepáním na třepačce.
Pufr, substrát a koenzym tvořily slepý vzorek, na který byl vţdy před měřením
spektrofotometr vynulovám. Reakce byla zahájena přidáním enzymu, hodnoty
absorbance byly odečítány v čase 0 minut a 4 minuty. V cytosolických frakcích jater
muflonek bylo provedeno stanovení s DL-glyceraldehydem ve čtyřech paralelních
měřeních pro kaţdé zvíře a substrát.
Pro měření biotransformace 4-pyridinkarboxaldehydu (Mr=151 g/mol, ρ=1,222
g/cm3) byla v kyvetě následující reakční směs:
970 µl draselno-fosfátového pufru (0,1 M; pH 6,0)
10 µl substrátu (1,0 mM)
10 µl NADPH (0,1 mM)
10 µl enzymu
Celkový objem reakční směsi v kyvetě byl 1 ml. Zásobním roztokem substrátu
byl 0,1 M vodný roztok 4-pyridinkarboxaldehydu a 10 mM vodný roztok NADPH.
Po přidání kaţdé sloţky do kyvety byla reakční směs řádně promíchána
převrácením kyvety uzavřené parafilmem a protřepáním na třepačce.
Pufr, substrát a koenzym tvořily slepý vzorek, na který byl vţdy před měřením
spektrofotometr vynulovám. Reakce byla zahájena přidáním enzymu, hodnoty
absorbance

byly

odečítány

v čase

0

frakcích

jater

muflonek

i mikrosomálních

minut

a

4
bylo

minuty.

V cytosolických

provedeno

stanovení

s 4-pyridinkarboxaldehydem ve čtyřech paralelních měřeních pro kaţdé zvíře a substrát.
Pro měření biotransformace acenaftenolu (Mr=170,2 g/mol) byla v kyvetě
následující reakční směs:
930 μl TRIS-HCl pufru (0,1 M; pH 8,9)
10 μl substrátu (1,0 mM)
10 μl NADP+ (1,0 mM)
50 μl enzymu
Celkový objem reakční směsi v kyvetě byl 1 ml. Na rozdíl od stanovení s dříve
uvedenými substráty byl při stanovení s acenaftenolem pouţit TRIS-HCl pufr (0,1 M;
pH 8,9) připravený sléváním jednotlivých sloţek (0,1 M roztok TRISu a 0,2 M HCl) při
laboratorní teplotě za stálého míchání a kontroly pH na pH-metru do poţadované
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hodnoty pH pufru. Zásobním roztokem substrátu byl 0,1 M roztok acenaftenolu
v dimethylsulfoxidu, dále byl pouţit 100 mM zásobní vodný roztok NADP+.
Po přidání kaţdé sloţky do kyvety byla reakční směs řádně promíchána
převrácením kyvety uzavřené parafilmem a protřepáním na třepačce.
Pufr, substrát a koenzym tvořily slepý vzorek, na který byl vţdy před měřením
spektrofotometr vynulovám. Reakce byla zahájena přidáním enzymu, hodnoty
absorbance byly odečítány v čase 0 minut a 4 minuty. V cytosolických frakcích jater
muflonek bylo provedeno stanovení s acenaftenolem ve čtyřech paralelních měřeních
pro kaţdé zvíře a substrát.
Enzymová aktivita [nmol/ml/min] byla spočítána pomocí Lambert-Beerova
zákona:
Δc = ΔAbs/εd
Δc ...............přírůstek koncentrace NADP+ nebo NADPH [mol/l]
ΔAbs ..........změna absorbance
ε .................molární absorpční koeficient[l/mol/cm]
d .................délka optické dráhy [cm]
Hodnota Δc byla přepočítána na objem inkubační směsi a 1 minutu (vzniklé
látkové mnoţství za 1 minutu).
Specifická aktivita se získala vztaţením enzymové aktivity na mg proteinu
[nmol/mg/min].

4.2.4 Stanovení aktivity 11β-HSD
Metoda je zaloţena na inkubaci mikrosomálních frakcí s oracinem, následné
extrakci a HPLC analýze metabolitů oracinu (Szotáková et al., 2000).
Inkubace:
Inkubační směs o celkovém objemu 0,3 ml obsahovala:
100 μl oracinu (0,33 mM)
100 μl NADPH (1 mM)
100 μl mikrosomů
Při stanovení byl pouţit zásobní 1 mM vodný roztok oracinu, zásobní 3 mM
roztok NADPH), mikrosomy o známém obsahu proteinů. Do mikrozkumavek se
napipetoval roztok oracinu a NADPH, nechal se preinkubovat při 37 °C po dobu asi 5
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minut. Inkubace se zahájila přidáním 100 μl mikrosomů (v případě slepého vzorku
0,1 M fosfátového pufru pH 7,4) a protřepáním. Inkubace při 37 °C se skončila po 30
minutách ochlazením inkubační směsi na 0 °C v ledové lázni, přidáním 30 μl
koncentrovaného amoniaku a promícháním.
Extrakce:
Po zastavení reakce ochlazením a přidáním amoniaku bylo přidáno 0,9 ml
destilovaného octanu ethylnatého. Mikrozkumavky se intenzivně třepaly na třepačce
2 minuty a následně zcentrifugovaly (5000 otáček/minuta, doba centrifugace 3 minuty).
Pipetou se přeneslo 0,8 ml horní organické vrstvy s extrahovanými metabolity do
připravené vialky. Extrakt se odpařil v koncentrátoru (45 °C) do sucha. Vzorky byly
uchovány v chladu a temnu a dále podrobeny HPLC analýze.
HPLC analýza:
HPLC analýza

produktů biotransformace

oracinu byla provedena na

vysokoúčinném kapalinovém chromatografu Agilent 1100 Series, na chromatografické
koloně typu BDH Hypersil C18 o rozměrech 250 x 4 mm. Mobilní fáze vznikla
smísením acetonitrilu a hexansulfonanového pufru v poměru 1:3. Hodnota pH 10 mM
hexansulfonanováho pufru s obsahem 0,1 M triethylaminu byla upravena kyselinou
fosforečnou na 3,27 (při teplotě 25 °C).
Analýza byla provedena při teplotě 25 °C, pod tlakem 200 bar, mobilní fáze
protékala rychlostí 1,5 ml/min.
Předem připravené odparky látek (viz výše) se rozpustily v 250 μl mobilní fáze,
k nástřiku na chromatografickou kolonu se pouţilo 100 μl toho roztoku. Detekce při
byla provedena pomocí fluorescenčního detektoru Agilent 1100 Series (vlnová délka
excitační 340 nm, emisní 418 nm) a záznam píků vyhodnocen chromatografickým
softwarem Agilent ChemStation for LC/MS Systems.
Výpočet aktivity byl proveden na základě získaných hodnot mnoţství metabolitu
oracinu ve vzorku, byla zohledněna doba inkubace a zředění mikrosomů. Aktivita byla
vapočítána podle vzorce:
a = (x/30)·D
a .................aktivita [ng/ml/min]
x …….........mnoţství metabolitu ve vzorku
30 ...............doba inkubace (minuty)
D .................zředění
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Hodnota aktivity byla dále vztaţena na 1 mg bílkoviny a tím se vypočítala
specifická aktivita enzymu [ng/mg/min].

4.2.5 Stanovení aktivity AKR1C, CR
Stanovení aktivity těchto redukčních enzymů v cytosolu bylo provedeno jednak
spektrofotometricky vůči daunorubicinu, ketoprofenu, naloxonu a metyraponu (viz
kapitola 4.2.3) a také metodou inkubace cytosolických frakcí s oracinem s následnou
extrakcí a HPLC analýzou metabolitů oracinu (stejné provedení jako při stanovení
aktivity 11β-HSD, viz kapitola 4.2.4, místo mikrosomů byl pouţit cytosol).

4.2.6 Stanovení aktivity cytochromu P450 – isoforma 1A, 2B, 3A
Metoda stanovení aktivity isoforem cytochromu P450 je zaloţena na přidání
substrátu, relativně specifického jen pro určitou isoformu cytochromu, k mikrosomální
frakci buněk. Kaţdá isoforma biotransformuje svůj specifický substrát na fluoreskující
produkt resorufin. Přírůstek fluorescence je měřen na spektrofluorimetru (Perkin Elmer
LS 50 B). Jako substráty pro toto stanovení byly pouţity ethoxyresorufin (relativně
specifický pro CYP1A1, částečně CYP1A2), methoxyresorufin (relativně specifický pro
CYP1A2, částečně CYP1A1), pentoxyresorufin (CYP2B) a benzyloxyresorufin
(CYP3A). Velikost přírůstku fluorescence je závislá na aktivitě enzymu (Price et al.,
2000; Crespi and Stresser, 2000).
Pro měření aktivity jednotlivých isoforem CYP byla v kyvetě následující reakční
směs:
910 μl TRIS-HCl pufru (0,1 M; pH 7,4)
50 μl kofaktoru MgCl2 (5 mM)
25 μl mikrosomů
5 μl substrátu (2,5 μM )
10 μl NADPH (0,5 mM)
Celkový objem reakční směsi v kyvetě (Hellma) byl 1 ml. Při stanovení byl
pouţit TRIS-HCl pufr (0,1 M; pH 7,4) připravený sléváním jednotlivých sloţek (0,1 M
roztok TRISu a 0,1 M HCl) při laboratorní teplotě za stálého míchání a kontroly pH na
pH-metru do poţadované hodnoty pH pufru. Zásobními roztoky substrátů byly 0,5 mM
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roztok ethoxyresorufinu, methoxyresorufinu, pentoxyresorufinu a benzyloxyresorufinu
v dimethylsulfoxidu, dále byl pouţit zásobní roztok kofaktoru MgCl2 (0,1 M) a zásobní
roztok NADPH (50 mM v TRIS-HCl pufru).
Vlastní měření na přístroji probíhalo po nastavení těchto parametrů:
Vlnová délka excitační:

530 nm

Vlnová délka emisní:

585 nm

Excitační štěrbina:

10 nm

Emisní štěrbina:

20 nm

Teplota:

37 °C

Délka inkubace:

180 s

Základní linie (base line) byla před kaţdým měřením nastavena na nulu.
Roztok NADPH a mikrosomy byly z důvodu niţší stability umístěny v průběhu
práce v ledové lázni, specifický substrát ve stojánku mimo ledovou lázeň. Pufr byl
temperován na teplotu 37 °C. Do kyvety byl napipetován pufr, kofaktor, specifický
substrát a mikrosomální frakce. Byl spuštěn záznam na fluorimetru, po ustálení směsi
mícháním (50 s) byl do kyvety přidán NADPH, který spustil enzymovou reakci. Po
150 s bylo do kyvety připipetováno 10 μl standardního přídavku resorufinu (10 pmol
resorufinu/10 μl). Před měřením dalšího vzorku byl obsah kyvety odsát a kyveta
propláchnuta destilovanou vodou. Pro kaţdý substrát a vzorek bylo provedeno měření
tří paralelních vzorků.
Po změření vzorků byla odečtena směrnice přímky nárůstu intenzity
fluorescence a intenzita začátku a konce přídavku resorufinu. Aktivita byla vypočítána
podle vzorce:
a = [k/(B-A)]·n·D·60
a .................aktivita [pmol/ml/min]
k …….........směrnice přímky nárůstu intenzity fluorescence
A .................intenzita fluorescence na začátku přídavku resorufinu
B .................intenzita fluorescence na konci přídavku resorufinu
n ..................látkové mnoţství standardního přídavku v kyvetě (10 pmol)
D .................zředění
60 ................přepočet na minuty
Hodnota aktivity byla dále vztaţena na 1 mg bílkoviny a tím se vypočítala
specifická aktivita enzymu [pmol/mg/min].
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4.2.7 Stanovení aktivity cytochromu P450 – isoforma 2C9
Metoda stanovení aktivity isoformy cytochromu P450 2C9 je zaloţena na
přidání substrátu MFC (7-methoxy-4-trifluoromethylkumarin), relativně specifického
jen pro tuto isoformu cytochromu, k mikrosomální frakci buněk. CYP2C9
biotransformuje svůj specifický substrát na fluoreskující produkt HFC (7-hydroxy-4trifluoromethylkumarin). Přírůstek fluorescence je měřen na spektrofluorimetru (Perkin
Elmer). Velikost přírůstku fluoroscence je závislá na aktivitě enzymu. Vyhodnocení se
provádí metodou standardního přídavku (Price et al., 2000; Crespi and Stresser, 2000).
Pro měření aktivity CYP2C9 byla v kyvetě následující reakční směs:
910 μl sodno-fosfátového pufru (0,1 M; pH 7,4)
50 μl kofaktoru MgCl2 (5 mM)
20 μl mikrosomů
10 μl substrátu (20 μM )
10 μl NADPH (0,25 mM)
Celkový objem reakční směsi v kyvetě (Hellma) byl 1 ml. Při stanovení byl
pouţit sodno-fosfátový pufr (0,1 M; pH 7,4). Zásobní roztok substrátu byl roztok MFC
v dimethylsulfoxidu (2 mM), dále byl pouţit zásobní roztok kofaktoru MgCl2 (0,1 M)
a zásobní roztok NADPH (25 mM v sodno-fosfátovém pufru).
Vlastní měření na přístroji probíhalo po nastavení těchto parametrů:
Vlnová délka excitační:

410 nm

Vlnová délka emisní:

510 nm

Excitační štěrbina:

4 nm

Emisní štěrbina:

4 nm

Teplota:

37 °C

Délka inkubace:

180 s

Roztok NADPH a mikrosomy byly z důvodu niţší stability umístěny v průběhu
práce v ledové lázni, specifický substrát ve stojánku mimo ledovou lázeň. Pufr byl
temperován na teplotu 37 °C. Do kyvety byl napipetován pufr, kofaktor, specifický
substrát a mikrosomální frakce. Byl spuštěn záznam na fluorimetru, po ustálení směsi
mícháním (50 s) byl do kyvety přidán NADPH, který spustil enzymovou reakci. Po
150 s bylo do kyvety připipetováno 10 μl standardního přídavku HFC (10 μM roztok
v pufru, tzn. 100 pmol HFC/10 μl) (1. standardní přídavek) a po dalších 20 sekundách
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opět 10 μl standardního přídavku HFC (2. standardní přídavek). Před měřením dalšího
vzorku byl obsah kyvety odsát a kyveta propláchnuta destilovanou vodou. Pro kaţdý
substrát a vzorek bylo provedeno měření tří paralelních vzorků.
Po změření vzorků byla odečtena směrnice přímky nárůstu intenzity
fluorescence (od startu reakce do prvního přídavku) a intenzita začátku a konce obou
přídavků HFC. Aktivita byla vypočítána podle vzorce:

a = [k/(B-A)]·n·D·60
a .................aktivita [pmol/ml/min]
k …….........směrnice přímky nárůstu intenzity fluorescence
A .................intenzita fluorescence na začátku přídavku HFC
B .................intenzita fluorescence na konci přídavku HFC
n ..................látkové mnoţství standardního přídavku v kyvetě (100 pmol)
D .................zředění
60 ................přepočet na minuty
Hodnota aktivity byla dále vztaţena na 1 mg bílkoviny a tím se vypočítala
specifická aktivita enzymu [pmol/mg/min].

4.2.8 Stanovení aktivity cytochromu P450 – isoforma 3A
Metoda je zaloţena na inkubaci mikrosomálních frakcí s testosteronem, následné
extrakci a HPLC analýze metabolitů testosteronu (Platt et al,. 1989).
Inkubace:
Inkubační směs o celkovém objemu 0,5 ml obsahovala:
370 μl sodno-fosfátového pufru (0,1 M; pH 7,4)
10 μl roztoku MgCl2 (5mM)
100 μl mikrosomů (cca 1 mg proteinu v inkubační směsi)
10 μl NADPH (0,3 mM)
10 μl testosteronu (1 mM)
Při inkubaci byl pouţit sodno-fosfátový pufr (0,1 M; pH 7,4), zásobní vodný
roztok MgCl2 (250 mM), zásobní vodný roztok NADPH (15 mM) a zásobní roztok
testosteronu v methanolu (50 mM). Do označených mikrozkumavek byla napipetována
uvedená mnoţství jednotlivých sloţek inkubační směsi mimo testosteronu, poté byly
mikrozkumavky preinkubovány při 37 °C po dobu 5 minut (Thermomixer Eppendorf).
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Po preinkubaci bylo do mikrozkumavek v pravidelných intervalech (20 sekund)
připipetováno 10 μl testosteronu, mikrozkumavky byly ihned protřepány a uzavřeny.
Následovala inkubace přesně 15 minut při teplotě 37 °C. Reakce byla po 15 minutách
zastavena přidáním 0,7 ml chlazeného CH2Cl2.
Extrakce:
Po zastavení inkubace přidáním 0,7 ml chlazeného CH2Cl2 se do reakční směsi
přidalo 10 μl kortikosteronu (0,9 mM v methanolu) jako vnitřní standard. Po
intenzivním přepání na třepačce (stupeň 5, doba třepání 3 minuty) a centrifugaci (10000
otáček/min, po dobu 10 minut) byla odebrána spodní organická vrstva a přenesena do
vialky. K vodné fázi bylo přidáno 0,3 ml chlazeného CH2Cl2 a třepání a centrifugace
byla zopakována (stejné podmínky). Poté byla opět odebrána spodní vrstva a přenesena
do vialky k prvnímu odběru organické fáze. Z důvodu odstranění všech lipidů a zbytků
membrán bylo ke spojeným organickým fázím přidáno 0,3 ml roztoku NaOH (0,02 M).
Po třepání a centrifugaci (výše uvedené podmínky) byla organická fáze přenesena do
nové mikrozkumavky, následovalo promývání redestilovanou vodou (0,3 ml), třepání
(stupeň 5, doba třepání 3 minuty), centrifugace (10000 otáček/min, po dobu 3 minut)
a přenesení organické fáze do mikrozkumavky. Proces promývání redestilovanou vodou
byl opakován dvakrát, po druhé centrifugaci byla organická fáze přenesena do skleněné
vialky. Organická fáze ve vialce byla odpařena na koncentrátoru při 60 °C (asi
20 minut). Vialky s odparkem byly zavíčkovány, uschovány v chladu a temnu pro
pozdější vyhodnocení pomocí HPLC.
HPLC analýza:
HPLC analýza produktů biotransformace testosteronu byla provedena na
vysokoúčinném

kapalinovém

chromatografu

Hewlett-Packard

1100,

na

chromatografické koloně typu ODS Hypersil C18 (120 A°, 3,5 μm, 250 x 4 mm; HP).
Mobilní fáze se skládala za dvou roztoků:
A:

75 ml THF, 600 ml methanolu, 325 ml H2O

B:

75 ml THF, 925 ml H2O

Gradient mobilní fáze 30 % A + 70 % B se lineárně měnil na poměr 100:0,
mobilní fáze byla probublávána heliem, protékala rychlostí 1,0 ml/min. Analýza byla
provedena při teplotě 25 °C, doba trvání 40 minut.
Předem připravené odparky látek (viz výše) se rozpustily ve 100 μl sloţky A
mobilní fáze, k nástřiku na chromatografickou kolonu se pouţilo 20 μl toho roztoku.
Detekce byla provedena pomocí detektoru SPD-10A VP Shimadzu absorbace detector
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při vlnové délce 254 nm. Záznam píků byl vyhodnocen chromatografickým softwarem
CSW 1.7.
Výpočet aktivity byl proveden na základě získaných hodnot mnoţství metabolitu
testosteronu ve vzorku, byla zohledněna doba inkubace a zředění mikrosomů. Aktivita
byla vypočítána podle vzorce:

a = (x/15)·D
a .................aktivita [nmol/ml/min]
x …….........mnoţství metabolitu ve vzorku
15 ...............doba inkubace (minuty)
D .................zředění
Hodnota aktivity byla dále vztaţena na 1 mg bílkoviny a tím se vypočítala
specifická aktivita enzymu [nmol/mg/min].

4.2.9 Stanovení aktivity flavinmonooxygenasy (FMO)
Metoda je zaloţena na principu spektrofotometrického stanovení tvorby S-oxidu
thiobenzamidu (TBSO) za minutu za pouţití thiobenzamidu a enzymové katalýzy
flavinmonooxygenasy (Cashman and Hanzlik, 1981; Štorkánová, 2004).
Reakční směs pro stanovení aktivity FMO měla následující sloţení:
990 µl draselno-fosfátového pufru (0,1 M; 35 °C; pH 8,0)
10 µl enzymu (mikrosomy)
25 µl NADPH-regeneračního systému
12,5 µl draselno-fosfátového pufru (0,1 M; pH 8,0) nebo inhibitoru (5 mM)
12,5 µl substrátu (1,0 mM)
Celkový objem reakční směsi v kyvetě byl 1,050 ml. Draselno-fosfátový pufr
(0,1 M; pH 8,0) byl připravený sléváním jednotlivých sloţek (0,1 M K2PO4 a 0,1 M
KH2PO4) v poměru přibliţně 3 : 1 při laboratorní teplotě za stálého míchání a kontroly
pH na pH-metru do poţadované hodnoty pH pufru, případně bylo pH upraveno pomocí
KOH (1 M). Zásobním roztokem substrátu byl roztok thiobenzamidu (89 mM
v acetonitrilu). Předem připravený NADPH-regenerační systém obsahoval ve 100 µl
svého objemu: glukosa-6-fosfát (3 mg), NADP+ (1 mg), draselno-fosfátový pufr (0,1 M,
pH 8, 50 µl), vodný roztok MgCl2 (0,1 M, 50 µl), glukosa-6-fosfát dehydrogenasa
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(2,5 µl). V případě, ţe byl pouţit inhibitor CYP, pipetoval se zásobní roztok
n-oktylaminu (0,42 M v acetonitrilu).
Do kyvety byly napipetovány mikrosomy a doplněny pufrem do objemu 1 ml,
tato směs se nechala chvíli temperovat. Dále byl připipetován NADPH-regenerační
systém, pufr nebo inhibitor CYP a substrát. V případě slepého vzorku místo substrátu
acetonitril. Směs byla protřepána a následně měřena absorbance na UV-VIS
spektrofotometru Helios β při 35 °C.
Hodnoty absorbance byly odčítány vţdy po 1 minutě po dobu 7 minut. Byl
sledován lineární vzrůst absorbance (linearita zhruba od 3. minuty). Pro kaţdý vzorek
mikrosomů byly měřeny 3 paralelní vzorky a slepý vzorek.
Pro výpočet aktivity se vypočítaly rozdíly absorbancí v jednotlivých minutách,
určil se průměr absorbance za 1 minutu a odečetla se změna absorbance slepého
vzoreku (pokud došlo ke vzrůstu absorbance). Z této hodnoty absorbance se vypočítala
aktivita pomocí extinkčního koeficientu pro S-oxid thiobenzamidu a aktivita se vztáhla
na zředění. Aktivita byla vypočítána podle vzorce:
a = (A/ε)·1000·D
a ..............aktivita [nmol/ml/min]
A ……......absorbance vzorku
ε ...............extinkční koeficient pro S-oxidu thiobenzamidu (8,3 mM-1cm-1)
D ..............zředění v 1 ml vzorku
Hodnota aktivity byla dále vztaţena na 1 mg bílkoviny a tím se vypočítala
specifická aktivita enzymu [nmol/mg/min].

4.2.10Stanovení aktivity UDP-glukuronosyltransferasy (UGT)
Metoda je zaloţena na spektrofotometrickém stanovené přeměny p-nitrofenolu
na p-nitrofenolglukuronid za přítomnosti konjugačního činidla a enzymové katalýzy
UGT (Mizuma et al., 1982).
Reakční směs o celkovém objemu 0,1 ml obsahovala:
30 μl TRIS-HCl pufru (0,1 M; pH 7,4)
30 μl p-nitrofenol (166,8 μM)
30 μl UDP-glukuronové kyseliny (0,33 mM)
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10 μl mikrosomů s detergentem
Pro stanovení byl pouţit TRIS-HCl pufr (0,1 M; pH 7,4) připravený sléváním
jednotlivých sloţek (0,1 M roztok TRISu a 0,2 M HCl) při laboratorní teplotě za stálého
míchání a kontroly pH na pH-metru do poţedované hodnoty pH pufru. Dále zásobní
vodný roztok p-nitrofenolu (0,556 mM), zásobní vodný roztok UDP-glukuronové
kyseliny (1,1 mM, konjugační činidlo), vodný roztok detergentu (50 mg/ml), jako
deproteinizační činidlo kyselina trichloroctová (3%, w/v) a neutralizační roztok NaOH
(1 M). Ze známých hodnot koncentrace proteinu ve vzorku se vypočítalo mnoţství
neionogenního detergentu přidávaného k mikrosomům, aby odpovídalo poměru
detergent : bílkovina (w/w) 1 : 2. Detergent Slovasol (nutný pro aktivaci UGT) se přidal
ke 100 μl mikrosomů, tato směs se pak inkubavala při 4 °C po dobu 20 minut. Do
mikrozkumavek

v ledové

lázni

se

pipetoval

TRIS-HCl

pufr,

p-nitrofenol,

UDP-glukuronová kyselina a reakce byla zahájena přidáním mikrosomů s detergentem.
Mikrozkumavky se uzavřely, řádně promíchaly a inkubovaly při 37 °C po dobu 20
minut.
Inkubace byla ukončena přenesením mikrozkumavek do ledové lázně a přidáním
50 μl „stop-roztoku“ kyseliny trichloroctové, čímţ došlo k deproteinizaci. Následovala
centrifugace při 5000 otáčkách/minuta po dobu 3 minut. 50 μl supernatantu se přeneslo
do jamek mikrotitračních destiček, ve kterých uţ bylo napipetováno 50 μl NaOH. Po
zabarvení se obsahu jamek byla na čtečce (BioRad) změřena absorbance
nezreagovaného p-nitrofenolu při 415 nm.
Pro jeden vzorek mikrosomů se připravilo 10 paralelek vzorku a 6 paralelek
slepého vzorku (místo UDP-glukuronové kyseliny byla voda).
Výpočet aktivity se provedl pomocí extinkčního koeficientu p-nitrofenolu,
aktivita se vztáhla na zředění a 1 minutu. Aktivita byla vypočítána podle vzorce:
a = [(Asl - Avz) / ε]·1000·D / 20
a .................aktivita [nmol/ml/min]
Asl …….......absorbance slepého vzorku
Avz …….......absorbance vzorku
ε ..................extinkční koeficient pro p-nitrofenol (18,3 mM-1cm-1)
D .................zředění v 1 ml vzorku (100krát)
20 ................doba inkubace (minuty)
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Hodnota aktivity byla dále vztaţena na 1 mg bílkoviny a tím se vypočítala
specifická aktivita enzymu [nmol/mg/min].

4.2.11 Stanovení aktiviy glutathion-S-transferasy (GST)
Metoda je zaloţena na principu spektrofotometrického stanovení tvorby
za

S-2,4-dinitrofenylglutathionu

pouţití

CDNB

(1-chloro-2,4-dinitrobenzen),

glutathionu a enzymové katalýzy glutathion-S-transferasy (Habig and Jacoby, 1981).
Reakční směs pro stanovení aktivity GST měla následující sloţení:
970 µl sodno-fosfátového pufru (0,1 M; pH 6,5)
10 µl konjugačního činidla (1,0 mM)
10 µl enzymu (cytosol)
10 µl substrátu (1,0 mM)
Celkový objem reakční směsi v kyvetě byl 1 ml. Při stanovení byl pouţit sodnofosfátový pufr (0,1 M; pH 6,5) připravený sléváním jednotlivých sloţek (0,1 M
Na2HPO4·12H2O a 0,1 M NaH2PO4·2H2O) v poměru přibliţně 1:3 při laboratorní
teplotě za stálého míchání a kontroly pH na pH-metru do poţadované hodnoty pH
pufru. Zásobním roztokem substrátu byl 1-chloro-2,4-dinitrobenzen (CDNB, 0,1 M
v 95% ethanolu), zásobním roztokem konjugačního činidla byl vodný roztok
redukovaného glutathionu (GSH, 0,1 M).
Do UV-VIS transparentní kyvety byl napipetován sodno-fosfátový pufr, GSH
a cytosol, směs byla protřepána a byl připipetován substrát. Kyveta byla opět protřepána
a ihned měřena absorbance na UV-VIS spektrofotometru Helios β při 340 nm.
Pro kaţdý vzorek cytosolu bylo měřeno 5 paralelních vzorků. Byly změřeny také
slepé vzorky bez cytosolu.
Cytosol bylo nutné 20krát naředit, tedy tak, aby absorbance nepřesahovala
hodnotu 0,800. Při měření se sledovala linearita měření a hodnota absorbance se
odečítala po 30, 60, 90 a 120 sekundách. Pro výpočet aktivity enzymu byl pouţit rozdíl
absorbancí naměřených v 60 a 120 sekundách, od něhoţ byla odečtena absorbance
slepého vzorku.
Výpočet

aktivity

se

provedl

pomocí

extinkčního

koeficientu

S-2.,4-dinitrofenylglutathionu, aktivita se vztáhla na zředění. Aktivita byla vypočítána
podle vzorce:
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a = (A/ε)·1000·D
a ..............aktivita [nmol/ml/min]
A ……......absorbance vzorku
ε ...............extinkční koeficient pro S-2,4-dinitrofenylglutathionu (9,6 mM-1cm-1)
D ..............zředění v 1 ml vzorku (2000krát)
20 .............doba inkubace (minuty)
Hodnota aktivity byla dále vztaţena na 1 mg bílkoviny a tím se vypočítala
specifická aktivita enzymu [nmol/mg/min].

4.2.12 Statistické hodnocení
Zjištěné hodnoty enzymových aktivit byly statisticky zpracovány pomocí
programu GraphPad Prism:
Kolmogorov-Smirnovovův test byl pouţit k ověření normality rozloţení dat,
případné odlehlé hodnoty narušující normalitu rozloţení dat byly vyloučeny ze
statistického souboru.
Studentův t-test pro nepárové uspořádání (P < 0,05) byl pouţit, pokud byla
splněna podmínka normálního rozloţení a homogenity rozptylu dat.
Mann-Whitney test (neparametrická obdoba parametrického Studentova t-testu)
(P < 0,05) byl pouţit, pokud nebyly splněny podmínky pro pouţití Studentova t-testu.
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5. VÝSLEDKY

5.1

Stanovení koncentrace bílkoviny
Koncentrace bílkoviny v mikrosomálních a cytosolických frakcích jater

zdravých i nemocných muflonek byla stanovena metodou BCA (viz. kapitola 4.2.2).
Nejprve byla proměřena a sestrojena kalibrační přímka pomocí standardního roztoku
hovězího sérového albuminu. Pro kaţdý bod kalibrační přímky bylo měřeno osm
paralelních vzorků. Kalibrační přímka byla sestrojena metodou lineární regrese.
U jednotlivých vzorků cytosolu i mikrosomů kaţdého zvířete bylo proměřeno
osm paralelních vzorků. Od naměřených hodnot absorbance byla odečtena průměrná
hodnota absorbance slepého pokusu a ze směrnice kalibrační přímky (viz obr. 25) byly
vypočítány odpovídající hodnoty koncentrace bílkoviny ve vzorcích.

0,800
0,700

absorbance

0,600
0,500
0,400
0,300

y = 0,000741x
R2 = 0,987822

0,200
0,100
0,000
0

200

400

600

800

1000

1200

bílkovina [μg/ml]
Obr. 25: Závislost absorbance na koncentraci bílkoviny, získaná změřením standardních roztoků
BSA. Každý koncentrační bod je průměrem osmi měření. Rovnice přímky y = 0,000741 x,
korelační koeficient R2 = 0,987822. Od naměřených hodnot byla odečtena absorbance
slepého pokusu (0,080429), proto přímka prochází počátkem.
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Střední hodnoty zjištěných koncentrací bílkovin v jednotlivých vzorcích
mikrosomálních a cytosolických frakcí a příslušné směrodatné odchylky jsou uvedeny
v tabulkách (tab. 2, 3, 4, 5)
Tab. 2: Koncentrace bílkoviny [mg/ml] v cytosolické frakci jater zdravých muflonek

Zdravé
muflonky
36
37
38
Průměr

Koncentrace bílkoviny
[mg/ml]
17,34 ± 1,41
17,93 ± 1,43
17,56 ± 1,75
17,61 ± 0,30

Tab. 3: Koncentrace bílkoviny [mg/ml] v cytosolické frakci jater nemocných muflonek

Nemocné
muflonky
99
100
101
102
Průměr

Koncentrace bílkoviny
[mg/ml]
14,74 ± 1,76
14,68 ± 1,15
14,55 ± 1,23
15,52 ± 1,52
14,87 ± 0,44

V následujícím grafu (obr. 26) je znázorněno srovnání obsahu bílkoviny
v jednotlivých vzorcích cytosolických frakcí jater zdravých a nemocných muflonek.
Hodnoty koncentrace bílkovin se pohybovaly v rozmezí 14,55 mg/ml u nemocné
muflonky (č. 100) aţ 17,93 mg/ml u zdravé muflonky (č. 37).

Koncentrace bílkoviny [mg/ml]
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Nemocné muflonky

Obr. 26: Grafické znázornění obsahu bílkovin v cytosolických frakcích zdravých (36, 37, 38)
a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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V grafu na obr. 27 je znázorněno porovnání koncentrace bílkoviny
v cytosolických frakcí hepatocytů v rámci skupiny zdravých a nemocných muflonek.
Z grafu je patrné, ţe ve skupině zdravých muflonek byl obsah bílkoviny celkově vyšší
neţ ve skupině nemocných muflonek, coţ bylo statisticky prokázáno pomocí
Studentova t-testu (P < 0,05).
20
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Obr. 27: Grafické srovnání koncentrace bílkoviny v cytosolické frakci v rámci skupiny zdravých
a nemocných muflonek

Tab. 4: Koncentrace bílkoviny [mg/ml] v mikrosomálni frakci jater zdravých muflonek

Zdravé
muflonky
36
37
38
Průměr

Koncentrace bílkoviny
[mg/ml]
13,53 ± 0,60
14,22 ± 0,77
12,83 ± 0,81
13,53 ± 0,69

Tab. 5: Koncentrace bílkoviny [mg/ml] v mikrosomální frakci jater nemocných muflonek

Nemocné
muflonky
99
100
101
102
Průměr

Koncentrace bílkoviny
[mg/ml]
11,65 ± 0,66
13,53 ± 0,41
12,06 ± 0,30
12,22± 0,34
12,36 ± 0,81
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V následujícím grafu (obr. 28) je znázorněno srovnání obsahu bílkoviny
v jednotlivých vzorcích mikrosomálních frakcí jater zdravých a nemocných muflonek.
Hodnoty koncentrace bílkovin se pohybovaly v rozmení 11,65 mg/ml u nemocné
muflonky (č. 99) aţ 14,22 mg/ml u zdravé muflonky (č. 37).
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Obr. 28: Grafické znázornění obsahu bílkovin v mikrosomálních frakcích jater zdravých (36, 37,
38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)

V grafu na obr. 29 je znázorněno porovnání koncentrace bílkoviny
v mikrosomálních frakcí jater v rámci skupiny zdravých a nemocných muflonek.
Z grafu je zřejmé, ţe ve skupině zdravých muflonek byl obsah bílkoviny celkově vyšší
neţ ve skupině nemocných muflonek, coţ bylo prokázáno pomocí Mann-Whitney testu
(P < 0,05) za statisticky významnou odlišnost.
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Obr. 29: Grafické srovnání koncentrace bílkoviny v mikrosomální frakci v rámci skupiny zdravých
a nemocných muflonek

5.2

Aktivity redukčních enzymů
V následujících pokusech byla stanovena aktivita redukčních enzymů jak

cytosolických tak mikrosomálních. V cytosolické frakci hepatocytů byla stanovena
aktivita vůči DL-glyceraldehydu a 4-pyridinkarboxaldehydu (aldehydreduktasa, AKR
1A), acenaftenolu (AKR1C) a oracinu (AKR1C, CR)
V mikrosomální frakci aktivita vůči 4-pyridinkarboxaldehydu (3α-HSD),
acenaftenolu (mikrosomální acenaftenoldehydrogenasy), vůči metyraponu a oracinu
(11β-HSD, AKR1C, CR).
Aktivita cytosolických i mikrosomálních redukčních enzymů byla měřena
spektrofotometricky (viz kapitola 4.2.3) nebo pomocí HPLC (viz kapitola 4.2.4). Při
spektrofotometrickém

měření

byla

měřena

aktivita

vůči

DL-glyceraldehydu,

4-pyridinkarboxaldehydu, daunorubicinu, ketoprofenu, metyraponu i naloxonu při pH
6,0. Pouze aktivita vůči acenaftenolu při pH 8,9. Pro kaţdý substrát a zvíře byly měřeny
čtyři paralelní vzorky.
Aktivita vůči daunorubicinu, ketoprofenu, naloxonu a metyraponu v cytosolu
(AKR 1C1, 1C2, 1C4, CR) v této práci nebyla měřitelná.
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5.2.1 Stanovení aktivity vůči DL-glyceraldehydu
V následující tabulkách (tab. 6, 7) jsou uvedené výsledky měření enzymové
aktivity ALR při redukci DL-glyceraldehydu v cytosolické frakci jater zdravých a
nemocných muflonek. Enzymová aktivita je vztaţená na 1 mg bílkoviny a vyjádřena
jako specifická aktivita.
Tab. 6: Specifická aktivita ALR [nmol/mg/min] vůči DL-glyceraldehydu v cytosolické frakci jater
zdravých muflonek

Zdravé
muflonky
36
37
38
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
0,36 ± 0,02
0,31 ± 0,01
0,32 ± 0,02
0,33 ± 0,02

Tab. 7: Specifická aktivita ALR [nmol/mg/min] vůči DL-glyceraldehydu v cytosolické frakci jater
nemocných muflonek

Nemocné
muflonky
99
100
101
102
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
0,38 ± 0,02
0,28 ±0,03
0,29 ± 0,02
0,35 ± 0,01
0,32 ± 0,05

Následující obrázky (obr. 30, 31) ukazují grafické znázornění specifické aktivity
vůči DL-glyceraldehydu v cytosolu. Větší rozdíly aktivit pozorujeme ve skupině
nemocných muflonek, nejvyšší aktivita u muflonky 99 (0,38 nmol/mg/min) a nejniţší u
muflonky 100 (0,28 nmol/mg/min), liší se tedy o téměř 0,1 nmol/mg/min.U zdravých
muflonek jsou aktivity vyrovnanější. Při porovnání skupin jako celků jsou však hodnoty
téměř totoţné.

-59-

Specifická aktivita [nmol/mg/min]
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Obr. 30: Grafické znázornění specifické aktivity ALR vůči DL-glyceraldehydu v cytosolické frakci
jater zdravých (36, 37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 31: Grafické srovnání specifické aktivity ALR vůči DL-glyceraldehydu v cytosolické frakci
v rámci skupiny zdravých a nemocných muflonek
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5.2.2 Stanovení aktivity vůči 4-pyridinkarboxaldehydu
V cytosolu
V následující tabulkách (tab. 8, 9) jsou uvedené výsledky měření enzymové
aktivity ALR při redukci 4-pyridinkarboxaldehydu v cytosolické frakci jater zdravých
a nemocných muflonek. Enzymová aktivita je vztaţená na 1 mg bílkoviny a vyjádřena
jako specifická aktivita.
Tab. 8: Specifická aktivita ALR [nmol/mg/min] vůči 4-pyridinkarboxaldehydu v cytosolické frakci
jater zdravých muflonek

Zdravé
muflonky
36
37
38
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
0,92 ± 0,04
0,88 ± 0,03
0,86 ± 0,03
0,89 ± 0,03

Tab. 9: Specifická aktivita ALR [nmol/mg/min] vůči 4-pyridinkarboxaldehydu v cytosolické frakci
jater nemocných muflonek

Nemocné
muflonky
99
100
101
102
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
1,11 ± 0,06
0,82 ± 0,06
0,79 ± 0,09
0,88 ± 0,05
0,90 ± 0,14

Následující obrázky (obr. 32,. 33) ukazují grafické znázornění specifické aktivity
vůči 4-pyridinkarboxaldehydu v cytosolu. Stejně jako při redukci DL-glyceraldehydu
pozorujeme největší aktivitu ze všech sledovaných zvířat u muflonky 99, nejniţší u 101,
která se však jen minimálně liší od muflonky 100. Při porovnání skupin jako celků jsou
hodnoty aktivit opět téměř totoţné.
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Obr. 32: Grafické znázornění specifické aktivity ALR vůči 4-pyridinkarboxaldehydu v cytosolické
frakci jater zdravých (36, 37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 33: Grafické srovnání specifické aktivity ALR vůči 4-pyridinkarboxaldehydu v cytosolické
frakci v rámci skupiny zdravých a nemocných muflonek
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V mikrosomech
Enzymová aktivita 3α-HSD byla v této práci v mikrosomální frakci jater měřena
shodně s většinou redukčních enzymů - spektrofotometricky (viz kapitola 4.2.3), jako
substrát 3α-HSD byl pouţit 4-pyridinkarboxaldehyd.
Tab. 10: Specifická aktivita 3α-HSD [nmol/mg/min] vůči 4-pyridinkarboxaldehydu v mikrosomální
frakci jater zdravých muflonek

Zdravé
muflonky
36
37
38
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
0,24 ± 0,02
0,20 ± 0,02
0,15 ± 0,02
0,20 ± 0,04

Tab. 11: Specifická aktivita 3α-HSD [nmol/mg/min] vůči 4-pyridinkarboxaldehydu v mikrosomální
frakci jater nemocných muflonek

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
0,24 ±0,02
0,28 ± 0,02
0,19 ± 0,03
0,21 ± 0,04
0,23 ± 0,04

Nemocné
muflonky
99
100
101
102
Průměr
Následující

grafy

(obr.

34,

35)

znázorňují

specifické

aktivity

vůči

4-pyridinkarboxaldehydu v mikrosomech. Hodnoty specifických aktivit se pohybují
v rozsahu 0,15 nmol/mg/min (u zdravé muflonky 38) do 0,28 (u nemocné muflonky
100).

Stejně

jako

při

redukci

DL-glyceraldehydu

a 4-pyridinkarboxaldehydu

v cytosolech pozorujeme největší aktivitu ze všech sledovaných zvířat u muflonky
nemocné. Zvýšená specifická aktivita je patrná také při porovnání skupin muflonek,
hodnoty aktivit nemocných muflonek jsou statisticky významně vyšší (P < 0,05).
Jak vyplývá z dalších dvou grafů (obr. 36, 37), které srovnávají aktivitu vůči
4-pyridinkarboxaldehydu jak v mikrosomech tak cytosolu, profil aktivit zůstává
zachován u jednotlivých zvířat, tak i v rámci skupiny.
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Obr. 34: Grafické znázornění specifické aktivity 3α-HSD v mikrosomální frakci jater zdravých (36,
37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 35: Grafické srovnání specifické aktivity 3α-HSD v mikrosomální frakci v rámci skupiny
zdravých a nemocných muflonek

-64-

Specifická aktivita [nmol/mg/min]

1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
36

37

38

99

Zdravé muflonky

100

101

102

Nemocné muflonky

Obr. 36: Grafické srovnání specifické aktivity vůči 4-pyridinkarboxaldehydu v mikrosomální
(růžová barva) a v cytosolické (tyrkysová barva) frakci u zdravých (36, 37, 38)
a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)

Specifická aktivita [nmol/mg/min]

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
Zdravé muflonky

Nemocné muflonky

Obr. 37: Grafické srovnání specifické aktivita vůči 4-pyridinkarboxaldehydu v mikrosomální
(růžová barva) a v cytosolické (tyrkysová barva) frakci v rámci skupiny zdravých
a nemocných muflonek
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5.2.3 Stanovení aktivity vůči acenaftenolu
V následujících tabulkách (tab. 12, 13, 14, 15) jsou uvedeny výsledky měření
enzymové aktivity mikrosomálních acenaftenoldehydrogenas a aktivity AKR1C vůči
acenaftenolu v cytosolické frakci jater zdravých a nemocných muflonek. Enzymová
aktivita je vztaţená na 1 mg bílkoviny a uvedena jako specifická aktivita.
Tab. 12: Specifická aktivita [nmol/mg/min] vůči acenaftolu v cytosolické frakci jater zdravých
muflonek

Zdravé
muflonky
36
37
38
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
1,41 ± 0,03
1,22 ± 0,04
1,86 ± 0,14
1,50 ± 0,33

Tab. 13: Specifická aktivita [nmol/mg/min] vůči acenaftolu v cytosolické frakci jater nemocných
muflonek

Nemocné
muflonky
99
100
101
102
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
1,60 ± 0,03
1,17 ± 0,04
1,04 ± 0,04
1,26 ± 0,05
1,27 ± 0,24

V následujícím grafu (obr. 38) je znázorněno srovnání aktivit AKR1C vůči
acenaftenolu v cytosolických frakcích jater jednotlivých zdravých a nemocných
muflonek. Specifická aktivita dosahuje nejvyšších hodnot tentokrát u zdravé muflonky
(38), v porovnání s aktivitou nejniţší (muflonka 101) je téměř dvojnásobná. Při pohledu
na skupiny jako celek (obr. 39) je specifická aktivita vyšší u zdravých muflonek,
statistická významnost byla také prokázána (P < 0,05).
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Obr. 38: Grafické znázornění specifické aktivity vůči acenaftenolu v cytosolické frakci jater
zdravých (36, 37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 39: Grafické srovnání specifické aktivity vůči acenaftenolu v cytosolické
skupiny zdravých a nemocných muflonek
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frakci v rámci

Tab. 14: Specifická aktivita [nmol/mg/min] vůči acenaftolu v mikrosomální frakci jater zdravých
muflonek

Zdravé
muflonky
36
37
38
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
0,50 ± 0,07
0,49 ± 0,01
0,41 ± 0,03
0,47 ± 0,05

Tab. 15: Specifická aktivita [nmol/mg/min] vůči acenaftolu v mikrosomální frakci jater nemocných
muflonek

V následujícím

Nemocné
muflonky
99
100
101
102
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
0,41 ± 0,02
0,51 ± 0,04
0,51 ± 0,01
0,44 ± 0,03
0,47 ± 0,05

grafu

40)

(obr.

je

znázorněno

srovnání

aktivit

acenaftenoldehydrogenas v mikrosomálních frakcích jater jednotlivých zdravých
a nemocných muflonek. Velmi vyrovnané hodnoty specifických aktivit pozorujeme u
nemocných muflonek (100 a 101), k nimţ se velmi přibliţuje muflonka zdravá 36.
Nejniţší specifické aktivity byly zjištěny u zdravé muflonky 38 a nemocné 99
(0,41 nmol/mg/min).
V grafu

na

obr.

41

je

znázorněno

porovnání

specifické

aktivity

acenaftenoldehydrogenas v mikrosomálních frakcích jater v rámci skupiny zdravých
a nemocných muflonek. Z grafu je patrné, ţe dikrocelióza nemá vliv na specifickou
aktivitu mikrosomálních acenaftenoldehydrogenas.
Dále uvedené grafy (obr.42, 43) porovnávají aktivitu enzymů vůči acenaftenolu
v jednotlivých subcelulárních frakcích. Aktivita v cytosolu je u jednotlivých zvířat
dvakrát (muflonka 100, 101) aţ čtyřikrát (muflonka 38) vyšší neţ v mikrosomech. Profil
aktivit je obdobný u zdravých i nemocných zvířat.
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Obr. 40: Grafické znázornění specifické aktivity vůči acenaftenolu mikrosomální frakce jater
zdravých (36, 37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 41: Grafické srovnání specifické aktivity vůči acenaftenolu v mikrosomální frakci v rámci
skupiny zdravých a nemocných muflonek
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Obr. 42: Grafické srovnání specifické aktivity vůči acenaftenolu v mikrosomální (růžová barva)
a v cytosolické (tyrkysová barva) frakci u zdravých (36, 37, 38) a nemocných muflonek (99,
100, 101, 102)
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Obr. 43: Grafické srovnání specifické aktivity vůči acenaftenolu v mikrosomální (růžová barva)
a v cytosolické (tyrkysová barva) frakci v rámci skupiny zdravých a nemocných muflonek
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5.2.4 Stanovení aktivity 11β-HSD
Enzymová aktivita 11β-HSD byla v této práci měřena v mikrosomální frakci
jater vůči metyraponu spektrofotometricky (viz kapitola 4.2.3), zárověň byla provedena
inkubace s oracinem, jehoţ metabolit dihydrooracin byl stanoven pomocí HPLC (viz
kapitola 4.2.4).

Aktivita vůči metyraponu
V následujících tabulkách (tab. 16, 17) jsou uvedeny výsledky měření enzymové
aktivity 11β-HSD při redukci metyraponu v mikrosomální frakci jater zdravých
a nemocných muflonek. Enzymová aktivita je vztaţená na 1 mg bílkoviny a uvedena
jako specifická aktivita.
Tab. 16: Specifická aktivita 11β-HSD [nmol/mg/min] vůči metyraponu v mikrosomální frakci jater
zdravých muflonek

Zdravé
muflonky
36
37
38
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
0,13 ± 0,01
0,09 ± 0,02
0,03 ± 0,01
0,08 ± 0,05

Tab. 17: Specifická aktivita 11β-HSD [nmol/mg/min] vůči metyraponu v mikrosomální frakci jater
nemocných muflonek

Nemocné
muflonky
99
100
101
102
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
0,12 ± 0,01
0,11 ± 0,01
0,10 ± 0,02
0,04 ± 0,01
0,09 ± 0,03

V grafu (obr. 44) je velmi nápadná sníţená aktivita u muflonky 102 a ještě více
u muflonky 38. Nejvyšší naměřené hodnoty se pohybují kolem 0,1 nmol/mg/min,
vyrovnaně u muflonky zdravé 36 a nemocné 100.
Při porovnání celých skupin (viz obr. 45) pozorujeme zvýšení aktivity
u nemocných muflonek, ale vzhledem k velkému rozptylu hodnot toto zvýšení nemůţe
být povaţováno za statisticky prokazatelné.
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Obr. 44: Grafické znázornění specifické aktivity 11β-HSD vůči metyraponu v mikrosomální frakci
jater zdravých (36, 37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 45: Grafické srovnání specifické aktivita 11β-HSD vůči metyraponu v mikrosomální frakci
v rámci skupiny zdravých a nemocných muflonek
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Aktivita vůči oracinu
V následujících tabulkách (tab. 18, 19) jsou uvedeny výsledky měření enzymové
aktivity 11β-HSD při redukci oracinu v mikrosomální frakci jater zdravých
a nemocných muflonek. Enzymová aktivita je vztaţená na 1 mg bílkoviny a uvedena
jako specifická aktivita.
Tab. 18: Specifická aktivita 11β-HSD [pmol/mg/min] vůči oracinu v mikrosomální frakci jater
zdravých muflonek

Zdravé
muflonky
36
37
38
Průměr

Specifická aktivita
[pmol/mg/min]
4,69 ± 2,31
3,92 ± 0,50
8,18 ± 1,21
5,60 ± 0,91

Tab. 19: Specifická aktivita 11β-HSD [pmol/mg/min] vůči oracinu v mikrosomální frakci jater
nemocných muflonek

Nemocné
muflonky
99
100
101
102
Průměr

Specifická aktivita
[pmol/mg/min]
10,35 ± 0,96
8,38 ± 2,15
6,25 ± 0,29
17,89 ± 2,24
10,72 ± 5,07

Jak pozorujeme na obrázku 46 hodnoty enzymové aktivity vůči oracinu
v mikrosomální frakci jsou v rámci skupiny zdravých a nemocných muflonek více
rozptýlené. Velmi nápadná je aktivita enzymu u nemocné muflonky (102), která je
v porovnání s nejniţší zjištěnou aktivitou v tomto pokusu (u zdravé muflonky 37)
zvýšena více neţ čtyřikrát. Hodnotíme-li celou skupinu zvířat, i přes velké rozdíly mezi
jednotlivými zdravými a nemocnými muflonkami, je enzymová aktivita nemocných
muflonek statisticky významně (P < 0,05) vyšší oproti muflonkám zdravým (viz obr.
47).
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Obr. 46: Grafické znázornění specifické aktivity 11β-HSD vůči oracinu v mikrosomální frakci jater
zdravých (36, 37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 47: Grafické srovnání specifické aktivity 11β-HSD vůči oracinu v mikrosomální
v rámci skupiny zdravých a nemocných muflonek
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frakci

Srovnání aktivity vůči metyraponu a oracinu
Porovnáme-li aktivity 11β-HSD vůči metyraponu a oracinu v mikrosomech, je
jasně patrná vyšší aktivita vůči metyraponu (obr.48, 49)
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Obr. 48: Grafické srovnání specifické aktivity 11β-HSD v mikrosomální frakci vůči oracinu
(zelenorůžová) a metyraponu (fialovorůžová) u zdravých (36, 37, 38) a nemocných
muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 49: Grafické srovnání specifické aktivity 11β-HSD v mikrosomální frakci vůči oracinu
(zelenorůžová) a metyraponu (fialovorůžová) v rámci skupiny zdravých a nemocných
muflonek
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5.2.5 Stanovení aktivity AKR1C, CR
Spektrofotometrickým stanovením byla enzymová aktivita vůči daunorubicinu,
ketoprofenu, naloxonu a metyraponu (viz kapitola 4.2.3) v cytosolu neměřitelná.
Metodou inkubace cytosolických frakcí s oracinem s následnou extrakcí a HPLC
analýzou metabolitů oracinu (viz kapitola 4.2.4) však enzymová aktivita stanovena byla.
Je vztaţená na 1 mg bílkoviny a uvedena jako specifická aktivita v následujících
tabulkách (tab. 20, 21).
Tab. 20: Specifická aktivita [nmol/mg/min] vůči oracinu v cytosolické frakci jater zdravých
muflonek

Zdravé
muflonky
36
37
38
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
0,62 ± 0,01
0,60 ± 0,02
0,59 ± 0,00
0,60 ± 0,02

Tab. 21: Specifická aktivita [nmol/mg/min] vůči oracinu v cytosolické frakci jater nemocných
muflonek

Nemocné
muflonky
99
100
101
102
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
0,80 ± 0,04
0,69 ± 0,02
0,59 ± 0,03
0,75 ± 0,02
0,70 ± 0,09

Následující graf (obr. 50) ukazuje velmi vyrovnané aktivity vůči oracinu
u zdravých muflonek (hodnoty v úzkém rozmezí 0,59 – 0,62 nmol/mg/min). Pouze
jedna nemocná muflonka (101) má aktivitu srovnatelnou se zdravými, u ostatních
nemocných je aktivita zvýšena. Přes větší rozptyl hodnot aktivit u nemocných
muflonek, jsou tyto statisticky významně zvýšeny (P < 0,05) oproti kontrolní skupině
zdravých muflonek, jak vidíme v grafu na obrázku 51.
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Obr. 50: Grafické znázornění specifické aktivity vůči oracinu v cytosolické frakci jater zdravých
(36, 37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 51:Grafické srovnání specifické aktivity vůči oracinu v cytosolické frakci v rámci skupiny
zdravých a nemocných muflonek
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Porovnáme-li však aktivity vůči témuţ substrátu (oracin) v jednotlivých
subcelulárních frakcích, jeví se na obrázku 52 enzymová aktivita v mikrosomech jako
zanedbatelná.
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Obr. 52: Grafické srovnání specifické aktivity reduktas vůči oracinu v cytosolické (zelenozelená)
a mikrosomální frakci (fialovozelená) v rámci skupiny zdravých a nemocných muflonek

5.2.6 Srovnání aktivit redukčních enzymů
V cytosolu
Následující obrázky ukazují, ţe u jednotlivých zdravých i nemocných zvířat
(obr. 53), tudíţ i kdyţ porovnáváme celé skupiny (obr. 54) je zachováno pořadí
enzymových aktivit, nejvyšší vůči acenaftenolu a 4-pyridinkarboxaldehydu, dále
oracinu a nejniţší vůči DL-glyceraldehydu. Avšak vzájemné poměry aktivit vůči
jednotlivým substrátům se u jednotlivých zvířat i při porovnání celé skupiny liší.
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Obr. 53: Grafické srovnání specifické aktivity cytosolických reduktas vůči DL-glyceraldehydu
(oranžová), 4-pyridinkarboxaldehydu (fialová), acenaftenolu (šedá) a oracinu (zelená)
u zdravých (36, 37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 54: : Grafické srovnání specifické aktivity cytosolických reduktas vůči DL-glyceraldehydu
(oranžová), 4-pyridinkarboxaldehydu (fialová), acenaftenolu (šedá) a oracinu (zelená)
v rámci skupiny zdravých a nemocných muflonek
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V mikrosomech
Porovnáváme-li

enzymové

aktivity

vůči

substrátům

v mikrosomech

u jednotlivých zvířat (obr. 55) i u skupiny zdravých a nemocných muflonek (obr. 56),
pozorujeme nejvyšší hodnoty aktivit vůči acenaftenolu, zhruba poloviční vůči
4-pyridinkarboxaldehydu. Vzájemný poměr aktivit vůči acenaftenolu ku aktivitám vůči
metyraponu se liší u jednotlivých zvířat (od 15krát vyšší aktivity vůči 4-PKA
u muflonky 38 po 3,4krát u muflonky 99). Nejniţší aktivita v mikrosomech je vůči
oracinu. Tento profil je zachován u všech zvířat i v rámci skupin.
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Obr. 55: Grafické srovnání specifické aktivity miktosomálních reduktas vůči 4-pyridinkarboxaldehydu (fialová), acenaftenolu (šedá), metyraponu (vínová) a oracinu (zelená) u zdravých
(36, 37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 56: Grafické srovnání specifické aktivity miktosomálních reduktas reduktas vůči
4-pyridinkarboxaldehydu (fialová), acenaftenolu (šedá), metyraponu (vínová) a oracinu
(zelená) v rámci skupiny zdravých a nemocných muflonek

5.3

Aktivita cytochromů P450
Pro stanovení aktivity jednotlivých isoforem cytochromů byla pouţita metoda

spektrofluorimetrická nebo metoda inkubace s následnou HPLC analýzou. Metoda
spektrofluorimetrická se standardním přídavkem resorufinu (viz kapitola 4.2.6) byla
pouţita pro stanovení aktivity isoforem CYP1A1 (EROD) a CYP1A2 (MROD), které
biotransformují ethoxyresorufin a methoxyresorufin na fluoreskující produkt resorufin,
pro isoformu CYP3A (BROD), která biotransformuje benzyloxyresorufin na resorufin,
a pro isoformu CYP2B (PROD), která biotransformuje pentoxyresorufin na resorufin.
Aktivita isoformy CYP2B (PROD) však byla v našem pokusu neměřitelná. Metoda
spektrofluorimetrická se standardním přídavkem HFC (viz kapitola 4.2.7) byla pouţita
pro stanovení aktivity isoformy CYP2C9, která biotransformuje MFC na fluoreskující
produkt HFC. Metoda inkubace s testosteronem s následnou HPLC analýzou produktů
biotransformace (viz kapitola 4.2.8) byla pouţita pro isoformu CYP3A, která
testosteron biotransformuje především na 6β-hydroxytestosteron.
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5.3.1 Stanovení aktivity CYP1A
V následujících tabulkách (tab. 22, 23) jsou uvedeny hodnoty specifické aktivity
EROD a MROD (včetně směrodatných odchylek) v mikrosomálních frakcích jater
zdravých a nemocných muflonek.
Tab. 22: Specifická aktivita CYP1A [pmol/mg/min] v mikrosomální frakci jater zdravých muflonek

Zdravé
muflonky
36
37
38
Průměr

Specifická aktivita [pmol/mg/min]
EROD
MROD
40,24 ± 2,66
38,99 ± 1,57
41,21 ± 3,02
42,86 ± 3,19
42,15 ± 1,57
61,93 ± 4,51
41,20 ± 0,95
47,93 ± 12,28

Tab. 23: Specifická aktivita CYP1A [pmol/mg/min] v mikrosomální frakci jater nemocných
muflonek

Nemocné
muflonky
99
100
101
102
Průměr

Specifická aktivita [pmol/mg/min]
EROD
MROD
44,00 ± 0,22
38,81 ± 4,82
33,60 ± 1,06
31,77 ± 0,17
44,04 ± 2,67
56,21 ± 2,72
27,54 ± 0,81
15,37 ± 1,28
37,29 ± 8,15
35,54 ± 16,92

Na dalších obrázcích jsou znázorněny aktivity cytochromů v mikrosomech
u jednotlivých zvířat vůči ethoxyresorufinu (obr. 57) a methoxyresorufinu (obr. 58).
Zatímco aktivity EROD u zdravých muflonek jsou vyrovnané, kolísají u nemocných,
stejně jako aktivity MROD u zdaravých i nemocných muflonek. Další obrázek
znázorňuje porovnání EROD a MROD aktivity u kaţdého zvířete (obr. 59).
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Obr. 57: Grafické znázornění specifické aktivity CYP1A1 (EROD) v mikrosomální frakci jater
zdravých (36, 37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 58: Grafické znázornění specifické aktivity CYP1A2 (MROD) v mikrosomální frakci jater
zdravých (36, 37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 59: Grafické znázornění specifické aktivity EROD (tmavé barvy) a MROD (světlé barvy) v
mikrosomální frakci jater zdravých (36, 37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)

Graf na obr. 60 srovnává EROD a MROD aktivity mezi skupinou zdravých
a nemocných

muflonek.

Z grafického

vyhodnocení

(s přihlédnutím

k velkým

směrodatným odchylkám) je zřejmé, ţe se aktivita EROD a MROD u zdravých ani
nemocných muflonek význačně neliší, jak bylo prokázáno statistickým hodnocením.
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Obr. 60: Grafické srovnání specifické aktivity EROD (tmavé barvy) a MROD (světlé barvy)
v mikrosomální frakci v rámci skupiny zdravých a nemocných muflonek
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5.3.2 Stanovení aktivity CYP3A
Aktivita vůči benzyloxyresorufinu
V následujících tabulkách (tab. 24, 25) jsou uvedeny hodnoty specifické aktivity
BROD (včetně směrodatných odchylek) v mikrosomálních frakcích jater zdravých
a nemocných muflonek Aktivita byla měřena spektrofluorimetricky se standardním
přídavkem resorufinu.
Tab. 24:Specifická aktivita CYP3A [pmol/mg/min] vůči benzyloxyresorufinu v mikrosomální frakci
jater zdravých muflonek

Zdravé
muflonky
36
37
38
Průměr

Specifická aktivita
[pmol/mg/min]
11,31 ± 0,92
13,48 ± 0,95
9,98 ± 2,82
11,59 ± 1,77

Tab. 25: Specifická aktivita CYP3A [pmol/mg/min] vůči benzyloxyresorufinu v mikrosomální
frakci jater nemocných muflonek

Nemocné
muflonky
99
100
101
102
Průměr

Specifická aktivita
[pmol/mg/min]
12,19 ± 0,26
12,68 ± 0,93
14,71 ± 1,03
13,51 ± 0,37
13,272 ± 1,101

V grafu na obr. 61 vidíme znázorněné BROD aktivity u jednotlivých zvířat.
Nejniţší aktivitu (ovšem s největším rozptylem hodnot) vykazuje zdravá muflonka 38
(9,98 pmol/mg/min), nejvyšší hodnotu nemocná muflonka 101 (14,71 pmol/mg/min).
Celkově je aktivita vyšší u nemocných muflonek (viz obr. 62), ovšem statistickým
hodnocením rozdíl oproti skupině zdravých muflonek nebyl prokázán jako významný.
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Obr. 61:Grafické znázornění specifické aktivity CYP3A [pmol/mg/min]v mikrosomální frakci jater
zdravých (36, 37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 62:Grafické srovnání specifické aktivity CYP3A [pmol/mg/min] v mikrosomální frakci
v rámci skupiny zdravých a nemocných muflonek
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Aktivita vůči testosteronu
V následujících tabulkách (tab. 26, 27) jsou uvedeny hodnoty specifické aktivity
CYP3A (včetně směrodatných odchylek) v mikrosomálních frakcích zdravých
a nemocných muflonek Aktivita byla měřena metodou inkubace s testosteronem
a následnou HPLC analýzou produktů biotransfomace.
Tab. 26:Specifická aktivita CYP3A [pmol/mg/min] vůči testosteronu v mikrosomální frakci jater
zdravých muflonek

Zdravé
muflonky
36
37
38
Průměr

Specifická aktivita
[pmol/mg/min]
491,09 ± 47,66
293,25 ± 63,08
298,65 ± 26,60
361,00 ± 112,70

Tab. 27: Specifická aktivita CYP3A [pmol/mg/min] vůči testosteronu v mikrosomální frakci jater
nemocných muflonek

Nemocné
muflonky
99
100
101
102
Průměr

Specifická aktivita
[pmol/mg/min]
166,15 ± 25,14
334,14 ± 31,54
198,87 ± 18,09
150,36 ± 23,42
212,38 ± 83,65

Následující obrázek (obr. 63) ukazuje grafické znázornění aktivity CYP3A
u jednotlivých zdravých a nemocných muflonek Nejvyšší aktivitu ze všech zvířat
vidíme u zdravé muflonky (36). Nejvyšší aktivita ve skupině nemocných muflonek
(100) je srovnatelná s niţšími aktivitami zdravých muflonek (37, 38).
Po vypočtení průměru hodnot aktivit CYP3A v kaţdé z obou skupin muflonek
bylo zjíštěno, ţe rozdíl v hodnotách aktivity CYP3A je statisticky významný. Bylo to
prokázáno graficky (obr. 64) i statisticky.
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Obr. 63:Grafické znázornění specifické aktivity CYP3A vůči testosteronu v mikrosomální frakci
jater zdravých (36, 37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 64: Grafické srovnání specifické aktivity CYP3A vůči testosteronu v mikrosomální frakci
v rámci skupiny zdravých a nemocných muflonek
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Srovnání aktivity vůči benzyloxyresorufinu a testosteronu
Na dalších obrázcích vidíme porovnání aktivity CYP3A vůči testosteronu
a benzyloxyresorufinu u jednotlivých muflonek (obr. 65) i skupin (obr. 66).
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Obr. 65: Grafické srovnání specifické aktivity CYP3A v mikrosomální frakci vůči testosteronu
(světlé barvy) a benzyloxyresorufinu (tmavé barvy) u zdravých (36, 37, 38) a nemocných
muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 66: Grafické srovnání specifické aktivity CYP3A v mikrosomální frakci vůči testosteronu
(světlé barvy) a benzyloxyresorufinu (tmavé barvy) v rámci skupiny zdravých
a nemocných muflonek
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5.3.3 Stanovení aktivity CYP2C9
V následujících tabulkách (tab. 28, 29) jsou uvedeny hodnoty specifické aktivity
CYP2C9 (včetně směrodatných odchylek) vůči MFC v mikrosomálních frakcích
zdravých a nemocných muflonek Aktivita byla měřena spektrofluorimetricky se
standardním přídavkem HFC.
Tab. 28: Specifická aktivita CYP2C9 [pmol/mg/min] vůči MFC v mikrosomální frakci jater
zdravých muflonek

Zdravé
muflonky
36
37
38
Průměr

Specifická aktivita
[pmol/mg/min]
311,44 ± 7,86
350,56 ± 6,11
540,42 ± 6,26
400,81 ± 122,49

Tab. 29: Specifická aktivita CYP2C9 [pmol/mg/min] vůči MFC v mikrosomální frakci jater
nemocných muflonek

Nemocné
muflonky
99
100
101
102
Průměr

Specifická aktivita
[pmol/mg/min]
421,13 ± 3,87
180,58 ± 11,98
367,02 ± 7,29
123,83 ± 1,02
273,14 ± 143,27

V následujícím grafu (obr. 67) je znázorněno srovnání aktivit CYP2C9
v mikrosomálních frakcích hepatocytů jednotlivých zdravých a nemocných muflonek.
Aktivita je velmi sníţena u nemocncý muflonek (100, 102), coţ značně sniţuje průměr
celé skupiny nemocných muflonek (viz obr. 68). Toto sníţení aktivity v porovnání se
zdravými muflonkymi však nebylo prokázáno jako statisticky významné (P < 0,05).
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Obr. 67: Grafické znázornění specifické aktivity CYP2C9 v mikrosomální frakci hepatocytů
zdravých (36, 37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 68: Grafické srovnání specifické aktivity CYP2C9 v mikrosomální frakci v rámci skupiny
zdravých a nemocných muflonek
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5.4

Aktivita FMO
Ke

stanovení

aktivity

flavinmonooxygenasy

(FMO)

byla

pouţita

spektrofotometrická metoda stanovení tvorby S-oxidu thiobenzamidu v mikrosomální
frakci jater zdravých a nemocných muflonek (viz kapitola 4.2.9).
V tabulkách (tab. 30, 31) jsou uvedeny průměrné hodnoty s příslušnými
odchylkami aktivit FMO v mikrosomální frakci jater jednotlivých zdravých
a nemocných muflonek a průměrná hodnota aktivity FMO v dané skupině zvířat.
Tab. 30: Specifická aktivita FMO [nmol/mg/min] v mikrosomální frakci jater zdravých muflonek

Zdravé
muflonky
36
37
38
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
2,53 ± 0,64
2,01 ± 0,26
1,48 ± 0,06
2,01 ± 0,53

Tab. 31: Specifická aktivita FMO [nmol/mg/min] v mikrosomální frakci jater nemocných muflonek

Nemocné
muflonky
99
100
101
102
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
2,56 ± 0,16
2,06 ± 0,13
1,82 ± 0,03
1,73 ± 0,05
2,04 ± 0,37

Z dále uvedeného obrázku (obr. 69) vyplývá, ţe nejvyšší aktivita FMO
u zdravých muflonek (36) je téměř totoţná s nejvyšší aktivitou u nemocných muflonek
(99), stejně jako nejniţší aktivita u zdravých muflonek (38) je blízká nejniţší aktivitě
u nemocných muflonek (102).
Při porovnání celých skupin (viz obr. 70) je patrné, ţe mezi aktivitou FMO
skupiny zdravých a nemocných muflonek není rozdílu.

-92-

Specifická aktivita [nmol/mg/min]

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
36

37

38

99

Zdravé muflonky

100

101

102

Nemocné muflonky

Obr. 69: Grafické znázornění specifické aktivity FMO v mikrosomální frakci jater zdravých (36,
37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 70: Grafické srovnání specifické aktivity FMO v mikrosomální frakci v rámci skupiny
zdravých a nemocných muflonek
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5.5

Aktivita UGT
Pro stanovení aktivity UDP-glukuronosyltransferasy (UGT) byla pouţita

spektrofotometrická metoda stanovení přeměny p-nitrofenolu na p-nitrofenolglukuronid
v miktosomální frakci jater zdravých a nemocných muflonek (viz kap. 4.2.10)
V tabulkách (tab. 32, 33) jsou uvedeny průměrné hodnoty s příslušnými
odchylkami

aktivit

UGT

v mikrosomální

frakci

jater

jednotlivých

zdravých

a nemocných muflonek a průměrná hodnota aktivity UGT v dané skupině zvířat.
Tab. 32: Specifická aktivita UGT [nmol/mg/min] v mikrosomální frakci jater zdravých muflonek

Zdravé
muflonky
36
37
38
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
7,84 ± 0,30
6,64 ± 0,17
6,92 ± 0,30
7,13 ± 0,59

Tab. 33: Specifická aktivita UGT [nmol/mg/min] v mikrosomální frakci jater nemocných muflonek

Nemocné
muflonky
99
100
101
102
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
5,11 ± 0,47
4,62 ± 0,40
4,73 ± 0,69
3,63 ± 0,33
4,52 ± 0,76

Aktivity UGT u všech zdravých muflonek jsou vyšší neţ aktivity u nemocných
muflonek. Jak vídíme na obr. 71, ani nejvyšší aktivita UGT ve skupině nemocných
muflonek není vyšší neţ nejniţší aktivita ve skupině zdravých muflonek. Při porovnání
skupin jako celku (viz obr. 72) je zřetelně patrný rozdíl mezi jednotlivými skupinami.
Sníţení aktivity UGT u nemocných muflonek oproti aktivitě UGT u zdravých muflonek
bylo prokázáno i statisticky (P < 0,01).
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Obr. 71: Grafické znázornění specifické aktivity UGT v mikrosomální frakci jater zdravých (36,
37, 38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 72: Grafické srovnání specifické aktivity UGT v mikrosomální frakci v rámci skupiny
zdravých a nemocných muflonek
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5.6

Aktivita GST
Pro

stanovení

spektrofotometrická

aktivity
metoda

glutathiontransferasy
stanovení

tvorby

(GST)

byla

pouţita

S-2,4-dinitrofenylglutathionu

v cytosolické frakci jater zdravých a nemocných muflonek (viz kap. 4.2.11)
V tabulkách (tab. 34, 35) jsou uvedeny průměrné hodnoty s příslušnými
odchylkami aktivit GST v cytosolické frakci jater jednotlivých zdravých a nemocných
muflonek a průměrná hodnota aktivity UGT v dané skupině zvířat.
Tab. 34: Specifická aktivita GST [nmol/mg/min] v cytosolické frakci jater zdravých muflonek

Zdravé
muflonky
36
37
38
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
691,88 ± 134,99
615,79 ± 97,90
844,77 ± 89,73
717,48 ± 116,62

Tab. 35: Specifická aktivita GST [nmol/mg/min] v cytosolické frakci jater nemocných muflonek

Nemocné
muflonky
99
100
101
102
Průměr

Specifická aktivita
[nmol/mg/min]
643,14 ± 145,73
397,50 ± 94,70
429,52 ± 110,90
649,87 ± 134,14
530,01 ± 135,18

V následujícím grafu (obr. 73) je znázorněno srovnání aktivit GST
v cytosolických frakcích jater jednotlivých zdravých a nemocných muflonek. Specifická
aktivita dosahuje nejvyšších hodnot u zdravé muflonky (38), v porovnání s aktivitou
nejniţší (muflonka 100) je více neţ dvojnásobná. Při pohledu na skupiny jako celek je
specifická aktivita vyšší u zdravých muflonek (viz obr. 74), statistická významnost byla
také prokázána (P < 0,05).
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Obr. 73: Grafické znázornění specifické aktivity GST v cytosolické frakci jater zdravých (36, 37,
38) a nemocných muflonek (99, 100, 101, 102)
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Obr. 74: Grafické srovnání specifické aktivity GST v cytosolické frakci v rámci skupiny zdravých
a nemocných muflonek
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6. DISKUSE
Muflon je ţivočišný druh velmi citlivý na parazitární onemocnění. Jeho chov ve
volné přírodě, oborních chovech stejně jako na farmách vyţaduje pravidelné podávání
anthelmintik. V těle muflona jsou podaná anthelmintika substráty biotransformačních
enzymů, od jejichţ aktivity se odvíjí účinek léčiv a jeho trvání, zároveň i toxicita.
Biotransformační enzymy jsou ovlivňovány mnohými faktory, mezi které patří
i zdravotní stav organismu. Cílem této práce bylo zjistit, zda a jak dikrocelióza
ovlivňuje aktivitu vybraných biotransformačních enzymů u starých muflonek.
Sledovanými biotransformačními enzymy byly redukční enzymy, cytochromy
P450

a

flavinmonooxygenasa

jako

enzymy

první

fáze

biotransformace;

UDP-glukuronosyltransferasa a glutathion-S-transferasa jako enzymy druhé fáze
biotransformace. Jedná se o enzymy, které se u tohoto ţivočišného druhu nejčastěji
a největší měrou podílejí na biotransformaci léčiv i kontaminantů ţivotního prostředí.
Aktivita redukčních enzymů u muflona dosud sledována nebyla. K jednotlivým
stanovením byly pouţity vzorky mikrosomálních a cytosolických frakcí jater zdravých
a nemocných muflonek.
Podle vlastností jednotlivých enzymů byly jejich aktivity stanovovány
spektrofotometricky, spektrofluorimetricky nebo byly provedeny inkubace enzymů se
substrátem a následně byly stanoveny produkty biotransformace pomocí HPLC. Po
provedení analýzy byly hodnoty mnoţství vzniklých metabolitů přepočteny na aktivitu
za časovou jednotku a vztaţeny na miligram bílkoviny. Ke statistickému hodnocení
všech výsledků byl pouţit Kolmogorov-Smirnovovův test, Studentův nepárový t-test,
případně Mann-Whitney test s hladinou spolehlivosti 0,95.
Pro výpočet specifické enzymové aktivity bylo nutné nejdříve stanovit
koncentrace bílkoviny ve všech vzorcích mikrosomálních a cytosolických frakcí jater
zdravých i nemocných muflonek. Hodnoty koncentrace bílkoviny v cytosolických
frakcích u jednotlivých zvířat i v rámci skupiny byly vyrovnané. Průměrná hodnota
koncentrace bílkoviny v cytosolických frakcích u zdravých muflonek byla statisticky
významně vyšší neţ průměrná hodnota koncentrace bílkoviny u nemocných. Hodnoty
koncentrace bílkoviny v mikrosomálních frakcích u jednotlivých zvířat v rámci skupiny
byly celkem vyrovnané, avšak kolísaly více neţ u hodnot cytosolu. Průměrná hodnota
koncentrace bílkoviny v mikrosomálních frakcích u zdravých muflonek byla opět
statisticky významně vyšší neţ průměrná hodnota koncentrace bílkoviny u nemocných.
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Tedy v případě cytosolu i mikrosomů byla koncentrace bílkovin významně sníţena
u nemocných zvířat. Můţeme usuzovat na sníţenou proteosyntézu vlivem dikroceliózy,
která se i v celkovém klinickém obrazu nemocného zvířete projevuje sníţením
hmotnosti, slabostí aţ vyhublostí1.
V obou subcelulárních frakcích obou skupin zvířat byly stanoveny specifické
aktivity redukčních enzymů vůči různým substrátům. Aktivita reduktas daunorubicinu,
ketoprofenu, naloxonu a metyraponu, která je v cytosolu spojována s aktivitou
jednotlivých isoforem AKR1C (AKR1C1, 1C2, 1C4) a CR v této práci nebyla
spektrofotometrickou metodou měřitelná.
V cytosolické frakci byla nalezena aktivita reduktas vůči DL-glyceraldehydu
a 4-pyridinkarboxaldehydu, spojovaná s aktivitou aldehydreduktasy, AKR1A. Průměrné
hodnoty specifické aktivity těchto reduktas ve skupině zdravých a nemocných muflonek
byly téměř totoţné. Naproti tomu jako statisticky významný byl vyhodnocen rozdíl
v aktivitě zdravých versus nemocných muflonek při redukci acenaftenolu a oracinu
v cytosolu. Aktivita vůči oběma substrátům je spojena s cytosolickými aldoketoreduktasami (AKR1C), u oracinu navíc s karbonylreduktasou. Směr modulace
aktivit je však protichůdný, zatímco aktivita vůči acenaftenolu je u nemocných
muflonek sníţena (1,27 nmol/mg/min oproti 1,50 nmol/mg/min u zdravých muflonek),
je patrné zvýšení aktivity vůči oracinu u nemocných muflonek (z 0,60 nmol/mg/min
u zdravých na 0,70 nmol/mg/min). Tato situace můţe být vysvětlena dostatečnou
(dikroceliózou neovlivněnou nebo dokonce dikroceliózou indukovanou) aktivitou
karbonylreduktasy, čímţ maskuje inhibiční vliv dikroceliózy na AKR1C (viz aktivita
vůči acenaftenolu v cytosolu).
Aktivita vůči oracinu byla stanovena také v mikrosomech obou skupin zvířat.
Katalýza této reakce je spojena s 11β-hydroxysteroiddehydrogenasou. V mikrosomech
sledujeme při redukci oracinu stejný trend jako v cytosolu, u nemocných zvířat dochází
ke statisticky významnému zvýšení aktivity. Porovnáme-li aktivity vůči témuţ substrátu
(oracin) v cytosolu a mikrosomech, jeví se mikrosomální aktivita jako zanedbatelná. Je
to způsobeno pravděpodobně tím, ţe na biotransformaci oracinu v cytosolu se podílí
více enzymů, tudíţ jejich celková biotransformační kapacita vzrůstá. 11β-HSD
katalyzuje také biotransformaci dalšího substrátu pouţitého v této práci, metyraponu.
Přestoţe enzymová aktivita při jeho redukci byla významně vyšší v porovnání
1

http://www.cdfound.to.it/hTML/dicro.htm
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s aktivitou při redukci oracinu, nepozorujeme při redukci metyraponu změny aktivity
mezi skupinou zdravých a nemocných muflonek. Porovnáme-li aktivity vůči
metyraponu a oracinu u jednotlivých zvířat pozorujeme, ţe s klesající aktivitou vůči
metyraponu vzrůstá aktivita vůči oracinu, tudíţ zvíře s vysokou aktivitou vůči
metyraponu vykazuje nízkou aktivitu vůči oracinu (muflonka 36, 99) a zvíře s nízkou
aktivitou vůči metyraponu vysokou aktivitu vůči oracinu. Důvodem mohou být
interindividuální rozdíly, u některých zvířat se mohou na redukci metyraponu podílet
i další enzymy (dosud neidentifikované na rozdíl od 11β-HSD), v důsledku čehoţ
pozorujeme významné rozdíly enzymové aktivity u zvířat téhoţ druhu, pohlaví a věku.
4-pyridinkarboxaldehyd byl pouţit nejen jako substrát pro cytosolické enzymy
(viz výše) ale i pro mikrosomální, jejichţ aktivita připisovaná 3α-HSD byla statisticky
významně ovlivněna ve smyslu zvýšení u nemocných muflonek. Z pohledu subcelulární
lokalizace aktivity můţeme říci, ţe při redukci acenaftenolu významné ovlivnění
aktivity dikroceliózou nebylo pozorováno v mikrosomech (acenaftenoldehydrogenasa),
avšak bylo pozorováno u cytosolických enzymů (AKR1C) (viz výše).
Shrneme-li vliv dikroceliózy na aktivity redukčních enzymů, konstatujeme, ţe
statisticky významně byla sníţena cytosolická biotransformace acenaftenolu. Zvýšení
aktivity vlivem onemocnění pozorujeme při cytosolické i mikrosomální redukci oracinu
a při mikrosomální biotransformaci 4-pyridinkarboxaldehydu.
V mikrosomální frakci zdravých i nemocných muflonek byla stanovena
specifická aktivita podrodin cytochromu P450. Z podrodiny CYP1A byla stanovena
aktivita ethoxyresorufindeethylasy (EROD) a methoxyresorufindemethylasy (MROD)
pomocí spektrofluorimetrie, kdy jednotlivé enzymy transformují své specifické
substráty na fluoreskující resorufin. Byla sledována aktivita EROD a MROD
u jednotlivých zdravých a nemocných muflonek a dále porovnána mezi oběma
skupinami.
Aktivita EROD i MROD byla vyšší u skupiny zdravých muflonek, ovšem tento
rozdíl nebyl statisticky vyhodnocen jako významný. Porovnáme-li mezi sebou aktivity
EROD a MROD u zdravých muflonek, je vyšší aktivita MROD, u nemocných muflonek
aktivita EROD, ani jeden z rozdílů nemá statistický význam. Toto zjištění je pozitivní
z hlediska podávání léčiv, která jsou biotransformována právě CYP1A (např.
albendazol), protoţe dikroceliózou nebude ovlivněna biotransformační funkce CYP1A
vůči často pouţívaným anthelmintikům.
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Dále byla spektrofluorimetricky stanovena aktivita CYP2C9 v mikrosomech
zdravých i nemocných muflonek. Aktivita byla sledována u jednotlivých zdravých
a nemocných muflonek, následně porovnána mezi oběma skupinami.
Aktivity

enzymů

(123,8 pmol/mg/min)

u

byla

jednotlivých
nalezena

u

zvířat

kolísaly.

nemocné

muflonky

Nejniţší

hodnota

(102),

nejvyšší

(540,4 pmol/mg/min) u zdravé muflonky (38). Výsledná průměrná hodnota aktivity
CYP2C9 ve skupině zvířat byla niţší u nemocných muflonek. Toto sníţení aktivity
v porovnání se zdravými muflonkami však nebylo prokázáno jako statisticky významné,
patrně vinou velkého rozptylu hodnot nejen v jednotlivých skupinách, ale i v rámci
celého sledovaného souboru zvířat.
Ke stanovení aktivity CYP3A byla pouţita metoda spektrofluorimetrická jako
u předchozích dvou cytochromů, zároveň byla provedena inkubace se specifickým
substrátem a následná HPLC analýza. Zatímco aktivita vůči benzyloxyresorufinu ve
spektrofluorometrickém stanovení byla u nemocných muflonek zvýšena, ovšem ne
statisticky významně, aktivita vůči testosteronu (testosteronhydroxylasa) byla
u nemocných muflonek sníţena s hladinou spolehlivosti 0,95. Porovnáme-li aktivity
CYP3A vůči oběma substrátům, je aktivita vůči benzyloxyresorufinu zanedbatelná.
U cytochromů P450 byla tedy celkově zaznamenána jedna statisticky významná
změna aktivity u nemocných muflonek, byla sníţena aktivita CYP3A vůči testosteronu.
Sníţení aktivity u nemocných muflonek bylo zaznamenáno také u CYP1A i CYP2C9,
avšak pouze jako trend, nikoli statisticky významný rozdíl. Proti tomuto trendu stojí
pouze statisticky neprokazatelné zvýšení aktivity CYP3A vůči benzyloxyresorufinu
u nemocných muflonek. Vůči tomuto substrátu je však aktivita nejniţší ze všech
sledovaných CYP v této práci (do 15 pmol/mg/min). Aktivity CYP1A se pohybují
okolo

hodnot

40

pmol/mg/min,

aktivity

CYP3A

vůči

testosteronu

okolo

290 pmol/mg/min a nejvyšších hodnot dosahují aktivity CYP2C9, pohybují se okolo
330 pmol/mg/min. Z uvedených výsledků nelze vyvodit jednoznačný závěr o vlivu
dikroceliózy na celou skupinu sledovaných cytochromů P450. U mladých samců
muflona dikrocelióza neměla statisticky prokazatelný vliv na aktivitu ţádného
sledovaného cytochromu P450 (Štorkánová, 2004).
Aktivita

flavinmonooxygenas

spektrofotometricky

u

zdravých

i

(FMO)

v mikrosomech

nemocných

muflonek.

byla
Zjištěné

provedena
hodnoty

u jednotlivých zvířat se lišily, avšak průměrná aktivita FMO u zdravých muflonek byla
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téměř totoţná s průměrnou aktivitou u nemocných muflonek. Tento výsledek je
v souladu s obecným poznatkem, ţe FMO nejsou inducibilní (Kvasničková, 1995).
Dále byly sledovány aktivity konjugačních enzymů, v mikrosomech aktivity
UDP-glukuronosyltransferasy (UGT) a v cytosolu glutathion-S-transfeasy (GST).
Stanovení mikrosomální aktivity UGT u všech sledovaných muflonek bylo provedeno
spektrofotometricky. Po stanovení hodnot aktivit u jednotlivých muflonek bylo zjištěno,
ţe aktivity zdravých muflonek kolísají od 6,64 do 7,84 nmol/mg/min, zatímco aktivity
nemocných muflonek od 3,63 do 5,11 nmol/mg/min. Jiţ z grafického znázornění
průměrných aktivit skupiny zdravých muflonek a skupiny nemocných muflonek je
patrné významné sníţení aktivity u nemocných muflonek. Tato skutečnost byla ověřena
statistickým hodnocením (P < 0,01), které významnost rozdílu potvrdilo, tudíţ
dikrocelióza u starých muflonek významně sniţuje aktivitu UGT.
Dále bylo provedeno spektrofotometrické stanovení aktivity GST v cytosolu
všech muflonek. Stejně jako v předchozích stanoveních byla sledována aktivita GST
u jednotlivých zdravých a nemocných muflonek, následně byla porovnána aktivita GST
mezi oběma skupinami. Nejniţší hodnota aktivity u zdravých muflonek je blízká
nejvyšším hodnotám ve skupině nemocných muflonek (600 nmol/mg/min). Specifická
enzymová aktivita GST je tedy vyšší u zdravých muflonek neţ muflonek
s dikroceliózou. Je to dobře patrné z porovnání průměrných hodnot aktivit jednotlivých
skupin, Rozdíl byl prokázán i statisticky.
Ze získaných údajů vyplynulo, ţe dikrocelióza u starých muflonek ovlivňuje
cytosolické aldo-ketoreduktasy (AKR1C) a karbonylreduktasu. Specifickou aktivitu
AKR1C patrně inhibuje, specifickou aktivitu karbonylreduktasy zvyšuje. Vliv na
mikrosomální enzymy 11β-HSD a 3α-HSD byl v obou případech indukční. Projevení se
vlivu dikroceliózy však záleţelo na konkrétním substrátu.
Z cytochromů P450 byla onemocněním ovlivněna pouze podrodina CYP3A vůči
testosteronu, jejíţ aktivita byla u nemocných muflonek významně sníţená. Specifická
aktivita flavinmonooxygenas ovlivněna nebyla.
Byly ale pozorovány významné změny aktivity obou konjugačních enzymů,
aktivity mikrosomální UGT i cytosolické GST byly u nemocných muflonek sníţeny.
Toto zjištění je významné z hlediska biotransformace podávaných léčiv, která nebo
jejichţ metabolity jsou konjugovány s kyselinou glukuronovou nebo s glutathionem.
Sníţená aktivita UGT a GST můţe vést ke zpomalení vylučování léčiv či jejich
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metabolitů z organismu a tím např. k prodlouţení jejich účinku nebo k jejich hromadění
v organismu.
Aktivita GST u starých muflonek je vlivem dikroceliózy modulována stejným
způsobem jako u mladých muflonů. Avšak změny ostatních enzymových aktivit,
prokázané v této práci, nebyly potvrzeny u mladých samců muflona (Štorkánová, 2004).
Na skutečnosti, ţe u starých samic muflona bylo ovlivněno více enzymů, se můţe
podílet faktor věku, pohlaví a zatíţení organismu parazity. U starých zvířat je také
pravděpodobnější expozice případným kontaminantům ţivotního prostředí, z nichţ
mnohé jsou významnými induktory nebo inhibitory enzymových aktivit.
Poznatek, ţe vlivem dikroceliózy jsou aktivity enzymů modulovány, je
významný především proto, ţe tyto ovlivněné enzymy se také podílejí na
biotransformaci léčiv podávaných v rámci léčby a profylaxe dikroceliózy. Avšak
aktivita

enzymů

CYP1A,

které

se

na

deaktivaci

nejvíce

pouţívaných

benzimidazolových anthelmintik (albendazol) podílí největší měrou (Baliharová et al.,
2003), dikroceliózou nebyla ovlivněna ani u mladých samců ani u starých samic
muflona.
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7. ZÁVĚR
U starých muflonek zdravých a muflonek postiţených dikroceliózou byly
stanoveny specifické aktivity vybraných biotransformačních enzymů, byly porovnány
jednotlivé hodnoty naměřených aktivit a dále byly vypočteny průměrné hodnoty daných
aktivit pro skupinu zdravých a nemocných muflonek a statisticky vyhodnoceny. Ze
získaných výsledků můţeme vyvodit následující závěr:


Dikrocelióza má vliv na specifickou aktivitu redukčních enzymů CR,
3α-HSD a 11β-HSD ve smyslu zvýšení aktivity; na AKR1C působí
indukčně i inhibičně.



Dikrocelióza nemá vliv na specifickou aktivitu redukčních enzymů
AKR1A



Dikrocelióza sniţuje specifickou aktivitu cytochromu P450 3A



Dikrocelióza neovlivňuje specifickou aktivitu cytochromu P450 1A, 2C



Dikrocelióza nemá vliv na specifickou aktivitu FMO



Dikrocelióza významně sniţuje specifickou aktivitu konjugačních
enzymů UGT a GST
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8. SEZNAM ZKRATEK
11β-HSD
3α-HSD
4-PAK
AKR
ALR
BCA
BROD
BSA
CDNB
CR
CYP
DD
DHO
EROD
FAD

11β-hydroxysteroiddehydrogenasa
3α-hydroxysteroiddehydrogenasy
4-pyridinkarboxaldehyd
aldo-keto reduktasa
aldehydreduktasa
bicinchonic acid; 2,2´-bicincholin-4,4´-dikarboxylová kyselina
benzyloxydearylasa
hovězí sérový albumin
1-chloro-2,4-dinitrobenzen
karbonylreduktasa
cytochrom P450
dihydrodioldehydrogenasa
6-[2-(2-hydroxyethyl)aminoethyl]-5-oxo-11-hydroxy5,6-dihydro-11H-indeno[1,2-c] isochinolin
ethoxyresorufindeethylasa
flavinadenindinukleotid

FADH2
FAD-OH
FAD-OOH
FMO
GSH
GSSG
GST
HFC
HSD
MFC
mRNA
MROD

redukovaný flavinadenindinukleotid
4α-hydroxid flavinu
4α-hydroperoxid flavinu
flavinmonooxygenasa
glutathion
oxidovaný glutathion
glutathion S-transferasa
7-hydroxy-4-trifluoromethylkumarin
hydroxysteroid dehydrogenasa
7-methoxy-4-trifluoromethylkumarin
messenger ribonukleová kyselina
methoxyresorufindemethylasa

NAD+
NADH

nikotinamidadenindinukleotid
redukovaný nikotinamidadenindinukleotid

NADP+
nikotinamidadenindinukleotidfosfát
NADPH
redukovaný nikotinamidadenindinukleotidfosfát
NC-IUBMB Nomenclature Committee of the International
Union of Biochemistry and Molecular Biology
Oracin
6-[2-(2-hydroxyethyl)aminoethyl]-5,11-dioxo5,6-dihydro-11H-indeno[1,2-c]isochinolin
P450
cytochrom P450
PAH
Polycyclic Aromatic Hydorcarbons
polycyklické aromatické uhlovodíky
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PROD
THF
TRIS
UDP
UGT

pentoxyresorufindepentylasa
tetrahydrofuran
trishydroxymethylaminomethan
uridindifosfát
UDP-glukuronosyltransferasa
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