
 

UNIVERZITA KARLOVA 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmakologie a toxikologie 

TESTOVÁNÍ INHIBIČNÍ AKTIVITY NOVÝCH 

PROTINÁDOROVÝCH LÉČIV VŮČI VYBRANÝM 

IZOFORMÁM CYTOCHROMU P450 

Rigorózní práce 

Vedoucí rigorózní práce: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. 

Hradec Králové, 2018 Mgr. Pavla Kroulíková 



 

 

 

 

„Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem. Veškerá literatura a další 

zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a 

v práci řádně citovány. Tato práce nebyla použita k získání jiného či stejného titulu.“ 

V Hradci Králové, 28. 1. 2018 

 .............................. 

 Mgr. Pavla Kroulíková 



 

 

 

 

Děkuji svému školiteli RNDr. Jakubu Hofmanovi, Ph.D. za odborné vedení, pomoc a 

užitečné rady po celou dobu přípravy a vypracování rigorózní práce. 

  



 

 

 

Abstrakt 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmakologie a toxikologie 

Studentka: Mgr. Pavla Kroulíková 

Vedoucí: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. 

Název rigorózní práce: Testování inhibiční aktivity nových protinádorových léčiv vůči 

vybraným izoformám cytochromu P450 

Cytochromy P450 (CYP450) jsou důležité biotransformační enzymy, které ovlivňují 

farmakokinetické chování řady klinicky užívaných léčiv a jsou příčinou mnoha 

závažných lékových interakcí. Spekuluje se též o jejich roli v mnohočetné lékové 

resistenci vzhledem k tomu, že některé izoformy CYP450 jsou schopny deaktivovat 

cytostatika. Cílem této rigorózní práce bylo in vitro testování inhibice vybraných 

izoforem (CYP3A4, CYP3A5, CYP1A2, CYP2C8, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 a 

CYP2B6) látkami ze skupiny inhibitorů tyrozinkináz (TKi) – alectinibem, brivanibem, 

osimertinibem a selumetinibem. Testování proběhlo pomocí komerčně dostupných 

Vividâ CYP450 Screening kitů. Lidské cytochromy P450 jsou v těchto kitech 

rekombinantně vloženy do hmyzích mikrozomů. Výhoda této metody spočívá v tom, že 

při experimentu neprobíhají současně reakce katalyzované jinými enzymy. Princip je 

založen na přeměně fluorogenního substrátu na fluorescentní produkt pomocí CYP450. 

Inhibici jsme zjišťovali měřením fluorescence v 15. minutě od zahájení reakce. Jako 

pozitivní inhibiční kontrola nám sloužil vhodný známý inhibitor daného enzymu. 

Všechny testované izoformy byly inhibovány osimertinibem. Brivanib, kromě izoformy 

CYP3A5 inhibuje všechny studované izoformy. Selumetinib inhibuje také všechny 

studované izoformy, ale ne do takové míry jako osimertinib nebo brivanib. Alectinib 

neinhibuje ani jednu z testovaných izoforem. Závěrem lze říci, že se podařilo 

charakterizovat potenciál testovaných látek účastnit se lékových interakcí, popř. 

modulovat mnohočetnou lékovou rezistenci zprostředkovanou CYP450 na in vitro 

úrovni. 



 

 

 

Abstract 

Charles University 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmacology and Toxicology 

Student: Mgr. Pavla Kroulíková 

Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. 

Title of Thesis: Study of inhibitory activity of new anticancer drugs toward selected 

isoforms of cytochromes P450 

Cytochromes P450 are important biotransformation enzymes that affect 

pharmacokinetic behavior of many clinically used drugs and are the cause of many major 

drug interactions. They may have a role in overcoming multidrug resistance of cancer 

cells because many cytostatic drugs are deactivated by them. Aim of this thesis was in 

vitro study of inhibition of selected isoforms (CYP3A4, CYP3A5, CYP1A2, CYP2C8, 

CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 and CYP2B6) by substances from the group of tyrosine 

kinase inhibitors – alectinib, brivanib, osimertinib and selumetinib. We used 

commercially available Vividâ CYP Screening kits for the study. In these kits, human 

cytochromes P450 are recombinantly inserted into insect microsomes. The advantage of 

this method is that during the experiment no other reaction catalyzed by a different 

enzyme occurs simultaneously. The principle of this method is conversion of fluorogenic 

substrate into fluorescent product by CYP450. We determined the inhibition by 

measuring fluorescence in the 15th minute from start of the reaction. We used a suitable 

known inhibitor as a positive inhibition control. All tested isoforms are inhibited by 

osimertinib. Except for CYP3A5 all other tested isoforms are inhibited by brivanib. 

Selumetinib also inhibits all studied isoforms but not as much as osimertinib or brivanib. 

On the other hand, alectinib does not inhibit any of the studied isoforms. In conclusion, 

we managed to characterize the potential of these substances to take part in drug-drug 

interactions and modulate multidrug resistance caused by CYP450 on in vitro level. 
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2. Seznam zkratek 

ABC   ATB-binding cassette 

CI   konfidenční interval 

cmax   maximální plazmatická koncentrace 

CYP450  cytochrom P450 

DMSO   dimethyl sulfoxid 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

EGFR   epidermal growth factor receptor 

IC50   střední inhibiční koncentrace 

MDR   multidrug resistance 

TKi   inhibitory tyrozinkináz 
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3. Úvod 

V minulých několika dekádách byly na prvním místě příčin úmrtí kardiovaskulární 

choroby, ovšem v poslední době byly v několika zemích sesazeny nádorovými 

onemocněními. Mortalita se liší podle typu nádoru a pohlaví. Až z 50 % se umírá na 

nádory plic a tlustého střeva. U mužů je pak vysoká mortalita na nádory prostaty a u žen 

na nádory prsu (Siegel, Miller et al. 2016). Pouze 16,8 % pacientů přežívá 5 let od 

diagnózy rakoviny plic. S prognózou jsou na tom lépe pacientky s rakovinou prsu, přežívá 

80 % žen, avšak mortalita je i přesto alarmující vzhledem k extrémně vysoké incidenci 

(Ridge, McErlean et al. 2013).  

V léčbě se po mnoho let používají klasická cytostatika. Tyto látky interagují 

s deoxyribonukleovou kyselinou (DNA) nebo jejími prekurzory. Jejich účinek je 

nespecificky zaměřen na rychle se dělící buňky, z čehož vyplývá, že kromě nádorových 

buněk působí i na buňky zdravé. Z tohoto důvodu mají značné nežádoucí účinky. Proto 

byl výzkum terapie nádorových onemocnění zaměřen na vývoj molekul, které by 

specificky zacílily na nádorovou buňku. Klinického úspěchu se dočkaly monoklonální 

protilátky a tzv. „malá cílená léčiva“, do druhé skupiny patří i inhibitory tyrozinkináz 

(TKi). 

Neúspěch terapie je často způsobený rozvojem mnohočetné lékové rezistence 

(multidrug resistance – MDR). Buňky původně na léčivo citlivé přestávají reagovat na 

léčbu, přičemž tato nepříjemná překážka může být dána farmakokinetickými aspekty, 

např. zvýšeným efluxem léčiva lékovými transportéry, popř. jeho zvýšenou deaktivací. 

Potenciál „malých léčiv“ nespočívá pouze v cílené terapii nádoru, ale také v možnosti 

překonání tohoto fenoménu. Jednou z možností, kterou jsme se v této práci zabývali, je 

inhibice biotransformačních enzymů CYP3A4, CYP3A5 a CYP2C8, které deaktivují 

paklitaxel, docetaxel a vinkristin. Zatímco role biotransformačních enzymů CYP450 

v MDR je zatím pouze spíše spekulativní, jejich účast v lékových interakcích je velice 

dobře známa, a proto jsme mimo výše zmíněné tři izoformy testovali též dalších 5 

izoforem, které jsou doporučeny evropskou i americkou lékovou agenturou pro testování 

inhibičního potenciálu vyvíjených léčiv. 
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4. Teoretická část 

 Metabolizmus léčiv 

Živé organismy jsou neustále vystavovány vlivu cizorodých látek – xenobiotik. Jedná 

se o látky znečišťující ovzduší, látky, které přijímáme potravou a další. Mezi cizorodé 

látky patří také léčiva. Přestože může dojít k vyloučení nezměněné molekuly léčiva, 

většinou se jedná o sloučeniny lipofilní, které se dobře vstřebávají do organismu, ale také 

špatně vylučují. Jejich eliminace je založena na přeměně na látky rozpustné ve vodě a 

následně jsou vyloučeny zejména močí nebo stolicí. K tomuto slouží enzymy, které mají 

širokou substrátovou specifitu a mohou metabolizovat i několik strukturně zcela 

odlišných molekul. Tyto enzymy dělíme na dvě skupiny – na enzymy I. a II. fáze 

biotransformace. Bez enzymů biotransformace by většina xenobiotik, a tedy i léčiv, 

dosáhla brzy v organismu toxické koncentrace (Caldwell, Gardner et al. 1995, Croom 

2012). 

Biotransformace léčiv má velký vliv na jejich účinek. Odbourávání molekuly léčiva 

ve střevě a v játrech určuje množství, které se dostane do systémové cirkulace a je 

schopno vyvolat požadovaný účinek. Rychlost metabolizmu léčiva v játrech a v dalších 

orgánech s biotransformační funkcí určuje, jakou dávku je nutno podat k dosažení 

terapeutické hladiny a v jakém dávkovacím intervalu se musí léčivo podávat. Vzniklé 

metabolity se musí brát v potaz z hlediska jejich terapeutických vlastností a také 

nežádoucích účinků (Caldwell, Gardner et al. 1995). Mnohé z enzymů 

biotransformujících léčiva jsou inducibilní. To znamená, že jejich exprese a aktivita se 

zvyšuje opakovanou a zvýšenou expozicí substrátem, tedy léčivem (Anzenbacher and 

Anzenbacherova 2001). 

4.1.1. I. fáze biotransformace 

Obecně řečeno, léčiva jsou často lipofilní, což zajistí jejich vstřebávání z místa 

podání. Jejich eliminace z těla je možná díky přeměně na hydrofilní molekulu. Do 

molekuly léčiva je zavedena polární funkční skupina, a to díky enzymům, které řadíme 

do I. fáze biotransformace. Reakce probíhající v této fázi biotransformace jsou oxidace, 

redukce a hydrolýza. Nejčastější reakcí je právě oxidace. Významnými enzymy, které se 
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podílejí na I. fázi biotransformace, jsou cytochromy P450, zkráceně CYP450 (Meyer 

1996).  

4.1.2. II. fáze biotransformace 

Po přeměně molekuly léčiva na polární sloučeninu s reaktivní funkční skupinou je 

metabolit konjugován s ve vodě rozpustnou molekulou. Je výrazně zvýšena hydrofilita 

metabolitu a tím je umožněna exkrece. Enzymy účastnící se této přeměny řadíme mezi 

enzymy II. fáze biotransformace. U některých molekul je možná konjugace přímo bez 

předchozí účasti enzymů z I. fáze. Mezi konjugační reakce řadíme glukuronidaci, 

konjugaci s glutathionem, sulfátem, aminokyselinami a dále methylaci a acethylaci 

(Croom 2012). 

 Cytochromy P450 

4.2.1. Struktura cytochromů P450 

Jedná se o proteiny, které obsahují jako kofaktor hem, a tudíž se řadí do široké 

nadrodiny hemoproteinů. Jejich označení P450 bylo odvozeno ze skutečnosti, že 

v redukovaném stavu při tvorbě komplexu hemu s oxidem uhelnatým absorbují záření o 

vlnové délce 450 nm. Je známo více než 7700 různých sekvencí CYP450 (Wang, Zhang 

et al. 2009). Proteinový řetězec cytochromu P450 se skládá ze 400 – 530 aminokyselin. 

Na C-konci se nachází konzervativní cysteinový zbytek, který je nezbytný k navázání na 

železo hemu (Wang, Zhang et al. 2009, Palrasu and Nagini 2017). 

Struktura savčích cytochromů je studována pomocí rentgenové krystalografie (Wang, 

Zhang et al. 2009, Palrasu and Nagini 2017). Jedná se o metodu, díky které je možné určit 

třírozměrnou strukturu proteinu. Princip metody je založen na průchodu rentgenového 

paprsku čistým vzorkem převedeném do kapalného stavu a na následném ohybu paprsků, 

jejichž směr a intenzita je založena na vnitřní struktuře molekuly (Smyth and Martin 

2000). 3D struktura získaná touto metodou je zobrazena v obrázku 1. 
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Obrázek 1: 3D struktura CYP2D6 (Rowland, Blaney et al. 2006) 

4.2.2. Lokalizace a funkce cytochromů 

Největší množství cytochromů P450 nalezneme v jaterních mikrozomech, ovšem 

nacházejí se i v ostatních orgánech, kde probíhá biotransformace, jako jsou ledviny, plíce, 

střevo a další. Ve skutečnosti jsou nezbytné ve všech tkáních (Croom 2012). Přehled 

CYP450 účastnících se metabolizmu léčiv, jejich lokalizace, typický substrát a induktor 

je uveden v následující tabulce 1 (Anzenbacher and Anzenbacherova 2001). 

Tabulka 1: Přehled cytochromů, jejich výskyt v organismu, typické substráty a induktory 
(Anzenbacher and Anzenbacherova 2001) 

 

structures (Protein Data Bank codes 1OG2 and 1OG5 versus 1R9O), the
situationwith 2D6 is clearly different from2C9. The F helix in 2D6 has two
additional turns and arcs down much more closely over the heme pocket
toward the N-terminal end of strand 2 of ! sheet 1. This difference in the
length of the F helix correlates strongly with an observed shift in the posi-
tion of strands 1 and 2 of ! sheet 1 (from residue 71 to 78). These adopt a
verydifferent conformation fromthat seen in 2C9.At the endof theFhelix,
the F-G loop lies across the side of the B! helix, thereby enclosing the side
that is completelyopen in2C9.TheF-Gloopthenrejoins theGhelix,which
adopts approximately the sameorientation as that of 2C9, except that there
is a significant shift along the helical axis, such that the turns do not align
with each other. The quality of the electron density maps for the F-G loop
regionwereunfortunatelynothighenough togive a completely satisfactory
model for this important part of the structure, and for this reason, only a
polyalanine trace was built for part of this loop. There is no sign of an F!
helix, although the backbone of a short G! helix does seem to be present.
The two remaining differences between the 2D6 and 2C9 structures are
also related to the F helix shift. TheB!helix in 2D6 is pushed out away from
the heme pocket, and there are an additional three residues in the loop
immediately following it (residues 101–118). Similarly, on the opposite side
of the F helix from the B! helix,! sheet 4 (residues 468–487) adopts a shift
in conformation in the same direction as the F helix shift.

Active Site Cavity—The 2D6 structure has a well defined cavity above
the heme (Fig. 6), which could be described as having the shape of a
“right foot.” The volume is about 540 Å3, as determined by VOIDOO FIGURE 4. Ribbon diagram of the 2D6 structure.

FIGURE 3. Expression and solubility studies of
the 2D6 mutants. A, the 52 L230/L231 double
mutants. The mutants are marked (" ). B, expres-
sion levels and solubility. The expression levels are
represented by the bars (scale on the left axis), and
the solubility is shown by the line plot (scale on the
right). The six mutants selected for large scale
study are highlighted with arrows.

Cytochrome P450 2D6 Crystal Structure

7618 JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY VOLUME 281 • NUMBER 11 • MARCH 17, 2006

 by guest on N
ovem

ber 11, 2017
http://w

w
w

.jbc.org/
D

ow
nloaded from

 

particular enzyme is not present in the heart, whereas
CYP2D6, known to metabolize b-blocking agents, is
present in the right ventricle and CYP2E1 is present in the
regions of the human heart and in the major vessels [18].
This fact may be of paramount importance for targeting
drugs to desired areas of the heart. The following sections
will discuss individual P450 enzymes taking part in drug
metabolism in the order of their importance. 
A survey of liver P450 enzymes which are responsible for
metabolic transformations of drugs is given in table 2. For
each enzyme, its relative content in the (uninduced) liver
is given together with the variability of its activity in liver
microsomal samples. Genetic polymorphism is one of the
most important factors contributing to the variability of

individual levels of CYP enzymes. In general, alleles
causing either defective, qualitatively altered, lowered, or
enhanced activities of P450 enzymes have been identified
for many CYPs. In fact, all the liver microsomal CYP en-
zymes may reasonably be expected to be polymorphic;
the only case where polymorphism has not yet been con-
firmed is CYP2B6 whose levels in human liver are very
low. The other major factors contributing to the vari-
ability in activities are enzyme induction [25, 26] and
inhibition [25] (including diet [27]), age (showing a
decrease in drug metabolism with age in both sexes) [28],
and health status [29, 30]. The third column gives an esti-
mate of the fraction of drugs of known metabolism which
are biotransformed by a given P450 enzyme. The last co-

740 P. Anzenbacher, E. Anzenbacherová Cytochromes P450 and metabolism of xenobiotics

Table 1. Human P450 enzymes metabolizing xenobiotics and drugs [2, 19, 20].

CYP Localization Typical substrate Typical inductor

1A1 lung, liver,brain, GIT, PAH (polycycl. arom.hydrocarbons) PAH, dioxins 
lymphocytes, heart 

1A2 liver aromatic amines, PAH, caffeine PAH, b-naphthoflavone,
smoking

1B1 skin, brain, heart, lung, placenta, PAH dioxin 
liver, kidney, GIT, spleen 

2A6 liver coumarin, steroids barbiturates, dexamethasone

2B1/2 brain morphine nicotine 

2B6 liver, heart nicotine barbiturates

2C8 liver, kidney retinoids, taxol ?

2C9/10 liver tolbutamide, diclofenac barbiturates, rifampicin

2C19 liver, heart (S)-mephenytoin, omeprazole, diazepam barbiturates, rifampicin

2D6 liver, brain, heart antidepressives, b-blockers –

2E1 liver, lung, brain, endothelium, ethanol, nitrosamines, acetaminophen ethanol, starvation
heart, bone marrow

2F lung coumarins ?

3A4/5 liver, GIT, kidney, lung, brain, endo- different – Ca channel blockers, cyclosporin, steroids, barbiturates
thelium, placenta, lymphocytes acetaminophen, taxol, steroids

3A7 fetus, placenta, (liver) various, similar to 3A4 steroids, barbiturates

4A9/11 kidney fatty acids clofibrate

4B1 lung, placenta, ? ?

4F2/3 kidney arachidonic acid derivatives ?

GIT, gastrointestinal tract; PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons.

Table 2. Human liver microsomal P450 enzymes [19–24].

CYP Relative content Variability Estimate fraction of drugs Marker activity
(%) metabolized by the P450

1A1 1 100 < 1% none
1A2 12 40 4% caffeine
2A6 4 30 < 1% none
2B6 1 50 < 1% none
2C9/10/19 20 20 11% diclofenac (2C9) (S)-mephenytoin (2C19)
2D6 4 1000 30% sparteine, debrisoquine, dextromethorphan 
2E1 6 20 2% chlorzoxazone
3A4 30 60 52% nifedipine, erythromycin, alprazolam, dextrometorphan 
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Základní reakce katalyzovaná CYP450 je oxidace, kde jeden atom kyslíku je vložen 

do substrátu a druhý je redukován na vodu za přítomnosti redukčního ekvivalentu 

NADPH+H+: Substrát(RH) + O2 + NADPH+H+ → Produkt(ROH) + H2O + NADP+ 

(Guengerich 2007). Schéma této reakce je vidět na obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Reakce CYP450 (Guengerich 2007) 

Na metabolizmu téměř 90 % léčiv se podílejí enzymy CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, 

CYP2D6, CYP2E1 a CYP3A4. Z toho konkrétně CYP3A4 sám o sobě metabolizuje více 

než 50 % strukturně odlišných léčiv (Wang, Zhang et al. 2009). CYP3A4 se kromě toho 

podílí také na metabolizmu endogenních substrátů, například steroidní povahy (Croom 

2012). Roli hrají také ve farmakokinetických lékových interakcích. Tyto interakce mohou 

vést k toxicitě léčiva nebo naopak ke snížení jeho účinnosti. Zvýšená biodegradace 

pomocí CYP450 může být způsobena indukcí enzymu. K tomu dojde při zvýšené 

expozici substrátem – léčivem nebo také potravou či látkami znečišťující prostředí. 

V závislosti na vlastnosti léčiva může být jeho účinnost snížena zrychlenou metabolizací 

nebo také může dojít k nárůstu toxického metabolitu. K inhibici dochází, pokud jsou dvě 

léčiva (nebo léčivo a složka potravy nebo látka z prostředí) metabolizovaná stejným 

enzymem podána současně. Může dojít ke snížení účinku, pokud je léčivo podáváno jako 

proléčivo, anebo také k toxickému působení léčiva na organismus (Ogu and Maxa 2000, 

Krau 2013). 
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FIGURE 1. Generalized catalytic cycle for P450 reactions [8]. Step
10 is part of an experimental system used to “short-circuit" the
cycle.

FIGURE 2. General events in P450 reactions, invoking perferryl oxy-
gen chemistry [9].

substrate with a 1 V oxidation potential was provided
in the example of the stable radical cation formed from
1,2,4,5-tetramethoxybenzene [16].

Heteroatom oxygenation can be rationalized with
the same mechanism, although the system may be more
complex [17]. Evidence has been presented that epox-
idation is a stepwise process (Figure 2), although the
formation of rearranged products can also be explained
by a two-state mechanism in which epoxidation pro-
ceeds via a rather concerted mechanism from one state
of the P450 FeO3+ species and other products proceed
from another, although this theoretical proposal has not
been tested beyond density functional theory calcula-
tions [18].

Alternate mechanistic proposals involving
FeO2(H) as the reactive oxidant and also more con-
certed or carbocation mechanisms have also been
presented [19,20]. The reader is referred elsewhere for
further discussion of these possibilities [8,21,22].

Individual Steps of the Catalytic Cycle

The scheme presented in Figure 1 is generally well
accepted [8]. Substrates bind, one electron is transferred
from NADPH-P450 reductase, O2 binds to the fer-
rous enzyme, and another electron is delivered, some-
times from cytochrome b5. After this step the successive
events are rather obscure and the spectral kinetic anal-
ysis has been complex [23,24].

The basic scheme is probably very reasonable for
some of the highly efficient model P450s such as P450
101Al (P450cam). However, some of our own recent

FIGURE 3. A model for substrate binding to P450 3 A4 [29,30]. In
the first step, ligand binds further away from the heme (1). Following
this initial rapid encounter, either the ligand molecule bound at the
peripheral site translocates toward the heme (2a) or a second ligand
molecule enters the active site and interacts with the heme (2b ). The
third step is attributed to a conformational change in both pathways
(3).

J Biochem Molecular Toxicology DOI 10:1002/jbt
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 In vitro metody pro studium metabolizmu léčiv a lékových 

interakcí 

In vitro studium metabolizmu léčiv slouží ke zjištění metabolitů léčiva a identifikace 

enzymů, které se podílejí na jejich vzniku, jsou tedy velmi důležité v časné fázi vývoje 

léčiva. Nezbytnou součástí je studium lékových interakcí, tedy zjištění potenciálu 

vyvíjeného léčiva indukovat či inhibovat enzymy biotransformace. Výsledky těchto studií 

přispívají mimo jiné k zajištění bezpečnosti v dalších fázích klinických studií. Možných 

metod je mnoho, všechny mají jak výhody, tak i nevýhody (Huang, Temple et al. 2007, 

Obach et all 2016, Prueksaritanont, Chu et al. 2013). 

4.3.1. Čisté a rekombinantní enzymy 

S postupem genetického inženýrství bylo umožněno získat rekombinantní 

biotransformační enzymy se sekvencí lidské DNA. Před touto možností musely být 

enzymy získávány extrakcí a čištěním přímo z tkání (Obach et all 2016). Výhodou tohoto 

modelu je možnost studovat samostatnou reakci, popř. inhibici bez zkreslení dalšími 

enzymy. Nevýhodou je vynětí z přirozených podmínek organizmu, a tedy se dá 

předpokládat jiné chování enzymu než in vivo. Rekombinantní enzymy je možno použít 

ke studiu substrátové afinity a inhibice, nikoliv však indukce enzymu (Parkinson, Kazmi 

et al. 2010). 

4.3.1. Subcelulární frakce 

Mnoho subcelulárních frakcí, zejména jaterních, je využíváno při studiu metabolizmu 

léčiv. Mezi subcelulární frakce se řadí jaterní mikrozomy, které se používají ke studiu 

metabolizmu prostřednictvím cytochromu P450. Na rozdíl od hepatocytů nabízejí 

subcelulární frakce pouze omezený počet biotransformačních enzymů, zároveň je nutno 

přidat do reakce kofaktor té reakce, která je předmětem výzkumu. Na druhou stranu 

uchovávání a životnost je mnohem lepší a jednodušší. Výhodou také je, že u jaterních 

mikrozomů nebývá problém s cytotoxicitou studované látky (Hill 2004, Obach et all 

2016). Jaterní mikrozomy jsou cenným modelem také při studiu lékových interakcí. 

Stejně jako rekombinantní enzymy, je možné je použít na studium substrátové afinity a 

inhibice enzymu (Parkinson, Kazmi et al. 2010). 
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4.3.2. Hepatocyty 

Játra jsou hlavním orgánem biotransformace, proto jsou hepatocyty volbou, která 

může předpovědět osud léčiva in vivo. V jaterních buňkách jsou přítomny jak enzymy I., 

tak i II. fáze biotransformace. Pro analýzu metabolitů se nejčastěji využívá metody 

HPLC-MS nebo UV spektroskopie (Obach et all 2016). Výsledky získané pomocí metody 

založené na hepatocytech jsou podle některých studií přesnější než s použitím jaterních 

mikrozomů (Ito and Houston 2004). Na druhou stranu mají hepatocyty nízkou životnost 

a také vysokou interindividuální variabilitu mezi jednotlivými dárci. Vhodnou 

alternativou se zdají být buněčné linie získané z hepatomu (například HepaRG buňky) 

(Guguen-Guillouzo and Guillouzo 2010). Při studiu lékových interakcí mají 

nenahraditelnou roli, protože mimo testování substrátové afinity a inhibice je lze také 

využít na studium enzymové indukce (Sahi, Grepper et al. 2010). 

 Mnohočetná léková rezistence 

Jednou z příčin selhání protinádorové terapie je mnohočetná léková rezistence (MDR) 

nádorových buněk. Tato schopnost může být dána přirozeně, ale také ji mohou nádorové 

buňky získat během terapie. Mechanismy vzniku MDR jsou mnohé. Uplatňují se 

mechanismy jak farmakodynamické, tak i farmakokinetické. Mezi farmakokinetické 

mechanismy patří zvýšený eflux cytostatika ven z buňky ABC (ATP-binding cassette) 

lékovými transportéry anebo zrychlené odbourávání pomocí biotransformačních enzymů 

první i druhé fáze. Během léčby cytostatiky byla v buňkách nádorů zjištěna zvýšená 

exprese těchto transportérů a enzymů, což následně vedlo ke snížené akumulaci 

cytostatika (Oyama, Kagawa et al. 2004, Rochat 2009, Holohan, Van Schaeybroeck et al. 

2013, Vadlapatla, Vadlapudi et al. 2013). 

Potenciál k překonání tohoto jevu, který vede k selhání terapie, mají právě látky ze 

skupiny TKi. Mohou inhibovat mechanizmus vedoucí k MDR a při současném podání 

s klasickým cytostatikem zvýšit jeho akumulaci a působit tak synergicky. Dávka 

toxického cytostatika by pak eventuálně v klinické praxi mohla být snížena, což by 

zvýšilo bezpečnost terapie při zachování její efektivity. Mnoho pozornosti bylo věnováno 

inhibici ABC lékových efluxních transportérů. V mnoha studiích došli autoři 

k výsledkům, že kombinací TKi-inhibitoru transportéru a klasického neselektivního 

cytostatika, které je substrátem ABC transportéru, dojde k výše zmíněnému 
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synergistickému antiproliferativnímu účinku. Těchto výsledků bylo dosaženo in vitro i in 

vivo (Hofman, Ahmadimoghaddam et al. 2012, Cihalova, Staud et al. 2015, Kathawala, 

Gupta et al. 2015). Mnohem méně pozornosti bylo věnováno potenciálu překonání 

rezistence nádorových buněk inhibicí CYP450. Již byly provedeny studie, ve kterých 

autoři došli k závěru, že zvýšená exprese cytochromu P450 v nádorových buňkách vede 

k již zmíněné rezistenci (Oyama, Kagawa et al. 2004, Rochat 2009, Vadlapatla, 

Vadlapudi et al. 2013).  

 Inhibitory tyrozinkináz 

Inhibitory tyrozinkináz patří do nové skupiny cílených léčiv určených k terapii 

rakoviny, a to mezi tzv. „malá léčiva“. Tyrozinkinázy se řadí mezi proteinové kinázy, 

které prostřednictvím fosforylace intracelulárních proteinů řídí buněčný růst, diferenciaci 

a také apoptózu. TKi jsou selektivní k nádorovým buňkám a inhibují onkogenní 

tyrozinkinázy, jako jsou například EGF, VEGF, PDGF a ABL-tyrozinkinázy. Převrat 

v terapii rakoviny začal v roce 2001, kdy FDA schválila imatinib. Od té doby bylo více 

než 25 TKi úspěšně zavedeno do terapie. O mnoho více molekul se v současné době 

nachází ve fázi klinického výzkumu (Lemmon and Schlessinger 2010, Paul and 

Mukhopadhyay 2004, Roskoski 2016). 

V této studii jsme se zaměřili na látky ze skupiny TKi, které jsou ve druhé nebo třetí 

fázi klinického testování nebo byly nedávno schváleny regulačními autoritami pro 

indikaci rakoviny prsu nebo plic (osimertinib, brivanib, alectinib, selumetinib). Náš 

výzkum jsme zaměřili na jejich interakce s enzymy CYP450 a tím na jejich potenciál 

účastnit se lékových interakcí, popř. modulovat mnohočetnou lékovou rezistenci. 

V současné době je o těchto látkách ze skupiny TKi a jejich interakcemi s enzymy 

CYP450 velmi málo informací. Byly provedeny především studie ke zjištění, zdali jsou 

substráty CYP450, nikoliv na jejich interakce s těmito enzymy (Gong, Gan et al. 2012). 

4.5.1. Alectinib 

Obchodním názvem Alecensaâ, je vysoce silným a selektivním inhibitorem ALK 

tyrozinkinázy. Jeho struktura je uvedena na obrázku 3. V Japonsku byl schválen k terapii 

neoperovatelného malobuněčného karcinomu plic. Byl označen jako „orphan drug“, což 

znamená lék na vzácné choroby. V klinických studiích byla u pacientů s touto terapií po 
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dvou letech míra přežití 76 % a celkově se jednalo o dobře tolerované léčivo (McKeage 

2015). 

 

Obrázek 3: Struktura alectinibu (Cancer Network Staff 2016) 

Metabolizmus alectinibu již byl předmětem studií. Autoři zjišťovali, zdali alectinib a 

jeho hlavní metabolit M4 inhibuje nebo indukuje CYP450 in vitro. Inhibice byla nalezena 

pouze u CYP2C8 (Sekiguchi, Nagao et al. 2017). V jiné studii metabolizmu alectinibu in 

vitro bylo zjištěno, že alectinib a jeho metabolity vznikají pomocí více izoforem CYP450 

(Nakagawa, Fowler et al. 2017). K závěru, že alectinib vykazuje nízký potenciál pro 

vyvolání lékových interakcí, došli autoři jiných studií (Cleary, Gertz et al. 2017). Studie 

byla provedena i na zdravých dobrovolnících, kterým byl podaný midazolam (substrát 

CYP3A) a posakonazol (kontrolní inhibitor CYP3A). Ani v této studii autoři nezjistili 

riziko lékových interakcí prostřednictvím CYP3A (Morcos, Cleary et al. 2017). 

4.5.2. Brivanib 

Jedná se o duální selektivní inhibitor vaskulárního endoteliálního růstového faktoru a 

receptoru pro fibroblastový růstový faktor. Tyto faktory mají zásadní vliv jak na 

fyziologickou, tak i na patologickou angiogenezi, tedy vznik nových kapilár. Brivanib má 

inhibicí vlivu těchto faktorů významný antiproliferativní účinek na nádorové buňky (Cai, 

Zhang et al. 2008). Struktura je znázorněna na obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Struktura brivanibu (Cai, Zhang et al. 2008) 
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Co se týče brivanibu, bylo zjišťováno, jaké enzymy I. a II. fáze biotransformace se 

podílejí na jeho metabolizmu. Hlavním metabolitem je M7 a výsledky ukazují, že na 

formaci tohoto metabolitu se podílejí zejména CYP1A2 a CYP3A4 (Gong, Gan et al. 

2012). Potenciál inhibovat CYP3A4 in vivo byl předmětem studie, kde byl pacientům 

podáván jak brivanib, tak také známý substrát CYP3A4 – midazolam. Efekt na 

farmakokinetiku midazolamu zjištěn nebyl (Syed, Clemens et al. 2012). 

4.5.3. Osimertinib 

Látka prodávaná pod obchodním názvem TAGRISSO® je ireverzibilním inhibitorem 

receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Struktura je prezentována na obrázku 

5. Osimertinib je schválený pro léčbu nemalobuněčného karcinomu plic u dospělých 

pacientů. EGFR je zvýšeně exprimován v některých typech nádorů, a to vede ke zvýšené 

proliferaci nádorů a tvorbě metastáz. U některých pacientů léčených první generací TKi 

dojde k mutaci EGFR a k rezistenci na léčbu, což je jeden z farmakodynamických 

principů MDR. Klinické studie ukazují, že osimertinib je schopen ireverzibilně inhibovat 

mutovanou formu EGFR (Blažek, 2016, Mok, Wu et al. 2017, Ramalingam, Yang et al. 

2017). 

 

Obrázek 5: Struktura osimertinibu (Zhang 2016) 

Byla provedena studie ke zjištění farmakokinetiky osimertinibu a jeho hlavních 

metabolitů AZ5104 a AZ7550. Autoři zjistili, že osimertinib je metabolizován zejména 

CYP3A (Dickinson, Cantarini et al. 2016). 

4.5.4. Selumetinib 

Jedná se o selektivní, silný inhibitor mitogen aktivovaných proteinových kináz, což 

jsou enzymy, které se účastní řady buněčných pochodů, mezi které patří regulace genové 
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exprese, buněčná proliferace, diferenciace a také apoptóza (Pearson, Robinson et al. 

2001). Na obrázku 6 vidíme strukturu této látky. 

 

Obrázek 6: Struktura selumetinibu (Wikipedia contributors 2017) 

Byla provedena studie, ve které autoři zjišťovali hladinu selumetinibu podaného 

současně s inhibitory CYP3A4/2C19 (itrakonazol a flukonazol) a induktory těchto 

cytochromů (rifampicin). Bylo zjištěno, že selumetinib je těmito enzymy metabolizován, 

ovšem nebyla studována jeho inhibiční aktivita vůči cytochromům P450 (Dymond, So et 

al. 2017). 
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5. Cíle a úkoly práce 

Cílem této rigorózní práce je zjistit, zdali vybrané látky ze skupiny inhibitorů 

tyrozinkináz (alectinib, brivanib, selumetinib, osimertinib) inhibují vybrané izoformy 

cytochromů P450, a tím mají potenciál k vyvolání farmakokinetických lékových 

interakcí, popř. překonání mnohočetné resistence nádorových buněk. 

Pro rigorózní práci byly stanoveny následující dílčí úkoly: 

1) Literární rešerše odborné literatury zabývající se metabolizmem xenobiotik, 

inhibitory tyrozinkináz a jejich interakcí s enzymy podílejícími se na metabolizmu 

xenobiotik. 

2) Na základě literární rešerše sepsat teoretický úvod, který souvisí s tématem práce. 

3) Experimentálně zjistit, zdali vybrané látky ze skupiny TKi (osimertinib, alectinib, 

selumetinib, brivanib) inhibují enzymy CYP3A4, CYP3A5, CYP2C8, CYP2D6, 

CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 a CYP2B6. 

4) Zpracovat a vyhodnotit výsledky, diskutovat je s již publikovanými studiemi o 

interakcích TKi s CYP450. 
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6. Experimentální část 

 Materiál a metody 

6.1.1. Chemikálie 

- Bezvodý acetonitril (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

- Dimethylsulfoxid (DMSO) (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

- Voda pro injekce (B. Braun, Praha, ČR) 

- Vivid® CYP450 screening kity zakoupeny od Thermo Fisher Scientific 

(Rockford, USA) 

- Kontrolní inhibitor 

o a-naftoflavon pro CYP1A2 zakoupen od Sigma-Aldrich (St. Louis, USA)  

o montelukast pro CYP2C8 (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA)  

o chinidin pro CYP2D6 (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

o ketokonazol pro CYP3A4 a CYP3A5 (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

o sulfofenazol pro CYP2C9 (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

o mikonazol pro CYP2C19 a CYP2B6 (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

6.1.2. Přístroje a pomůcky 

- Černé 96 jamkové destičky 

- Pipety 

- Multi-plate reader TECAN 

- Počítač s programy Microsoft Excel a GraphPad Prism 6 

6.1.3. Testování inhibice CYP450 pomocí Vivid® kitů 

Vivid® CYP450 screening kity posuzují inhibici příslušných izoforem lidských 

CYP450. Hodnocení inhibice je založeno na měření fluorescence. Substrátem reakce je 

fluorogenní látka, která se při proběhnutí reakce přemění na fluorescentní látku. Tato 

reakce je znázorněna na obrázku 7. Pokud je daný cytochrom studovanou látkou 

inhibován, reakce neproběhne a fluorescence je nižší ve srovnání s neinhibovanou reakcí 

(Invitrogen Corporation 2005). 
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Obrázek 7: Schématické znázornění přeměny fluorogenní látky na fluorescentní metabolit 

(Invitrogen Corporation 2005) 

Kity obsahují Vivid® substrát (DBOMF pro CYP3A4, CYP3A5 a CYP2C8, MOBFC 

pro CYP2D6, EOMCC pro CYP1A2 a CYP2C19, BOMCC pro CYP2B6, BOMF pro 

CYP2C9). Dále se skládají z CYP450 BACULUSOMES®, což jsou mikrozomy 

připravené z hmyzích buněk, které exprimují lidské izoformy cytochromů P450. 

Výhodou tohoto modelu je, že pouze jedna izoforma je exprimována a tím je vyloučen 

metabolizmus substrátu jiným enzymem. Dále je součástí kitu NADPH-regenerační 

systém (glukóza-6-fosfát dehydrogenáza a glukóza-6-fosfát), NADP+, fluorescentní 

standard (green pro CYP3A4, CYP3A5 a CYP2C8, cyan pro CYP2D6 a blue pro 

CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9 a CYP2C19) a reakční pufr (Invitrogen Corporation 2005). 

Před prvním experimentem byly Vivid® CYP450 screening kity uchovávány při 

teplotě -80 °C. Po rozmrazení jsme nejprve rekonstituovali Vivid® substrát v bezvodém 

acetonitrilu a fluorescentní standard v DMSO. Studované látky a kontrolní inhibitor 

(ketokonazol pro CYP3A4 a CYP3A5, montelukast pro CYP2C8, chinidin pro CYP2D6, 

α-naftoflavon pro CYP1A2, sulfofenazon pro CYP2C9 a mikonazol pro CYP2C19 a 

CYP2B6) jsme naředili na požadované koncentrace v reakčním pufru, tak aby každá 

koncentrace obsahovala stejné množství DMSO, protože cytochromy P450 jsou 

inhibovány i tímto rozpouštědlem. Podle protokolu jsme naředili v reakčním pufru Master 

Pre-Mix (obsahuje CYP450 BACALUSOMES® a NADPH-regenerační systém), Vivid® 

substrát a NADP+ a fluorescentní standard (na koncentrace 31,25 nM, 62,5 nM, 125 nM, 

250 nM a 500 nM). Na 96 jamkovou černou destičku jsme do příslušných jamek 

napipetovali fluorescentní standard (100 µl), kontrolu bez inhibitoru (40 µl pufru), 

kontrolu s DMSO (40 µl), studované TKi (40 µl), kontrolní inhibitor (40 µl) a kontrolu 

100 % inhibice (všechny složky reakce, kromě enzymu). Dále jsme přidali 50 µl Master 

Pre-Mix, kromě jamek, které sloužily jako kontrola 100 % inhibice (tam jsme přidali 

všechny složky reakce mimo enzym). Následovala preinkubace 10 minut. Reakci jsme 

započali přidáním 10 µl Vivid® substátu a NADP+. V tuto chvíli jsme destičku vložili do 
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přístroje Tecan a zahájili měření. Výsledky jsme odečítali vždy v 15. minutě od začátku 

reakce. Postup je znázorněn na obrázku 8 (Invitrogen Corporation 2005). 

 

Obrázek 8: Schématické znázornění testování inhibice pomocí Vivid CYP450 screaning kitu 

(Invitrogen Corporation 2005) 

Data jsme analyzovali v programu Microsoft Excel a grafy vytvořili v programu 

GraphPad Prism 6. 
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7. Výsledky a diskuze 

 Inhibice CYP3A4 

 

Obrázek 9: Inhibice CYP3A4 (A) alectinibem, (B) brivanibem, (C) osimertinibem, (D) 
selumetinibem. Jako modelový inhibitor byl v případě CYP3A4 použit ketokonazol v koncentraci 
10 µM. Data jsou prezentována jako průměr ze tří nezávislých pokusů ± směrodatná odchylka. 
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Tabulka 2: IC50 a 95 % CI alectinibu, brivanibu, osimertinibu a selumetinibu na CYP3A4 

 IC50 (µM) 95 % CI (µM) 

alectinib > 5  

brivanib 38,62 26,49 to 64,62 

osimertinib 13,94 11,14 to 16,62 

selumetinib 42,49 36,78 to 49,90 

Při pohledu na graf A v obrázku 9 inhibice enzymu CYP3A4 alectinibem je zřejmé, 

že k významné inhibici nedochází. Hodnoty inhibice se pohybují ve velice nízkých 

číslech 4,68 – 10,39 % (obrázek 9). Střední inhibiční koncentrace IC50 alectinibu je > 5 

µM (tabulka 2).  

K podobným výsledkům došli i autoři zahraničních studií, kteří zjišťovali riziko 

lékových interakcí při současném podání alectinibu a jiných léčiv (Cleary, Gertz et al. 

2017, Morcos, Cleary et al. 2017, Nakagawa, Fowler et al. 2017). 

Z grafu B v obrázku 9 ukazujícího inhibici CYP3A4 látkou brivanib vyplývá, že k 

jisté inhibici dochází již od koncentrace 5 µM (29,96 %). Nejvyšší inhibice dosáhne 

brivanib při koncentraci 50 µM, a to 54,40 %. IC50 brivanibu je 38,62 µM (tabulka 2). 

Maximální plazmatická koncentrace brivanibu byla zjištěna 13,9 µM (Mekhail, Masson 

et al. 2010). Je tedy možné, že se inhibice projeví i v klinické praxi. 

Problematikou inhibice CYP3A4 brivanibem se zabývali i autoři jiných studií. Bylo 

zjištěno, že na vzniku hlavního metabolitu M7 se podílí zejména CYP3A4 (Gong, Gan et 

al. 2012). Inhibice in vivo prokázána nebyla. Byla provedena jedna studie s použitím 

midazolamu jako známým substrátem CYP3A4 (Syed, Clemens et al. 2012). Jistě zde je 

prostor pro další studie s použitím jiných známých substrátů. 

Z grafu C v obrázku 9 je zřejmé, že inhibice CYP3A4 osimertinibem nastává již při 

nízké koncentraci 5 µM (21,03 % inhibice). Se vzrůstající koncentrací vzrůstá i inhibice 

enzymu až na úroveň kontrolního inhibitoru. Inhibice CYP3A4 osimertinibem 
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v koncentraci 50 µM dosahovala 95,27 %, zatímco modelový inhibitor ketokonatol 10 

µM vykazoval 98,61 % inhibici CYP3A4. IC50 osimertinibu je 13,94 µM (tabulka 2). 

Studie na farmakokinetiku osimertinibu byly provedeny s výsledkem, že zejména 

CYP3A se podílí na metabolizaci této látky. Inhibici cytochromu se autoři této studie 

nevěnovali. Bylo by vhodné pokračovat ve výzkumu ke zjištění inhibice a možných 

lékových interakcí (Dickinson, Cantarini et al. 2016). 

Jak je vidět v grafu D obrázku 9, u selumetinibu jsme prokázali mírnou inhibiční 

aktivitu vůči CYP3A4. Inhibice začala stoupat od koncentrace 5 µM (14,55 %) a při 

nejvyšší měřené koncentraci 50 µM dosahovala hodnoty 55,75 %. IC50 je v případě této 

látky 42,49 µM (tabulka 2). 

Autoři zahraničních studií identifikovali CYP3A4 jako enzym podílející se na 

metabolizaci selumetinibu. Možnost inhibice touto látkou ovšem předmětem výzkumu 

nebyla (Dymond, So et al. 2017). 
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 Inhibice CYP3A5 

 

Obrázek 10: Inhibice CYP3A5 (A) alectinibem, (B) brivanibem, (C) osimertinibem, (D) 
selumetinibem. Modelovým inhibitorem byl v případě CYP3A5 použit ketokonazol v koncentraci 
10 µM. Data jsou prezentována jako průměr ze tří nezávislých pokusů ± směrodatná odchylka. 
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Tabulka 3: IC50 a 95 % CI alectinibu, brivanibu, osimertinibu a selumetinibu na CYP3A5 

 IC50 (µM) 95 % CI (µM) 

alectinib > 5  

brivanib > 50  

osimertinib 18,95 15,76 to 22,87 

selumetinib > 50  

Z grafu A v obrázku 10 zjevně vyplývá, že alectinib vykazuje vůči cytochromu P40 

3A5 pouze velmi slabou inhibiční aktivitu. V rozmezí od nejnižší po nejvyšší testovanou 

koncentraci se inhibice pohybuje v hodnotách 8,81 % - 15,95 %. IC50 je vyšší než 5 µM 

(tabulka 3). 

Jak již bylo zmíněno, inhibice CYP3A5 alectinibem nebyla prokázána ani autory 

zahraničních studií (Cleary, Gertz et al. 2017, Morcos, Cleary et al. 2017, Nakagawa, 

Fowler et al. 2017). 

Z grafu B v obrázku 10, který znázorňuje výsledky měření inhibice CYP3A5 látkou 

brivanib, vyplývá, že tato látka vykazuje velice mírný inhibiční potenciál vůči enzymu. 

Nejvyšší inhibici (31,77 %) jsme opakovaně naměřili u druhé nejvyšší koncentrace 25 

µM. U nejvyšší zkoumané koncentrace 50 µM došlo ke snížení inhibice (dosáhla hodnot 

21,00 %). Pravděpodobně je tento jev možné vysvětlit negativním působením 50 µM 

brivanibu na enzym. IC50 je > 50 µM (tabulka 3). Vzhledem ke zjištěné cmax = 13,9 µM 

(Mekhail, Masson et al. 2010) se pravděpodobně v případě izoformy CYP3A5 inhibice 

v klinické praxi neprojeví. 

Graf C v obrázku 10 ukazuje, že i u CYP3A5 vykazuje osimertinib silnou inhibiční 

aktivitu. Při maximální zkoumané koncentraci 50 µM dosahuje téměř stejné inhibice jako 

vzorový inhibitor, a to 85,99 % zatímco modelový inhibitor ketokonazol 10 µM dosahuje 

inhibice 92,00 %. Hodnota IC50 je v tomto případě 18,95 µM (tabulka 3).  
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Skutečnost, že osimertinib je metabolizován tímto enzymem již byla zmíněna 

v pracích jiných autorů (Dickinson, Cantarini et al. 2016). Zatím nebylo předmětem 

studií, zdali je osimertinib inhibitorem CYP3A5. 

V případě látky selumetinib je z grafu D v obrázku 10 vidět, že inhibice s rostoucí 

koncentrací mírně vzrůstá. Dosahuje největší hodnoty 38,93 % inhibice v nejvyšší 

studované koncentraci 50 µM. IC50 selumetinibu byla > 50 µM (tabulka 3). 
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 Inhibice CYP1A2 

 

Obrázek 11: Inhibice CYP1A2 (A) alectinibem, (B) brivanibem, (C) osimertinibem, (D) 
selumetinibem. Modelovým inhibitorem byl v případě CYP1A2 použit a-naftoflavon v koncentraci 10 
µM. Data jsou prezentována jako průměr ze tří nezávislých pokusů ± směrodatná odchylka. 
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Tabulka 4: IC50 a 95 % CI alectinibu, brivanibu, osimertinibu a selumetinibu na CYP1A2 

 IC50 (µM) 95 % CI (µM) 

alectinib > 5  

brivanib 44,16 39,91 to 49,12 

osimertinib 18,94 13,75 to 25,37 

selumetinib 14,57 9,17 to 19,18 

Z grafu A v obrázku 11 jasně vyplývá, že ani vůči enzymu CYP1A2 nevykazuje látka 

alectinib výraznou inhibici ani v jedné z koncentrací. Dosahuje hodnot od 1,82 % - 11,32 

%. Alectinib má vůči této izoformě IC50 > 5 µM (tabulka 4). 

Jak je vidět z grafu B v obrázku 11, látka brivanib nevykazuje v koncentracích 1 µM 

- 25 µM vůči enzymu CYP1A2 téměř žádnou inhibici. Inhibice dosahuje hodnot od 8,19 

% - 13,67 %. Skok nastává při koncentraci 50 µM, kde brivanib inhibuje CYP1A2 z 63,11 

%. Hodnota IC50 dosahuje 44,16 µM (tabulka 4). Je otázkou, zdali se inhibice CYP1A2 

projeví i po podání člověku vzhledem k tomu, že cmax = 13,9 µM (Mekhail, Masson et al. 

2010). 

Dříve bylo zjištěno, že na vzniku hlavního metabolitu brivanibu M7 se mimo jiné 

podílí i CYP1A2 (Gong, Gan et al. 2012). Opět nebyla provedena studie ke zjištění 

inhibice cytochromu 1A2 touto látkou. 

Z výsledků inhibice CYP1A2 osimertinibem, které jsou znázorněné v grafu C 

v obrázku 11, je zřejmé, že k výrazné inhibici dochází již při nízkých koncentracích 

studované látky (od 1 µM). Inhibice s koncentrací vzrůstá. V nejnižší studované 

koncentraci 1 µM dosahuje hodnot 19,41 %, dále pak v koncentraci 5 µM 29 %, 10 µM 

31,36 % a 25 µM 55,26 %. Při nejvyšší koncentraci 50 µM v tomto případě nedosahuje 

hladiny inhibice vzorového inhibitoru, dosahuje hodnoty 74,68 %, zatímco modelový 

inhibitor, kterým je v tomto případě a-naftoflavon v koncentraci 10 µM, hodnoty 99,47 

%. IC50 je 18,94 µM (tabulka 4). 
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Výsledky měření inhibice enzymu CYP1A2 selumetinibem znázorněné v grafu D 

v obrázku 11 poukazují na výrazný inhibiční potenciál této látky, který je koncentračně 

závislý. Při pohledu na graf inhibice stejného enzymu látkou osimertinibem je zřejmé, že 

v tomto případě dosahuje selumetinib porovnatelných výsledků. K inhibici dochází již při 

koncentraci 5 µM (29,00 %) a tato pak vzrůstá až po nejvyšší měřenou koncentraci 50 

µM, kde dosahuje hodnot 62,63 %. IC50 má v případě selumetinibu hodnotu 14,57 µM. 

V případe CYP1A2 je reálné, že se inhibice projeví i v klinické praxi po podání člověku. 

Ve farmakokinetické studii byla zjištěna, po podání doporučené dávky 75 mg, maximální 

plazmatická koncentrace 3,32 µM (Dymond, Howes et al. 2016). 
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 Inhibice CYP2C8 

 

Obrázek 12: Inhibice CYP2C8 (A) alectinibem, (B) brivanibem, (C) osimertinibem, (D) 
selumetinibem. Modelovým inhibitorem byl v případě CYP2C8 použit montelukast v koncentraci 
10 µM. Data jsou prezentována jako průměr ze tří nezávislých pokusů ± směrodatná odchylka. 
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Tabulka 5: IC50 a 95 % CI alectinibu, brivanibu, osimertinibu a selumetinibu na CYP2C8 

 IC50 (µM) 95 % CI (µM) 

alectinib > 5  

brivanib 3,98 3,54 to 4,42 

osimertinib 8,26 7,44 to 9,22 

selumetinib > 50  

Jak je vidět v grafu A v obrázku 12 látka alectinib CYP2C8 téměř neinhibuje. 

Dokonce při vyšších koncentracích je míra inhibice menší než při nízkých koncentracích. 

Při koncentracích 0,1 µM, 0,5 µM, 1 µM, 2,5 µM, 5 µM dosahuje postupně inhibice 17,69 

%, 17,71 %. 17,29 %, 12,37 % a 11, 68 %. IC50 je opět > 5 µM (tabulka 5). 

Na rozdíl od našich výsledků byla v zahraniční studii potvrzena in vitro inhibice 

CYP2C8 alectinibem (Sekiguchi, Nagao et al. 2017). 

Naopak hodnoty inhibice CYP2C8 látkou brivanibem (znázorněné v grafu B 

v obrázku 12) jsou slibné. K vysoké inhibici dochází již při koncentraci 5 µM (64,62 %). 

Při koncentracích 10 µM, 25 µM a 50 µM dosahuje inhibice postupně hodnot 72,23 %, 

72,40 % a 78,22 %. IC50 brivanibu má nízkou hodnotu 3,98 µM (tabulka 5). Vzhledem 

k výrazné inhibici již při nízké koncentraci 5 µM a skutečnosti, že cmax = 13,9 µM  

(Mekhail, Masson et al. 2010) je vysoce pravděpodobné, že brivanib bude inhibovat 

CYP2C8 i in vivo. 

Z výše uvedeného grafu C v obrázku 12 vyplývá, že látka osimertinib v případě 

CYP2C8 opět vykazuje inhibiční schopnosti. V nízkých koncentracích (1 µM a 5 µM) 

pouze asi čtvrtinovou (20,77 % a 30,83 %), ovšem následně dochází ke skokovému 

nárůstu. Při koncentraci 10 µM dosahuje inhibice 60,42 %, při koncentraci 25 µM 75,38 

%. Při nejvyšší zkoumané koncentraci 50 µM dokonce hodnotou 97,50 % převyšuje 

hodnotu inhibice vzorovým inhibitorem, kterým je montelukast v koncentraci 10 µM a 

který vykazuje inhibici 93,7 %. IC50 osimertinibu je opět v relativně nízkých hodnotách, 

a to 8,26 µM (tabulka 5). 
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K podobným výsledkům jako s alectinibem jsme dosáhli u látky selumetinibu. 

Výsledky znázorňuje graf D v obrázku 12. K inhibici CYP2C8 touto látkou téměř 

nedochází. Inhibice dosahuje hodnot od 15,47 % - 26,90 %. Pouze při nejvyšší měřené 

koncentraci dochází ke zhruba čtvrtinové inhibici. IC50 je > 50 µM (tabulka 5). 
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 Inbibice CYP2D6 

 

Obrázek 13: Inhibice CYP2D6 (A) alectinibem, (B) brivanibem, (C) osimertinibem, (D) 
selumetinibem. Modelovým inhibitorem byl v případě CYP2D6 použit chinidin v koncentraci 10 
µM. Data jsou prezentována jako průměr ze tří nezávislých pokusů ± směrodatná odchylka. 
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Tabulka 6: IC50 a 95 % CI alectinibu, brivanibu, osimertinibu a selumetinibu na CYP2D6 

 IC50 (µM) 95 % CI (µM) 

alectinib > 5  

brivanib 39,8 36,29 to 43,72 

osimertinib 23,57 16,95 to 32,02 

selumetinib 41,15 36,00 to 47,40 

Z grafu A v obrázku 13 na první pohled vyplývá, že k inhibici CYP2D6 alectinibem 

téměř nedochází. Nejvyšší hodnotu inhibice jsme naměřili při koncentraci 1 µM, a to 

pouhých 4,22 %. IC50 je > 5 µM (tabulka 6). 

Jak je vidět z výsledků měření inhibice CYP2D6 brivanibem, které ukazuje graf B 

v obrázku 13, k výrazné inhibici dochází pouze při nejvyšší měřené koncentraci 50 µM, 

kde inhibice dosahuje hodnoty 63,79 %. Při nižších koncentracích 1 µM, 10 µM a 25 µM 

jsou hodnoty pouze 6,23 %, 12,64 %, 14,11 % a 31,73 %. Jak znázorňuje tabulka 6, IC50 

brivanibu je 39,4 µM. Možnost inhibice CYP2D6 brivanibem i v klinické praxi je 

podobná jako u CYP3A5 a CYP1A2. K výrazné inhibici dochází až při koncentraci 50 

µM a maximální plazmatická koncentrace je 13,9 µM (Mekhail, Masson et al. 2010). 

Jak je vidět z grafu C v obrázku 13, kde je znázorněn výsledek inhibice CYP2D6 

osimertinibem, opět dochází k výrazné inhibici, která je koncentračně závislá. Při 

koncentracích 1 µM, 5 µM, 10 µM, 25 µM a 50 µM dosahuje hodnot 10,35 %, 19,52 %, 

38,43 %, 53,73 % a 82,73 %. Inhibice modelovým inhibitorem, kterým je chinidin 

v koncentraci 10 µM, byla změřena v hodnotě 90,52 %. IC50 osimertinibu je 23,57 µM 

(tabulka 6). 

K zajímavým výsledkům jsme došli s látkou selumetinib. Jak je vidět z grafu D 

v obrázku 13, že při nízkých koncentracích k inhibici téměř nedochází, při koncentracích 

1 µM a 5 µM jsme naměřili hodnoty 2,29 % a 8,55 %. Ovšem s rostoucí koncentrací se 

zvyšuje i inhibice. Při koncentraci 10 µM je inhibice 20,55 % a dále stoupá. Koncentrace 

25 µM vykazuje 38,15 % inhibici a nejvyšší měřená koncentrace inhibuje CYP2D6 
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z 57,67 %. Selumetinib má IC50 41,15 µM (tabulka 6). Maximální plazmatická 

koncentrace selumetinibu byla při farmakokinetické studii naměřena 3,32 µM (Dymond, 

Howes et al. 2016). Z toho vyplývá, není vysoká pravděpodobnost, že by se inhibice 

CYP2D6 projevila i po podání člověku. 
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 Inhibice CYP2C9 

 

Obrázek 14: Inhibice CYP2C9 (A) alectinibem, (B) brivanibem, (C) osimertinibem, (D) 
selumetinibem. Modelovým inhibitorem byl v případě CYP2C9 použit sulfofenazol v koncentraci 
30 µM. Data jsou prezentována jako průměr ze tří nezávislých pokusů ± směrodatná odchylka. 
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Tabulka 7: IC50 a 95 % CI alectinibu, brivanibu, osimertinibu a selumetinibu na CYP2C9 

 IC50 (µM) 95 % CI (µM) 

alectinib > 5  

brivanib 2,34 1,24 to 2,93 

osimertinib 21,02 19,17 to 22,98 

selumetinib 22,85 18,21 to 28,32 

Graf A v obrázku 14 ukazuje, že v případě látky alectinib k inhibici nedochází. 

Hodnoty se pohybují od 2,30 % - 13,96 %. IC50 je > 5 µM (tabulka 7). 

Naopak v grafu B v obrázku 14 je vidět, že brivanib velkou měrou inhibuje CYP2C9. 

K jisté inhibici dochází již při nejnižší koncentraci 1 µM, kde dosahuje hodnoty 30,29 %. 

Následuje prudký vzrůst. V koncentraci 5 µM má inhibice hodnotu 88,15 %, dále 

v koncentraci 10 µM, 25 µM a 50 µM dosahuje 104,60 %, 103,36 % a 110,02 %. 

V nejvyšší studované koncentraci je hodnota inhibice dokonce vyšší než inhibice 

vzorovým inhibitorem, kterým je sulfofenazol v koncentraci 30 µM a dosahuje hodnoty 

105,06 %. Jak je vidět v tabulce 7, IC50 brivanibu je nízká hodnota 2,34 µM. Vzhledem 

k vysoké inhibici CYP2C19 brivanibem už od nízkých koncentrací je zde vysoký 

potenciál k inhibici v klinické praxi, neboť cmax byla zjištěna 13,9 µM (Mekhail, Masson 

et al. 2010). 

Osimertinib v případě CYP2C9 nevykazuje takovou inhibici jako brivanib, ovšem i 

tak je vysoká. Výsledky znázorňuje graf C v obrázku 14. V nejvyšší měřené koncentraci 

50 µM inhibicí s hodnotou 102,14 % také téměř dosahuje hodnoty vzorového inhibitoru. 

V předchozích koncentracích 1 µM, 5 µM, 10 µM a 25 µM jsou hodnoty inhibice 6,70 

%, 11,89 %, 22,51 % a 61,02 %. Procento inhibice tedy s rostoucí koncentrací také 

vzrůstalo, k výraznému skoku došlo až při koncentraci 25 µM. IC50 je 21,02 µM (tabulka 

7). 

Poslední studovaná látka selumetunib (graf D v obrázku 14) také vykazuje zajímavé 

výsledky. Inhibice stoupala s rostoucí koncentrací od hodnoty 8,95 % (při koncentraci 1 
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µM) až k 77,66 % (při koncentraci 50 µM). Mezi těmito čísly dosahovala hodnot 27,98 

%, 31,65 % a 60,76 %. IC50 selumetinibu má hodnotu 22,85 µM (tabulka 7). Není 

pravděpodobné, že by se výrazná inhibice projevila i po podání člověku, protože cmax byla 

naměřena 3,32 µM (Dymond, Howes et al. 2016). 
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 Inhibice CYP2C19 

 

Obrázek 15: Inhibice CYP2C19 (A) alectinibem, (B) brivanibem, (C) osimertinibem, (D) 
selumetinibem. Modelovým inhibitorem byl v případě CYP2C19 použit mikonazol v koncentraci 
30 µM. Data jsou prezentována jako průměr ze tří nezávislých pokusů ± směrodatná odchylka. 
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Tabulka 8: IC50 a 95 % CI alectinibu, brivanibu, osimertinibu a selumetinibu na CYP2C19 

 IC50 (µM) 95 % CI (µM) 

alectinib > 5  

brivanib 5,13 3,79 to 6,59 

osimertinib 12,08 8,90 to 15,63 

selumetinib > 50  

Alectinib, jak je znázorněno v grafu A v obrázku 15, opět neprojevuje výraznou 

inhibici ani vůči CYP2C19. Nejvyšší hodnota je 18,07 % při koncentraci 50 µM. Nejnižší 

studovaná koncentrace 1 µM vykazuje inhibici pouhých 2,83 %. IC50 je > 5 µM (tabulka 

8). 

Oproti tomu brivanib se jeví inhibičně vůči CYP2C19 (graf D v obrázku 15). Hodnota 

inhibice s koncentrací roste. Při 1 µM začíná na 21,27 %. Dále je při koncentraci 5 µM 

53,86 %, 10 µM 76,32 %, 25 µM 85,23 % až k 92,65 % při nejvyšší měřené koncentraci 

50 µM. Kontrolní inhibitor, kterým je mikonazol v koncentraci 30 µM, dosahuje 100,03 

% inhibice. IC50 brivanibu je 5,13 µM (tabulka 8). Je zde stejný potenciál inhibice 

cytochromu po podání pacietům jako u předchozí izoformy CYP2C9. 

Stejně jako brivanib i osimertinib působí inhibičně na CYP2C19. Výsledky 

znázorňuje graf C v obrázku 15. V koncentracích 1 µM, 5 µM, 10 µM 25 µM a 50 µM 

dosahuje hodnot 16,45 %, 30,30 %, 50,48 %, 79,16 %, 91,65 %. Osimertinib má IC50 

12,08 µM (tabulka 8). 

Z gradu D v obrázku 15 vidíme, že selumetinib sice má jisté inhibiční působení na 

CYP2C19, ovšem ani zdaleka nedosahuje výsledků brivanibu ani osimertinibu. Při 

nejvyšší měřené koncentraci dosahuje největší inhibice 43,70 %. V ostatních 

koncentracích 1 µM, 5 µM, 10 µM a 25 µM jsou hodnoty inhibice enzymu 9,93 %, 12,87 

%, 19,51 % a 30,75 %. IC50 je > 50 µM (tabulka 8). V zahraniční studii autoři zjistili, že 

selumetinib je metabolizován pomocí CYP2C19. Jeho inhibiční působení na tento enzym 

ovšem nebylo předmětem studie (Dymond, So et al. 2017). 
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 Inhibice CYP2B6 

 

Obrázek 16: Inhibice CYP2B6 (A) alectinibem, (B) brivanibem, (C) osimertinibem, (D) 
selumetinibem. Modelovým inhibitorem byl v případě CYP2B6 použit mikonazol v koncentraci 30 
µM. Data jsou prezentována jako průměr ze tří nezávislých pokusů ± směrodatná odchylka. 
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Tabulka 9: IC50 a 95 % CI alectinibu, brivanibu, osimertinibu a selumetinibu na CYP2B6 

 IC50 (µM) 95 % CI (µM) 

alectinib > 5  

brivanib 8,09 6,16 to 14,3 

osimertinib 35,12 29,15 to 42,08 

selumetinib 41,33 36,56 to 47,09 

Z grafu A v obrázku 16 vyplývá, že v případě CYP2B6 alectinib vykazuje zápornou 

až téměř nulovou inhibici. Hodnoty se pohybují mezi -4,67 % - 6,21 %. IC50 je opět > 5 

µM (tabulka 9). Stejně jako u předchozích izoforem je možné, že se inhibice projeví až 

při vyšší koncentraci. Takové výsledky by ovšem pro klinickou praxi neměly význam, 

protože maximální plazmatická koncentrace alectinibu byla zjištěna 0,8 µM (Hida, 

Nakagawa et al. 2016). 

Na druhou stranu, při pohledu na graf B v obrázku 16 je zřejmé, že brivanib CYP2B6 

inhibuje. Inhibice je vidět již při nízké koncentraci 5 µM, kde dosahuje hodnoty 38,53 % 

a dále stoupá. V koncentraci 10 µM je 61,43 %, v 25 µM 76,05 a v nejvyšší měřené 

koncentraci 50 µM má hodnotu 83,17 %. Nedosahuje inhibice vzorovým inhibitorem, 

kterým je mikonazol v koncentraci 30 µM a který inhibuje CYP2B6 z 99,75 %. IC50 

brivanibu je 8,09 µM (tabulka 9). Co se týče uplatnění v klinické praxi, jedná se o stejně 

slibný výsledek jako v případě CYP2C9 a CYP2C19. 

V grafu C v obrázku 16 je vidět, že i osimertinib vykazuje jistou inhibici vůči 

CYP2B6. Není ovšem tak vysoká jako v případě brivanibu. S koncentrací roste. 

V koncentraci 1 µM, 5 µM, 10 µM, 25 µM a 50 µM dosahuje hodnot 7,76 %, 11,76 %, 

16,38 %, 41,52 % a 68,45 %. Jak je vidět v tabulce 9, IC50 osimertinibu je 35,12 µM. Při 

pohledu na výsledky inhibice všech studovaných izoforem osimertinibem je zřejmé, že 

k výrazné inhibici dochází až při vyšších koncentracích. Při farmakokinetických studiích 

byla zjištěna maximální plazmatická koncentrace cmax 0,623 µM, a to při doporučeném 

dávkování 80 mg jednou denně. Je tedy otázkou, zdali se inhibice projeví i po podání 

člověku (Planchard, Brown et al. 2016). 
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Selumetinib (graf D v obrázku 16) dosáhl podobných výsledků jako osimertinib (graf 

C v obrázku 16). Při porovnání grafů C a D je vidět, že selumetinib inhibuje CYP2B6 o 

něco méně než osimertinib, ale také s koncentrací inhibice roste. Pro koncentrace 1 µM, 

5 µM, 10 µM, 25 µM a 50 µM má inhibice hodnoty 8,47 %, 11,26 %, 18,06 %, 36,27 % 

a 58,23 %. IC50 má hodnotu 41,33 µM (tabulka 9). 
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8. Závěr 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že největší potenciál pro farmakokinetické 

interakce zprostředkované cytochromy P450 má látka osimertinib, která silně inhibuje 

sedm z osmi testovaných izoforem doporučených pro testování interakčního potenciálu 

nových léčiv evropskou i americkou lékovou regulační autoritou. Pravděpodobný 

interakční potenciál vykazuje i látka brivanib, méně pak selumetinib. Vzhledem k tomu, 

že maximální plazmatická koncentrace osimertinibu byla zjištěna 0,623 µM, je otázkou, 

zdali se inhibice cytochromů projeví i po podání člověku. Na druhou stranu cmax brivanibu 

je 13,9 µM, inhibice by se pravděpodobně mohla projevit i v klinické praxi. Naopak 

alectinibem vyvolané interakce na cytochromech P450 se vzhledem k získaným 

výsledkům jeví jako silně nepravděpodobné. Pokud by se inhibice projevila ve vyšší 

koncentraci bylo by to vzhledem k maximální plazmatické koncentraci alectinibu (0,8 

µM) irelevantní. Maximální plazmatická koncentrace selumetinibu byla zjištěna 3,32 

µM. Nejvyšší potenciál k inhibičnímu působení po podání pacientovi má selumetinib 

v případě izoforem, kde jsme naměřili inhibici i při nízké koncentraci. Pro ověření 

správnosti výše uvedených závěrů by naše výsledky měly být potvrzeny pomocí jiných 

vhodných in vitro a in vivo modelů, popř. klinických interakčních studií. 

Z pohledu případného překonání MDR dané aktivitou enzymů CYP450 se nadějně 

jeví zejména látky osimertinib a brivanib, které působí jako inhibitory většiny izoforem. 

V současné době již běží navazující in vitro studie, která má za úkol potenciál 

osimertinibu a brivanibu pro překonání enzymaticky zprostředkované MDR potvrdit 

nebo naopak vyvrátit.  

Závěrem lze konstatovat, že se beze zbytku podařilo splnit vytyčené cíle. Obdržená 

data mohou být potenciálně důležitá pro klinickou praxi, v níž se důraz na zohlednění 

farmakokinetických lékových interakcí neustále zvyšuje, a zároveň slouží jako odrazový 

můstek pro navazující studie sledující potenciál testovaných látek pro překonání MDR. 
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