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ABSTRAKT 

 Endokrinní disruptory (ED) jsou látky, které interferují s endokrinním systémem a 

napodobují účinek endogenních hormonů v organismu. Mezi exogenní ED patří syntetický 

estrogen 17-ethinylestradiol (EE2), který je součástí hormonální perorální antikoncepce, 

a silný karcinogen benzoapyrene (BaP). Představitelem endogenních ED je přirozený 

hormon 17-estradiol (E2). 

 V rámci diplomové práce byl pomocí kvantitativní PCR a metody Western blot 

zkoumán vliv uvedených endokrinních disruptorů a jejich kombinací na relativní míru 

genové a proteinové exprese cytochromů P450 1A1, 2C11 a 2C6 v játrech, plicích a 

ledvinách potkanů in vivo. Za použití metody HPLC byl dále studován efekt zmíněných 

ED a jejich kombinací na specifické aktivity CYP1A a CYP2C a na samotný metabolismus 

17-ethinylestradiolu v mikrosomální frakci jater. 

 Bylo potvrzeno, že BaP silně indukuje expresi i specifickou aktivitu CYP1A1 

v játrech, plicích a ledvinách premedikovaných potkanů, zatímco samostatně podaný EE2 

nebo E2 nemá na expresi tohoto CYP signifikantní vliv. Pokud jsou potkanům aplikovány 

estrogeny v kombinaci s BaP, dochází v játrech k výraznému poklesu genové exprese 

CYP1A1 indukované samostatně podaným BaP a naopak ke zvýšení indukčního efektu 

BaP v plicích. Specifická aktivita CYP1A1, kterou samostatně podaný BaP v jaterních 

mikrosomech indukuje, je jeho kombinovaným podáním s estrogeny také ovlivněna. 

Zatímco E2 indukční efekt BaP posiluje, EE2 ho zeslabuje. 

 V případě CYP2C11 bylo zjištěno, že podání BaP i všech ostatních sledovaných 

ED a jejich kombinací snižuje relativní míru genové a proteinové exprese tohoto enzymu 

v játrech a ledvinách, kdežto aplikace samotného BaP expresi tohoto CYP v plicích 

zvyšuje. Tyto výsledky korelují se snížením specifické aktivity CYP2C11 po premedikaci 

potkanů všemi uvedenými ED i jejich kombinacemi v jaterních mikrosomech. Naopak 

v případě dalšího studovaného CYP, CYP2C6, došlo po premedikaci potkanů všemi ED a 

jejich kombinacemi, kromě samotného BaP, ke zvýšení exprese a specifické aktivity 

v játrech. Dále bylo zjištěno, že 17-ethinylestradiol indukuje svůj vlastní metabolismus. 

 Změny exprese CYP1A a 2C způsobené studovanými ED a jejich kombinacemi 

mohou modulovat nejen metabolismus a genotoxické působení těchto látek na organismus, 

ale i způsob, jakým působí na organismy a životní prostředí. 
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ABSTRACT 

 Endocrine disruptors (ED) are compounds that interfere with the endocrine system 

by mimicking or antagonising the effects of endogenous hormones. The synthetic estrogen 

17-ethinylestradiol (EE2), a major component of oral contraceptives and a human strong 

carcinogen benzoapyrene (BaP) are assigned as an exogenous ED whereas the natural 

estrogenic hormone 17-estradiol (E2) figures as an endogenic endocrine disruptor. 

 In this thesis the rats were treated with these ED individually and in combination, 

and their effect was studied on the gene and protein expression of cytochrome P450 1A1, 

2C11 and 2C6 in rat liver, lung and kidney. In addition, the effect of the mentioned ED and 

their combinations on CYP1A and CYP2C specific enzyme activity and on metabolism of 

17-ethinylestradiol in rat liver microsomal samples was studied. Changes in CYP gene 

and protein expression were analyzed by real-time PCR and Western blotting, CYP 

specific activity and metabolism of EE2 were investigated by HPLC method. 

 It has been confirmed that BaP acts as a strong inducer of CYP1A1 in rat liver, lung 

and kidney, whereas EE2 or E2 alone revealed no significant effect on the expression of 

this CYP. However, when EE2 or E2 were administered to rats together with BaP, they 

considerably decreased the BaP-mediated CYP1A1 induction in rat hepatic microsomes 

and on the contrary increased the induction potential of BaP in rat lung. Furthermore, 

treatment of BaP in combination with estrogens significantly increased CYP1A1 specific 

enzyme activity in rat liver microsomal samples. 

 In the case of CYP2C11, BaP and all other ED and their combinations lead to the 

decrease CYP2C11 gene and protein expression in rat liver and kidney, while BaP alone 

increased expression of this CYP in lung. These results correspond to a decrease in 

CYP2C11 specific activity after rat premedication by all of the ED and their combinations 

in liver microsomal samples. On the contrary, in the case of another studied CYP, 

CYP2C6, after premedication of rats by all endocrine disruptors and their combinations, 

except of BaP itself, they increase of expression and specific enzyme activity in the liver. 

Furthermore, it was determined that 17-ethinylestradiol induces its own metabolism. 

 The changes in CYP1A and 2C expression caused by the studied ED and their 

combinations modulate their metabolic pathways and genotoxic potential in organism, as 

well as their environment effects.  

(In Czech) 
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2-OH-E2   2-hydroxyestradiol 

2-OH-EE2   2-hydroxyethinylestradiol 

4-OH-E2   4-hydroxyestradiol 

4-OH-EE2   4-hydroxyethinylestradiol 

17-HSD   17-hydroxysteroiddehydrogenasa 

AhR    receptor polycyklických aromatických uhlovodíků 

ALP    alkalická fosfatasa 

APS    persíran amonný 

ARNT    AhR nuclear translocator 

BaP    benzoapyren 

BCIP    5-bromo-4-chloro-3-indolyl fosfát 

BPDE    benzoapyren-7,8-dihydrodiol-9,10-epoxid 

CAR    konstitutivní androstanový receptor 

cDNA    komplementární DNA 

COMT    katechol-O-methyltransferasa 

control    kontrolní premedikační skupina 

CYP    cytochrom P450 

DDT    1,1,1,-trichlor-2,2-bisethan 

Dic    diclofenac 

DMSO    dimethylsulfoxid 

E1    estron 

E1S    estron-3-sulfát 

E2    17-estradiol 

E3    estriol 

ED    endokrinní disruptory 

EDSP    endocrine disruptor screening program 

EE2    17-ethinylestradiol 

EPA    US Environmental Protection Agency 

ER    estrogenový receptor 

EROD    ethoxyresorufin-O-deethylasová aktivita 

FAD    flavinadenindinukleotid 
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FMN    flavinmononukleotid 

GAPDH   glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenasa 

GS    NADPH generující systém 

MF    mikrosomální frakce 

MFO    mixed function oxidase system 

NADPH   nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

NBT    nitro blue tetrazolium chloride 

NER    oprava nukleotidů excizí 

PAH    polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCR    polymerasová řetězová reakce 

POR    NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasa 

PVDF    polyvinylidenfluorid 

PXR    nukleární pregnanový X receptor 

real-time PCR   kvantitativní PCR 

RNA    ribonukleová kyselina 

RPM    otáčky za minutu 

RT-PCR   reverzní transkripce 

SDS    dodecylsulfát sodný 

SDS-PAGE   diskontinuální elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v  

    přítomnosti dodecylsulfátu sodného 

TCDD    2,3,7,8-tetrachloro-dibenzodioxin 

TEMED   N,N,Nˈ,Nˈ-tetramethylethylendiamin 

TP43    tumor supresorový gen pro protein p53 

TST    testosteron 

v/v    objem/objem 

w/v    hmotnost/objem 

WB    Western blot 

XRE    xenobiotic responsive element 
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1 ÚVOD A PŘEHLED LITERATURY 

 Jedním z globálních problémů současné doby je kontaminace životního prostředí 

syntetickými látkami [1]. Produkce těchto sloučenin v posledních dvou dekádách výrazně 

stoupá v souvislosti s rozvíjejícím se farmaceutickým a zemědělským průmyslem [2]. Řada 

uměle připravených látek narušuje přirozenou funkci endokrinního systému lidí i živočichů 

a ovlivňuje jejich hormonální rovnováhu. Změny mají neblahý vliv nejen na zdravotní stav 

daného jedince, ale i na jeho vývoj či reprodukční chování [3]. Souhrnně jsou tyto 

hormonálně aktivní látky označovány jako endokrinní disruptory (ED) [1]–[3]. Do široké 

skupiny ED patří mimo jiné exogenní i endogenní sloučeniny s estrogenní aktivitou, 

pesticidy či látky používající se k výrobě plastů a dalších průmyslových produktů. 

Vzhledem k prokázanému nepříznivému vlivu je přítomnost ED v životním prostředí 

přísně sledována a jejich degradace je předmětem mnoha bádání [3]. 

 

1.1 Endokrinní disruptory 

 Americká organizace pro ochranu životního prostředí EPA (US Environmental 

Protection Agency) definuje endokrinní disruptory jako exogenní látky nebo směsi, které 

pozměňují strukturu či funkci endokrinního systému a neblaze ovlivňují zdraví a 

reprodukci živočichů i lidí. V roce 1998 zřídila EPA tzv. endocrine disruptor screening 

program (EDSP), který slouží k diagnostickému testování chemikálií s cílem identifikace a 

charakterizace potenciálních endokrinně aktivních látek. V současné době obsahuje tato 

databáze tisíce sloučenin vykazující endokrinně disruptivní aktivitu [4]. 

 ED interagují s endokrinním systémem živočichů na několika úrovních: mohou 

napodobovat účinek endogenních hormonů a přímo narušovat jejich syntézu, transport, 

metabolismus a eliminaci, ovlivňovat genovou expresi a epigenetické mechanismy nebo 

působit jako antagonisté či agonisté hormonálních receptorů [5]. Přestože ED pozměňují 

hormonální rovnováhu mnoha způsoby, právě změny vyvolané na receptorové úrovni jsou 

v mechanismu jejich působení stěžejní. Mohou interagovat s jadernými receptory 

(estrogenové, androgenové, progesteronové), nejadernými receptory pro steroidní hormony 

(membránové estrogenové receptory) nebo nejadernými nesteroidními receptory například 

pro neurotransmitery (serotoninový či dopaminový receptor) [3]. Ačkoli ED interferují 

s celou řadou endogenních látek, obavy vzbuzuje především jejich působení na 
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metabolismus steroidních hormonů, který ovlivňují inhibicí respektive aktivací klíčových 

enzymů nebo změnou jejich genové exprese [6]. 

 ED lze rozdělit na endogenní a exogenní. Do široké skupiny exogenních ED patří 

pesticidy, fungicidy, insekticidy (DDT), syntetické sloučeniny používané při výrobě plastů 

(bisfenol A), řada průmyslových látek obsažených v barvách a lacích či stavebních a 

isolačních materiálech (polychlorované bifenyly) a dále také látky uvolňované do ovzduší 

během průmyslových procesů (benzoapyren). Nezanedbatelnou část exogenních ED tvoří 

také léčiva, jejichž struktura je odvozená od endogenních estrogenů. Do první jmenované 

skupiny ED spadají přirozené hormony produkované lidmi a zvířaty, fytoestrogeny nebo 

extrakty z rostlin či hub. [6].  

 K zásadním vlastnostem udávajícím endokrinně disruptivním látkám jejich 

potenciální nebezpečí patří dlouhý poločas života, perzistence v životním prostředí, vysoká 

stabilita a odolnost vůči degradačním procesům. Mnoho hormonálně disruptivních látek 

bývá v organismu transformováno na aktivní metabolity schopné adovat DNA, což vede ke 

změnám v genetickém kódu a k tvorbě maligního bujení [3], [5]. Dalším rizikovým 

atributem endokrinních disruptorů je jejich vysoká rozpustnost v tucích související se 

značným ukládáním těchto látek v tkáních [1], [2]. 

 Míra závažnosti změn vyvolaných působením ED je závislá na mnoha biologických 

a fyzikálních faktorech. Důležitý je především fyzický a psychický stav exponovaného 

jedince, dále věk, pohlaví a genetická predispozice. Rozsah negativního působení pak 

odpovídá konkrétním vlastnostem daného endokrinního disruptoru, zejména jeho 

biotransformaci v organismu či schopnosti bioakumulace [2]. Zásadním činitelem je i 

způsob a délka expozice. Pokud ED působí na vyvíjející se organismus, dochází ke 

změnám, které jsou trvalé a ireverzibilní [7]. Velmi citlivým obdobím bývá i dospívání a u 

žen období klimakteria [8]. Disruptivní látky mohou endokrinní systém narušovat přímo 

nebo nepřímo během prenatálního vývoje jedince. Navíc může docházet k tzv. 

transgenerační expozici, která vzniká synergickým působením veškerých ED, kterým je 

matka po celou dobu svého života vystavena. Ty se bioakumulují v tělesném tuku, který je 

poté mobilizován v průběhu těhotenství či laktace, a dostávají se do další generace [7]. 

 Mnoho polutantů životního prostředí, jenž vykazují disruptivní aktivitu, bylo 

nalezeno v dešťové a pitné vodě, jezerech, oceánech a potravinách. Působení ED na životní 

prostředí bývá spojováno se snížením fertility a reprodukce u ptáků, ryb i savců, dále se 

změnami v chování, poruchami imunitního systému a v neposlední řadě s demaskulinizací 
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a feminizací samečků ryb. Tyto změny byly pozorovány také u mláďat savců krmených 

rybami exponovanými ED [7]. U lidí způsobují endokrinně disruptivní látky zejména 

maligní transformaci buněk a hormonální nerovnováhu související s reprodukční 

dysfunkcí. Vykazují neurotoxický, imunotoxický, mutagenní a teratogenní účinek [9]. 

V posledních letech je diskutován i vliv ED na stále se zhoršující zdravotní stav populace 

spjatý s rapidním rozvojem tzv. metabolického syndromu, který zahrnuje řadu klinických 

projevů a biochemických odchylek zvyšujících riziko vzniku aterosklerózy a jejích 

přidružených komplikací [10]. 

 Vzhledem k velkému množství různorodých substancí působících na endokrinní 

systém živočichů i lidí, je důležité posuzovat nejenom vliv jednoho konkrétního 

disruptoru, ale i jejich kombinací. Vystavení více endokrinním disruptorům současně, i 

s odstupem několika let, má zásadní vliv na výsledný účinek v organismu, který může být 

znásoben nebo naopak snížen. Studium účinku kombinací různých ED je předmětem 

zájmu mnoha výzkumů [2]. 

 

1.1.1 Endogenní endokrinní disruptory 

 Přestože jsou za endokrinní disruptory většinou považovány sloučeniny exogenního 

původu, nezanedbatelnou část ED tvoří i látky tělu vlastní nebo látky produkované 

rostlinami či houbami. Mezi nejrozšířenější endogenní endokrinní disruptory patří 

estrogenní hormony přirozeně se vyskytující v organismu. Estrogeny jsou steroidní látky 

důležité pro správný vývoj ženských sekundárních znaků a u mužů pro udržování libida a 

zvyšování růstu svalů [11]. Jejich biosyntéza vychází z cholesterolu a probíhá především 

ve vaječnících, placentě, tukové tkáni nebo varlatech [12]. Za klíčové kroky této 

metabolické dráhy jsou zodpovědné cytochromy P450 (CYP), zejména pak CYP17A1, 

CYP11A1 a CYP19A1 (enzym aromatasa), který katalyzuje přeměnu androgenů na 

estrogeny [13]. Hlavní estrogen 17β-estradiol (E2) podléhá in vivo reverzibilní konverzi na 

estron (E1), který se dále přeměňuje na estriol (E3) [11]. Struktury nejdůležitějších 

estrogenů jsou zobrazeny na obrázku 1 (str. 15). 

 Estrogeny jsou metabolizovány v játrech na hydroxylované deriváty, které jsou 

následně konjugovány s kyselinou sírovou nebo kyselinou glukuronovou a poté vyloučeny 

ledvinami [11], [12]. Ačkoli se přírodní estrogeny poměrně snadno odbourávají během 

procesu čištění odpadních vod, nachází se ve zvýšených koncentracích v povrchových 
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vodách. Tato kontaminace je způsobena schopností bakterií s β-glukuronidasovou aktivitou 

zpětně hydrolyzovat estrogenové metabolity na jejich aktivní formy [13]. 

 Výsledný účinek estrogenních hormonů je zprostředkovaný vazbou na estrogenový 

receptor (ER), který se u savců vyskytuje ve dvou subtypech: ER, který je produkován 

thekálními buňkami vaječníků a ER exprimovaný granulosovými buňkami. Role ER 

v reprodukčním systému živočichů není stále zcela přesně popsána. Experimenty ukázaly, 

že pokud laboratorním myším chybí ER, jsou infertilní a trpí mnoha ovariálními 

malformacemi. Naproti tomu, pokud postrádají ER, mají poměrně přirozený ovariální 

cyklus a jsou schopny zplodit potomky [5]. 

 Estrogenní aktivitu vykazují kromě endogenních estrogenů také fytoestrogeny 

(isoflavony, lignany, stilbeny, kumestany), tedy sloučeniny produkované rostlinami, nebo 

mykoestrogeny (zearalenon) syntetizované plísněni. Tyto látky mají vysokou afinitu 

k vazbě na oba typy ER a snadno prostupují placentou [11]. Studie potvrdily, že zvýšená 

konzumace sóji obsahující velké množství fytoestrogenů, prokazatelně vede k poruchám 

v menstruačním cyklu a při dlouhodobém užívání narušuje správný vývoj oocytů [14].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1 17-estradiol 

 17-estradiol (estradiol, E2) je hlavní ženský pohlavní hormon, který zásadně 

ovlivňuje správný vývoj a funkci reprodukčních orgánů. Stimuluje růst uteru a mléčné 

žlázy a zpětnovazebnými mechanismy indukuje proliferační fázi menstruačního cyklu. 

Estradiol je převažujícím estrogenem u žen ve fertilním věku, po dosažení klimakteria se 

do popředí dostává slabší estron. Estradiol dosahuje nejvyšší koncentrace během 

Obrázek 1: Struktura nejběžnějších endogenních estrogenů 17-estradiolu (E2), estronu (E1) a 

estriolu (E3) v lidském organismu (vytvořeno v programu ChemSketch). 
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těhotenství, kdy je produkován placentou [11]. Přestože je E2 důležitým endogenním 

steroidem, řadí se díky své vysoké estrogenové aktivitě mezi nejrozšířenější endokrinní 

polutanty životního prostředí [15]. Lidská populace a hospodářská zvířata vylučují denně 

velké množství konjugátů E2, které mohou být působením mikroorganismů zpětně 

hydrolyzovány za vzniku aktivního estrogenu, jenž se tak dostává do povrchových vod. 

Riziko představuje především vysoká afinita E2 k estrogenovým receptorům, díky které 

dochází k disrupci endokrinního systému mnoha organismů již při velmi nízkých 

koncentracích [16].  

 Nezanedbatelný zdroj E2 představuje i farmaceutický průmysl. Estradiol se využívá 

při substituční terapii, k léčbě karcinomu prostaty a prsu, dále ke zmírnění klimakterických 

obtíží u postmenopauzálních žen a s tím související osteoporosy či k léčbě neplodnosti 

způsobené například insuficiencí ovarií. Estradiol má přímý účinek na centrální nervový 

systém a proto se využívá i při léčbě schizofrenie a potlačení příznaků Alzheimerovy 

choroby. Kvůli vysoké presystémové eliminaci E2 se využívají estery estradiolu (např. 

estradiolvalerát), které po orálním podání vykazují delší účinek působení [11]. 

 Biosyntéza estradiolu vychází z cholesterolu a je ovlivněna působením 17-

hydroxysteroiddehydrogenasy (17-HSD), která se v organismu vyskytuje v několika 

typech. Zatímco 17-HSD1 katalyzuje vznik estradiolu z estronu, 17-HSD2 přispívá 

k jeho katabolismu. Inhibitory 17-HSD2 zvyšují koncentraci E2 v organismu a 

představují tak potenciální cestu k léčbě osteoporosy [17]. 

 Hlavní biotransformační kroky E2 probíhají v játrech a ledvinách a do určité míry i 

v cílových tkáních, tedy děložní sliznici, prsních žlázách a mozku [18]. Estradiol podléhá 

především hydroxylačním reakcím, které jsou katalyzovány cytochromy P450 [13]. 

Oxidativní biotransformace E2 vede k formování metabolitů generujících vysoce reaktivní 

volné radikály, které mohou způsobit oxidační stres a poškození genomu. Tyto procesy 

směřují k proliferaci a maligní transformaci buněk [13], [19], [20]. V játrech je 80 % E2 

metabolizováno na 2-hydroxyestradiol (2-OH-E2) a 20 % na 4-hydroxyestradiol (4-OH-

E2). Zatímco enzymy CYP1A1, CYP1A2 a CYP3A4 katalyzují vznik 2-OH-E2, CYP1B1 

vykazuje specifickou katalytickou aktivitu pro tvorbu 4-hydroxylovaného metabolitu (obr. 

2, str. 18) [21]. Hydroxylací E2 v pozici 2 a 4 vznikají extrémně labilní difenolické 

deriváty (katecholy), které jsou zodpovědné za karcinogenní potenciál E2. Tyto metabolity 

se snadno auto-oxidují na relativně stabilní semichinonové radikály a příslušné o-chinony, 

které se adují na nukleofilní místa v DNA, primárně do polohy N7 guaninu a N3 adeninu 
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[19], [22], [23]. Studie prokázaly zvýšený výskyt adenokarcinomu u laboratorních myší 

vystavených působení 4-OH-E2 [24], tento metabolit byl dále ve vysokých koncentracích 

detekován i v lidských benigních a maligních nádorech prsní žlázy [25]. Navíc byla 

potvrzena zvýšená exprese CYP1B1 v tumorových tkáních a tím prokázána klíčová role 

tohoto enzymu v karcinogenezi prsního epitelu a děložní sliznice [24], [25]. Přestože 2-

hydroxyestradiol podléhá stejnému oxidativnímu metabolismu jako 4-OH-E2, 

karcinogenní není. Důležitou úlohu zde hraje enzym katechol-O-methyltransferasa 

(COMT), která methyluje 2-OH-estradiol rychleji než 4-OH-estradiol, díky čemuž nejsou 

volné radikály tak lehce generovány (obr. 2, str. 18) [23]. Navíc 2-methoxyestradiol má 

inhibiční efekt na buněčnou proliferaci [26].  

 Estradiol podléhá i 16-hydroxylaci za katalýzy CYP3A4 vedoucí ke vzniku 

estriolu (16-hydroxyestradiol), který je velmi rychle eliminován močí ve formě konjugátů 

s glukuronidem. K hydroxylaci v pozici 16 dochází i u estronu. Vzniklý derivát 16-

hydroxyestron je nejen hlavním estrogenním metabolitem v moči, ale i látkou schopnou 

tvořit adukty s DNA, které jsou původcem maligního procesu v prsní tkáni [27]. 

 Kromě výše uvedených dominantních derivátů E2 může za katalýzy rozličnými 

isoformami CYP (CYP1A1, CYP2A6, CYP2C8, CYP3A4, CYP3A5 a CYP3A7) docházet 

ke vzniku minoritních hydroxylačních metabolitů v pozici 6, 7, 12β, 15, 15β a 16β 

(obr. 2, str. 18) [21]. 

 Oxidované deriváty estradiolu jsou dále konjugovány s endogenními substráty, 

které zvyšují jejich polaritu a tím i rychlost eliminace z organismu. Metabolity E2, které 

obsahují hydroxylovou skupinu, mohou být konjugovány se sulfátem nebo kyselinou 

glukuronovou [28], [29]. Majoritně zastoupeným cirkulujícím metabolitem je estron-3-

sulfát (E1S) (obr. 2, str. 18). Okolo 15 % orálně podaného E2 je přeměněno na E1 a okolo 

65 % na E1S. Díky vysoké aktivitě 17-HSD2 přítomné v gastrointestinální mukose je 

množství E1 v séru několikanásobně vyšší než množství E2. Po orálním podání 1 mg 

estradiolu se množství E2 v séru pohybuje v rozmezí 30 – 50 pg/ml, zatímco koncentrace 

E1 dosahuje 150 – 300 pg/ml [13]. 
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[21], [23] 

1.1.2 Exogenní endokrinní disruptory 

 Ačkoli endokrinní disruptory zahrnují široké spektrum látek nejrůznějšího původu, 

jednoznačně největší část ED tvoří sloučeniny tělu cizí. Exogenní ED, nazývané také jako 

xenoestrogeny, jsou schopné napodobovat účinek přirozeně se vyskytujících estrogenů 

v organismu a narušovat endokrinní systém živočichů i lidí. Exogenní ED mohou 

interferovat s endokrinním systémem několika mechanismy. Estrogenové ED většinou 

zprostředkovávají svůj účinek přes vazbu na estrogenové receptory (ER) pro endogenní 

hormony, ED ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků využívají receptor 

polycyklických aromatických uhlovodíků AhR (aryl hydrocarbon receptor), jiné ED 

Obrázek 2: Metabolické přeměny 17-estradiolu (E2) v lidském organismu zprostředkované 

cytochromy P450 (CYP) (převzato a upraveno z [23]). 

Estradiol je biosyntetizován z cholesterolu za přispění 17-hydroxysteroiddehydrogenasy (17-HSD), která 

katalyzuje přeměnu androgenů na estradiol nebo estron. Jedním ze dvou hlavních biotransformačních 

metabolitů E2 je 2-hydroxyestradiol, který může být následně methylován katechol-O-methyltransferasou 

(COMT) za vzniku nekarcinogenního derivátu. Druhý metabolit 4-hydroxyestradiol podléhá přeměně za 

tvorby volných radikálů a reaktivních semichinonů/chinonů schopných adovat DNA [21], [23]. 
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ovlivňují expresi genů kódujících biotransformační enzymy a transportní proteiny 

prostřednictvím nukleárních receptorů [3]. 

 Jak již bylo zmíněno v kap. 1.1.1, estrogenové receptory jsou intracelulární 

proteiny vyskytující se v organismu ve dvou subtypech  a . Kromě regulace 

reprodukčního systému, ovlivňují vývoj mozku a jsou zahrnuty v mnoha důležitých 

pochodech, nevyjímaje transport glukosy nebo oxidaci mastných kyselin [30]. Po vazbě 

ED na ligand vázající doménu ER dochází ke konformační změně vedoucí k dimerizaci 

dvou receptorů a translokaci komplexu ED-receptor do jádra. Tento komplex se váže na 

steroidní responsibilní elementy v promotorových oblastech genů regulovaných 

steroidními hormony a prostřednictvím koaktivátorů nebo korepresorů ovlivňuje genovou 

expresi příslušných proteinů [6], [31]. Mnoho exogenních sloučenin tedy napodobuje 

účinky přirozených hormonů a ovlivňuje endokrinní systém přímou vazbou na ER [3]. 

 Další možností disrupce endokrinního systému je interakce ED s AhR. AhR je 

transkripční faktor stimulující v přítomnosti odpovídajícího induktoru transkripci genů pro 

enzymy první fáze biotransformace CYP1 a enzymy druhé fáze biotransformace UGT1A1 

a UGT1A6 kódující UDP-glukuronosyltransferasu [32]. Studie prokázaly, že AhR váže 

pouze substráty exogenního původu, endogenní ligand stále nebyl identifikován [33]. Mezi 

látky s vysokou citlivostí k tomuto receptoru patří dioxiny (2,3,7,8-tetrachloro-

dibenzodioxin, TCDD), polycyklické aromatické uhlovodíky (benzoapyren, BaP) a 

halogenované aromatické uhlovodíky [3], [34]. Neaktivovaný AhR protein se nachází 

v cytosolu a po vazbě ligandu translokuje do jádra, kde interaguje s ARNT (AhR nuclear 

translocator). Komplex AhR-ARNT se váže na specifické sekvence DNA a stimuluje 

transkripci cílových genů [32], [35]. Exogenní ED tedy mohou kromě přímé interakce 

s ER působit i nepřímo přes transkripční faktory [34]. 

 Mechanismus působení ER a AhR vykazuje mnoho podobností a dochází tedy 

k vzájemné interakci obou systémů. AhR může narušovat signalizaci ER zvýšením 

degradace ER proteasomy, modulací hladiny estrogenů indukcí exprese genů pro CYP, 

které jsou zodpovědné za biotransformaci estrogenů v organismu nebo snížením exprese 

enzymu aromatasy, který katalyzuje syntézu estrogenů z androgenů. Dalším 

pravděpodobným mechanismem je přímé navázání aktivovaného komplexu AhR-ARNT 

na inhibiční XRE (xenobiotic responsive elements) cílového genu kódující ER. 

V neposlední řadě může dojít k inhibici exprese genů pro ER řadou koaktivátorů [34], [36].  



20 

 
 

1.1.2.1 17-ethinylestradiol 

 Významným exogenním endokrinním disruptorem je syntetický steroid 17-

ethinylestradiol (ethinylestradiol, EE2), jenž se využívá jako hlavní estrogenová složka v 

perorálních antikoncepčních přípravcích [13]. Díky vysoké metabolické stabilitě je 

součástí celé řady léčiv podávaných při hormonální substituční terapii nebo léčbě poruch 

menstruačního cyklu. Úspěšně se používá také k zabránění rozvoje osteoporózy u žen 

v menopauze a k potlačení klimakterických obtíží [11], [37]. Klinicky významná je i jeho 

schopnost inhibovat 5-reduktasu v tkáni nadvarlat, čímž dochází ke snížení hladiny 

testosteronu a zpomalení progrese rakoviny prostaty. Mezi nejčastější rizika spojená s 

dlouhodobým podáváním EE2 patří zvýšený výskyt srdečního infarktu a 

tromboembolických komplikací [11]. 

 Struktura syntetického estrogenu a jeho endogenního derivátu E2 se liší přítomností 

ethinylové skupiny v pozici 17 na steroidním kruhu (obr. 3). Díky této inkorporaci dochází 

ke zvýšení biologické dostupnosti EE2 po orálním podání v důsledku zesílené odolnosti 

vůči biodegradaci v trávicím ústrojí [13], [38]. Syntéza EE2, která proběhla ve 40. letech 

20. století [39], tedy znásobila účinnost estrogenových přípravků podávaných per os a 

znamenala tak průlom v oblasti hormonální terapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podobně jako u endogenního estrogenu, i v metabolismu syntetického hormonu 

hrají zásadní roli oxidační reakce probíhající na steroidním jádře [13], [40]. Ačkoli EE2 

podléhá několika hydroxylačním reakcím v pozici 2, 4, 6 a 16, významná je především 2-

hydroxylace katalyzovaná enzymem CYP3A4 [40]. Hlavní metabolický produkt 2-

Obrázek 3: Struktura přirozeného hormonu 17-estradiolu a synteticky připraveného 17-

ethinylestradiolu (vytvořeno v programu ChemSketch).  
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hydroxyethinylestradiol (2-OH-EE2) může být následně methylován za vzniku 2-

methoxyethinylestradiolu (obr. 4) [41]. Zásadním rozdílem v metabolismu endogenního a 

syntetického estrogenu je absence 16-hydroxylace EE2, ke které nedochází z důvodu 

sterického bránění ethinylovou skupinou [13]. Přestože majoritní úlohu při hydroxylaci EE2 

zastává především enzym CYP3A4 a dále pak CYP2C9, v přeměnách EE2 jsou zapojeny i 

CYP2C19, CYP2C6 a CYP2C11 [42]. Za zmínku stojí, že na 2-hydroxylaci EE2 se podílí i 

CYP1A1, který je převážně extrahepatálním enzymem [38]. 

 Kromě oxidačních reakcí je významná i konjugace s endogenními substráty, které 

zvyšují polaritu parentální látky. EE2 může podléhat v pozici 3 a 17 glukuronidaci 

katalyzované uridindifosfátglukuronosyltransferasou 1A1 a v pozici 3 methylaci či 

sulfataci za přispění sulfotransferasy 1E1 (obr. 4) [43]. 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[40], [43][44]  

Obrázek 4: Hlavní biotransformační reakce 17-ethinylestradiolu v lidském organismu (převzato a 

upraveno z [44]). 

Hlavním biotransformačním metabolitem 17-ethinylestradiolu je 2-hydroxyethinylestradiol, který vzniká 

za katalýzy CYP3A4 (1). Kromě oxidačních reakcí může 17-ethinylestradiol podléhat v pozici 3 sulfataci 

katalyzované sulfotransferasou 1E1 (2) či glukuronidaci za přispění uridindifosfátglukuronosyltransferasy 

1A1 (3) [40], [43].  
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 Inaktivované metabolity jsou spolu se zbytkovým EE2 z organismu eliminovány 

z 38 % močí a z 62 % stolicí [13]. Bakterie Escherichia coli dokáží pomocí β-

glukuronidasové a sulfatasové aktivity zpětně hydrolyzovat konjugáty EE2 za vzniku 

aktivního estrogenu. Vzhledem k vysokému zastoupení těchto bakterií v 

gastrointestinálním traktu je EE2 vylučován stolicí v původní nezměněné formě [44]. 

Jelikož jsou bakterie E. coli hojně přítomné i ve splaškové vodě [37] a čističky odpadních 

vod nejsou schopny EE2 zachytit, vyskytuje se ve vysokém množství v povrchových 

vodách, kde se začleňuje do endokrinního systému vodních živočichů a negativně 

ovlivňuje jejich přirozený vývoj [13], [37], [44]. Kromě stále rostoucího používání 

syntetického EE2 pro terapeutické účely je za kontaminaci vod zodpovědné i jeho využití 

v chovu hospodářských zvířat [41], [44]. Řada studií [13], [37], [38], [44], [45] prokázala 

úspěšnou degradaci EE2 pomocí ligninolytických hub či mikroorganismů přítomných 

v aktivovaném vodním kalu. 

 Mechanismus účinku EE2 je založen jako v případě 17-estradiolu na interakci 

s estrogenovými receptory  a , které jsou exprimovány v širokém spektru tkání [13]. 

Podstatou negativního vlivu EE2 na životní prostředí je jeho odolnost vůči biodegradačním 

enzymům [38], schopnost bioakumulace v tkáních a vysoká účinnost při velmi nízkých 

koncentracích [13], [37]. Bylo prokázáno, že EE2 ovlivňuje endokrinní systém živočichů 

již při koncentraci 1 nanogram na litr [44]. Jeho přítomnost v povrchových vodách má za 

následek tzv. feminizaci ryb vedoucí ke snížení či úplnému vymizení fertility a 

reprodukčního chování [37]. Působením EE2 dochází ke změnám v syntéze a sekreci 

proteinu vittelogeninu, který se za normálních okolností vyskytuje pouze u samic. Tento 

protein indukovaný estrogeny se využívá jako biomarker pro sledování expozice právě 

environmentálními estrogeny. Při experimentech se stanovuje jeho hladina v krevní plasmě 

exponovaných živočichů [46]. Nezanedbatelné riziko představuje i negativní vliv EE2 na 

lidskou sféru. Díky vysokému bioakumulačnímu potenciálu se snadno dostává do 

potravního řetězce a zvyšuje riziko vzniku maligního procesu ve varlatech a prsním 

epitelu. U mužů je navíc diskutován jeho nepříznivý účinek na snížení kvality a počtu 

spermií, jenž může vést v konečném důsledku k úplné neplodnosti [37], [44]. 

 Vzhledem ke globálnímu dopadu na životní prostředí byl EE2 označen jako vysoce 

účinná endokrinně disruptivní látka a v EU byl zařazen na seznam sledovaných nově 

vznikajících látek znečisťujících vodní ekosystém [37]. Jeho metabolismus, biodegradace a 

toxický potenciál je intenzivně zkoumán mnoha institucemi po celém světě [37], [44], [46]. 
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1.1.2.2 Benzoapyren 

 Polycyklické aromatické uhlovodíky (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH) 

představují skupinu perzistentních organických látek, které vstupují do životního prostředí 

jako důsledek nedokonalého spalování organických materiálů včetně dřeva či uhlí, nebo 

jako vedlejší produkty průmyslových procesů [47]. Mezi nejvýznamnější antropogenní 

zdroje PAH patří zpracování ropy a uhelného dehtu, výroba koksu, spalování fosilních 

paliv, rafinace odpadních látek či tvorba sazí. Ve velké míře vznikají také při lesních 

požárech, volném hoření skládek nebo průmyslových objektů, dále při vulkanické činnosti 

či tepelném zpracování potravin. Jsou součástí cigaretového a tabákového kouře [48]. Již 

v roce 1932 Cook se spolupracovníky prokázal karcinogenitu čistých PAH izolovaných 

z uhelného dehtu [49] a následně byla potvrzena i jejich mutagenní aktivita [48]. Negativní 

vliv PAH přímo souvisí s jejich strukturou sestávající ze dvou a více kondensovaných 

benzenových jader a tzv. zátoky (bay region), která napomáhá metabolické aktivaci PAH 

za vzniku dihydrodiolepoxidů [20]. 

 Typickým představitelem PAH je benzoapyren (BaP) (obr. 5), jenž je klasifikován 

jako prokázaný lidský karcinogen kategorie 1 s mutagenním a teratogenním účinkem, který 

je navíc schopný ovlivňovat genovou expresi a vykazovat endokrinně disruptivní aktivitu 

[20]. S ohledem na lidské zdraví byl pro BaP stanoven imisní limit 1 ng.m
-3

, vyjádřený 

jako dlouhodobý časově vážený průměr za 1 rok (Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 

Sb.) [50]. Zatímco vysoká koncentrace BaP v cigaretovém a tabákovém kouři je jednou 

z hlavních příčin vzniku rakoviny plic, jeho přítomnost na produktech potravinářského 

průmyslu zvyšuje riziko maligní transformace v gastrointestinálním traktu. Ke kontaminaci 

potravin může dojít během procesu uzení nebo v průběhu grilování, kdy dochází 

k endogenní produkci BaP v důsledku působení vysokých teplot [47]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 5: Struktura typického zástupce polycyklických aromatických uhlovodíků benzoapyrenu 

(vytvořeno v programu ChemSketch). 
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 Karcinogenita BaP spočívá v jeho metabolické aktivaci vedoucí k produkci 

elektrofilních intermediátů kovalentně se vážících na DNA. Klíčovým enzymem 

odpovědným za tuto aktivaci je cytochrom P450, zejména pak jeho formy 1A1, 1A2 a 1B1 

[20]. Za katalýzy CYP dochází k oxidaci BaP na BaP-7,8-epoxid, který je 

epoxidhydrolasou metabolizován na BaP-7,8-dihydrodiol. Tento meziprodukt podléhá 

druhé oxidační reakci za vzniku silného mutagenu a ultimátního karcinogenu BaP-7,8-

dihydrodiol-9,10-epoxidu (BPDE) (obr. 6, str. 25), který je zodpovědný za tvorbu aduktů 

s DNA, jež mohou způsobovat mutace onkogenů a tumor supresorových genů vedoucí ke 

vzniku nádorů [51], [52]. Přestože se reaktivní BPDE vyskytuje ve čtyřech odlišných 

isomerech, pouze (+)-anti-BaP-7,8-dihydrodiol-9,10-epoxid vykazuje signifikantní 

karcinogenní potenciál [5]. Mezi rozhodující faktory maligního působení BPDE patří jeho 

rezistence vůči hydrolýze katalyzované epoxidhydrolasou. Tato odolnost umožňuje 

aktivním metabolitům proniknout k jaderné DNA a zásadním způsobem porušit její 

strukturu [53]. Elektrofilní BPDE přednostně reaguje s nukleofilním atomem dusíku 

guaninu N2 za vzniku dvou typů aduktů DNA, které se formují v závislosti na způsobu 

otevření epoxidového kruhu [54]. Zatímco cis otevřením kruhu vznikají labilní struktury 

[55], které mohou být opraveny excizí nukleotidů (nucleotide excision repair, NER), trans 

otevřením epoxidu naopak dochází ke stabilizaci dvoušroubovice DNA, která je vůči 

působení NER imunní (obr. 6, str. 25) [55], [56]. Schopnost interkalovat DNA má i BaP-9-

ol, který je za katalýzy CYP transformován na metabolicky aktivní 9-hydroxy-BaP-4,5-

epoxid [52]. 
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[55]  

 Exprese genů kódujících CYP1A je regulována, jak již bylo řečeno, receptorem 

polycyklických aromatických uhlovodíků AhR (aryl hydrocarbon receptor), jehož aktivací 

dochází ke zvýšení tvorby CYP1A [20]. Kromě schopnosti BaP indukovat prostřednictvím 

vazby na AhR CYP1A byl prokázán i jeho vliv na funkci proteinu p53, který je kódován 

tumor supresorovým genem TP53. Tento protein kontroluje růst buněk a podílí se na 

regulaci apoptózy a imunitní odpovědi [57]. 

 Kromě metabolických drah vedoucích k aktivaci BaP, probíhají v organismu i 

detoxikační a konjugační reakce směřující k eliminaci BaP z organismu. Nejčastěji BaP 

podléhá oxidaci za vzniku hydroxylovaných metabolitů (BaP-3-ol), dihydrodiolů (BaP-

9,10-diol), tetraolů (BaP-7,8,9,10-tetraol) či chinonů (BaP-1,6,-dion), které mohou být dále 

Obrázek 6: Metabolické přeměny benzoapyrenu (BaP) v lidském organismu katalyzované 

cytochromy P450 (CYP) (převzato a upraveno z [55]). 

Benzoapyren je za přispění CYP1A1, 1A2 a 1B1 metabolicky aktivován za vzniku BaP-7,8-epoxidu, který 

je epoxidhydrolásou přeměňován na BaP-7,8-diol. Tento meziprodukt podléhá druhé oxidační reakci za 

vzniku silného mutagenu (+)-anti-BaP-diolepoxidu, který je zodpovědný za tvorbu aduktů s DNA [55]. 
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konjugovány s glutathionem nebo kyselinou glukuronovou (obr. 6, str. 25) [52]. Majoritně 

zastoupeným detoxikačním produktem odvozeným od BaP je BaP-3-ol [55].  

 K odstranění BaP a jeho metabolitů z životního prostředí se využívá především 

mikrobiální degradace. Příkladem bakterie schopné účinně biotransformovat BaP na 

netoxický metabolit je Sphingomonas paucimobilis. Další způsob představuje degradace 

pomocí řas nebo hub [58]. 

 

1.2 Cytochromy P450  

 Cytochromy P450 (CYP) jsou enzymy významně se podílející na metabolismu 

cizorodých látek v organismu. Katalyzují oxidační, redukční a peroxidační reakce I. fáze 

biotransformace, vedoucí ke zvýšení polarity a následné eliminaci xenobiotik z organismu 

[59]. Funkcí CYP není pouze metabolická transformace léčiv a jiných exogenních látek, 

ale i aktivní účast v metabolismu endogenních substrátů. Nepostradatelnou roli hrají 

například při biosyntéze steroidních hormonů či hydroxylaci mastných kyselin. Řada 

substancí však může být za katalýzy CYP metabolizována na cytotoxické, mutagenní nebo 

karcinogenní deriváty [60]. 

 Název cytochromů P450 je odvozen od charakteristické absorpce, kterou vykazuje 

redukovaný CYP v komplexu s oxidem uhelnatým při 450 nm [59]. Prostetickou skupinou 

cytochromů P450 je hem, jehož základ tvoří porfyrinový skelet, složený ze čtyř 

pyrrolových jader propojených methinovými můstky [61]. Prostetická skupina většiny 

hemoproteinů je na proteinovou část enzymu připojena přes aminokyselinu histidin, avšak 

u CYP je hem s proteinem spojen thiolátovou sírou sulfhydrylové skupiny aminokyseliny 

cysteinu. Proto se CYP označují také jako hem-thiolátové proteiny [60], [61]. 

 Cytochromy P450 jsou součástí tzv. MFO systému (mixed function oxidase 

system), ve kterém figurují jako terminální oxidasy [62]. MFO systém, který je lokalizován 

v membráně hladkého endoplasmatického retikula, sestává kromě CYP i z enzymu 

NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasy (POR), jenž obsahuje koenzymy FAD a FMN a 

funguje jako dělič elektronového páru. Odlišné hodnoty standardních redoxních potenciálů 

FMN a FAD umožňují postupný přenos elektronů z NADPH až na CYP. Na počátku 

reakčního mechanismu jsou elektrony z NADPH+H
+
 přeneseny prostřednictvím POR na 

vlastní cytochrom P450, který se redukuje a přijme molekulární kyslík za vzniku 

nestabilního superoxidového anion radikálu. V důsledku opětovného přijmutí elektronu 

dochází k aktivaci kyslíku na peroxidový anion, jenž je v dalším kroku heterolyticky 
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štěpen za vzniku molekuly vody, zatímco druhý atom kyslíku je inkorporován do substrátu 

(obr. 7). Hydroxylovaný substrát je z aktivního centra CYP uvolněn, následně konjugován 

s endogenním substrátem a poté vyloučen z organismu [61]. Zásadní roli hraje pořadí, 

v jakém dochází k navazování substrátů a uvolňování produktů během reakce. Vedle 

popsaného katalytického mechanismu existuje i tzv. peroxidasová aktivita CYP, při které 

na pořadí substrátů nezáleží. Zdroj elektronů zde představuje organický peroxid, jehož 

vazba O-O je štěpena homolyticky za vzniku radikálů. Účinnost toho reakčního 

mechanismu je však snížena v důsledku nepřítomnosti NADPH [61], [62]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

[63] [59] 

 

 MFO systém může kromě výše uvedených základních složek obsahovat i tzv. 

fakultativní složky: cytochrom b5 a NADH:cytochrom b5 reduktasu. Enzym 

NADH:cytochrom b5 reduktasa na rozdíl od POR využívá jako zdroj elektronů NADH+H
+
. 

V průběhu druhé redukce přenáší elektrony na cytochrom b5, ze kterého jsou dále 

transportovány na CYP. Klíčová úloha fakultativních enzymů spočívá především 

v potenciaci MFO systému. Nepostradatelnou funkci mají v případech, kdy je v důsledku 

genetické mutace snížena aktivita NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasy [59], [61]. 

Obrázek 7: Schéma reakčního mechanismu MFO systému (mixed function oxidase system) 

(převzato a upraveno z [63]). 

Elektrony jsou přenášeny z NADPH až na substrát (RH) za vzniku hydroxylovaného produktu (ROH) a 

molekuly vody [59]. 
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1.2.1 Indukce, inhibice a polymorfismus cytochromů P450 

 Společným rysem cytochromů P450 je přítomnost vysoce konzervované 

aminokyselinové sekvence, která vykazuje poměrně malé rozdíly napříč všemi 

živočišnými druhy [64]. Na základě homologie primární struktury se cytochromy P450 

rozdělují do genetických rodin (podobnost větší než 40%) a podrodin (podobnost větší než 

55%). V každé podrodině jsou dále identifikovány konkrétní isoformy CYP [60], které 

hrají primární roli v metabolismu endogenních i exogenních látek [64]. Jednotlivé CYP se 

od sebe liší především substrátovou specifitou, katalytickou aktivitou a mírou exprese 

v různých typech tkání. Vyskytují se především v játrech, plicích, ledvinách, kůži, mozku a 

varlatech. Jejich poměrné zastoupení v jednotlivých orgánech závisí mimo jiné na tělesné 

hmotnosti jedince. Například relativní zastoupení jaterního enzymu, vyjádřené jako 

množství CYP na 1 gram tělesné hmotnosti, je u malých zvířat vyšší než u lidí [65]. 

Zatímco cytochromy P450 z rodiny 1, 2 a 3 jsou zodpovědné zejména za biotransformaci 

léčiv a jiných xenobiotik, isoenzymy příslušející k ostatním rodinám jsou obvykle zahrnuty 

v endogenních procesech, zvláště biosyntéze hormonů. Častým jevem je interakce léčiv 

v organismu, která je způsobená indukcí genové exprese biotransformačních enzymů nebo 

inhibicí jejich specifické aktivity [64]. 

 Indukce exprese řady CYP je vyvolána transkripční aktivací, která vede ke zvýšení 

tvorby mRNA a následné syntézy proteinů [32], [64]. Klíčovou roli hraje nukleární 

pregnanový X receptor (pregnane X receptor, PXR), konstitutivní androstanový receptor 

(constitutive androstane receptor, CAR), a dále AhR pro polycyklické aromatické 

uhlovodíky [66]. Výsledkem indukce genové exprese CYP je zvýšení metabolismu 

samotného indukčního xenobiotika nebo jiného substrátu. Inducibilitu vykazují 

cytochromy P450 1A1, 1A2 nebo 3A4 [64]. 

 Inhibice genové exprese CYP vede ke snížení specifické aktivity daného enzymu a 

může mít reversibilní i ireversibilní (v případě sebevražedného substrátu) charakter. 

Inhibitory mohou být samotné substráty konkrétních isoforem CYP (např. ketokonazol pro 

CYP3A4) nebo látky, které mají pouze inhibiční účinek (např. chinidin pro CYP2D6) [64]. 

 Kromě indukce a inhibice, ovlivňuje interindividuální rozdíly v metabolické 

aktivitě i genetický polymorfismus, který zahrnuje dědičné změny v DNA vedoucí 

k nedostatečné tvorbě isoforem CYP nebo syntéze isoenzymů se změněnou katalytickou 

aktivitou. U několika lidských isoforem CYP (1A1, 2C9, 2D6, 3A4) je prokázán genetický 

polymorfismus způsobující toxicitu nebo změnu účinnosti některých léků [67]. 
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1.2.2 Cytochromy P450 1A a 2C 

 V rámci diplomové práce byl sledován vliv endokrinně disruptivních látek na 

isoformy cytochromů P450 1A1, 2C11 a 2C6 u potkanů in vivo. Tyto isoenzymy tedy 

budou popsány detailněji. 

 Podrodina CYP1A obsahuje pouze dva isoenzymy, konkrétně CYP1A1 a CYP1A2. 

Obě tyto isoformy jsou zahrnuty v metabolismu environmentálních karcinogenů 

spadajících mezi polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a arylaminy [68]. CYP1A1 je 

extrahepatální enzym, který je dominantně exprimován v plicích, ledvinách, tenkém střevě 

a placentě. V těchto orgánech je přítomný jak u lidí tak zvířat. CYP1A1 účinně oxiduje 

benzoapyren (BaP) za vzniku vysoce mutagenních diolepoxidů schopných adovat DNA. 

V této souvislosti jsou vyšší hladiny CYP1A1 detekovány u kuřáků a u lidí, kteří často 

konzumují grilované maso (viz kap. 1.1.2.2) [69]. CYP1A1 podléhá transkripční regulaci 

pomocí AhR, který se váže na specifické sekvence DNA a stimuluje transkripci cílových 

genů. Silnými induktory CYP1A1 jsou především ligandy AhR, tedy sloučeniny ze 

skupiny PAH (hlavně BaP), dále Sudan I, -naphthoflavon a ellipticin [70]. 

 Nejznámějším inhibitorem CYP1A1 je -naphthoflavon, který inhibuje specifickou 

aktivitu enzymu u lidí a potkanů. Bylo objeveno, že ketokonazol, který inhibuje CYP3A4, 

je potenciálním inhibitorem i CYP1A1. Tato skutečnost představuje možné křížení 

katalytických aktivit jednotlivých podrodin CYP [71]. 

 Podrodina CYP2C zahrnuje mnoho isoforem, jejichž exprese se liší v závislosti na 

živočišném druhu. U lidí jsou převažujícími isoformami CYP2C8 a CYP2C9, minoritně 

jsou pak zastoupeny CYP2C18 a CYP2C19. Zatímco CYP2C8, 2C9 a 2C19 jsou 

exprimovány převážně v játrech, kde tvoří více než 20 % všech cytochromů P450, 

CYP2C18 je lokalizován v kůži [69]. Lidské CYP2C mohou být indukovány pomocí 

ligandů PXR a CAR [68]. 

 U potkanů je podrodina CYP2C oproti lidské mnohem komplexnější a zahrnuje 

řadu isoforem (CYP2C6, 2C7, 2C11, 2C12, 2C13, 2C22, 2C23) katalyzujících 

hydroxylační reakce metabolismu endogenních steroidů. Potkaní isoenzymy CYP2C jsou 

lokalizovány především v játrech, ve kterých jsou exprimovány konstitutivně. Míra 

exprese jednotlivých isoforem závisí na pohlaví potkanů. Zatímco CYP2C7, který 

katalyzuje 4-hydroxylaci kyseliny retinové, se vyskytuje převážně u potkaních samiček, 

CYP2C11 je exprimován hlavně u potkaních samců [64]. Genderově závislá tvorba 

CYP2C u potkanů je způsobena regulací exprese enzymu na úrovni hypotalamo-
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hypofyzární osy sekrecí růstového hormonu, který vede k produkci výlučně samčích nebo 

samičích isoforem CYP2C [64], [72]. 

 Cytochrom P450 2C11 je nejvíce zastoupenou isoformou CYP v samčích potkaních 

játrech, kde tvoří až 50 % všech cytochromů P450. Podílí se na metabolismu aminopyrinu, 

benzoapyrenu, syntetického hormonu 17-ethinylestradiolu a hydroxylaci endogenních 

steroidů, testosteronu a androstendionu. Zatímco 2- a 16-hydroxylace testosteronu 

představuje specifické reakce katalyzované CYP2C11 u potkanů, u lidí jsou tyto reakce 

katalyzovány CYP3A4/5 [72]. Mezi inhibitory CYP2C11 patří cimetidin, diclofenac a 

ethanol, mezi induktory aceton [70]. Isoforma CYP2C6 je exprimována bez ohledu na 

pohlaví v játrech a tenkém střevě potkanů. Inhibitorem CYP2C6 je sulfaphenazol a 

v menší míře i cimetidin [71]. 

 Bylo zjištěno, že potkaní isoformy CYP2C11 a CYP2C6 participují v metabolismu 

endogenního estradiolu (E2) i syntetického 17-ethinylestradiolu (EE2) [72]. Dále bylo 

prokázáno, že uměle připravený steroid může působit nejen jako substrát CYP, ale i jako 

ireversibilní inhibitor [73]. Při oxidaci acetylenové skupiny EE2, která je katalyzovaná 

podrodinami cytochromů P450 3A a 2C, může docházet ke vzniku nestabilního acetylen-

oxidu, který má silné nukleofilní účinky a je schopen se zpětně kovalentně vázat na 

proteinovou část cytochromu P450 a působit jako tzv. sebevražedný substrát. Změny 

prostetické skupiny enzymu a modifikace apoproteinu spojené s destrukcí hemu vedou 

k nevratné inhibici CYP [38]. Kromě ireverzibilních změn ve struktuře CYP3A a CYP2C 

může EE2 působit i jako reverzibilní inhibitor například CYP2C19. Nejen EE2, ale i další 

steroidy obsahující acetylenovou skupinu, byly detekovány jako slabé inhibitory mnoha 

isoforem CYP [73]. 

 Přestože jsou cytochromy P450 rodiny 2C převážně konstitutivní enzymy [72], 

mohou být mírně indukovány prostřednictvím konstitutivního androstanového receptoru 

(CAR), který po vazbě ligandu translokuje do jádra a ovlivňuje transkripci a následnou 

translaci proteinů [66]. Bylo zjištěno, že některé endogenní (steroidní hormony) i exogenní 

látky (xenoestrogeny) mohou působit jako ligandy vázající se s vysokou afinitou na CAR 

[68]. Schopnost EE2 slabě indukovat expresi CYP však byla zjištěna pouze u potkanů, u 

lidí zatím nebyla potvrzena [64]. 
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2 CÍL PRÁCE 

 Předkládaná diplomová práce byla řešená ve spolupráci s Laboratoří molekulární 

karcinogeneze a vývoje léčiv, v rámci grantového projektu ,,Organismy a mechanismy 

určující osud endokrinních disruptorů v životním prostředí“. 

 Cílem práce bylo studium vlivu endokrinních disruptorů (ED) benzoapyrenu 

(BaP), 17-ethinylestradiolu (EE2), 17-estradiolu (E2) a jejich kombinací na genovou a 

proteinovou expresi CYP1A1, 2C11 a 2C6 v játrech, plicích a ledvinách laboratorních 

potkanů in vivo a sledování účinku těchto látek na specifické aktivity uvedených CYP a na 

metabolismus jednoho ze sledovaných ED, 17-ethinylestradiolu, v jaterních 

mikrosomech. 

  

Hlavní úkoly diplomové práce: 

 

 izolace celkové RNA z jater, plic a ledvin potkanů nepremedikovaných a 

premedikovaných uvedenými ED a jejich kombinacemi 

 

 syntéza komplementární DNA (cDNA) pomocí reverzní transkripce 

 

 porovnání relativní míry genové exprese CYP1A1, 2C11 a 2C6 v játrech, plicích a 

ledvinách potkanů premedikovaných studovanými ED s nepremedikovanými 

jedinci pomocí kvantitativní PCR 

 

 sledování změn proteinové exprese CYP1A1, 2C11 a 2C6 v mikrosomální frakci 

jater, plic a ledvin potkanů nepremedikovaných a premedikovaných uvedenými ED 

a jejich kombinacemi s využitím metody Western blot s následnou imunodetekcí 

 

 stanovení specifické aktivity CYP1A1, 2C11 a 2C6 v mikrosomální frakci jater 

potkanů exponovaných ED a kontrolních jedinců 

 

 studium vlivu uvedených ED a jejich kombinací na metabolismus 17-

ethinylestradiolu v mikrosomální frakci izolované z jater potkanů 

nepremedikovaných a premedikovaných studovanými ED 
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3 MATERIÁL A METODY 

3.1 Materiál 

3.1.1 Materiál a chemikálie 

2-merkaptoethanol     Fluka, Švýcarsko 

4-hydroxydiclofenac     Bertin Pharma, Francie 

7-ethoxyresorufin     Sigma-Aldrich, USA 

16-hydroxytestosteron    Sigma-Aldrich, USA 

17-ethinylestradiol     Sigma-Aldrich, USA 

acetonitril (pro HPLC)    J.T. Baker, USA 

agarosa      Invitrogen, UK 

akrylamid      Fluka, Švýcarsko 

anti-CYP1A1, kozí     Daiichi Pure Chemicals Co, Japonsko 

anti-CYP2C11, králičí    Thermo Fisher Scientific, USA 

anti-CYP2C6, myší     Santa Cruz Biotechnology, USA 

anti-GAPDH, králičí     Sigma-Aldrich, USA 

anti-goat s alkalickou fosfatasou   Sigma-Aldrich, USA 

anti-rabbit s alkalickou fosfatasou   Sigma-Aldrich, USA 

anti-mouse s alkalickou fosfatasou   Sigma-Aldrich, USA 

APS       BIO-RAD, USA 

BCIP       Promega Corporation, USA 

bis-akrylamid      Fluka, Švýcarsko 

bromfenolová modř     Lach:Ner, ČR 

Coomassie briliant blue R-250   Serva, Nmecko 

diclofenac      Sigma-Aldrich, USA 

dihydrogenfosforečnan draselný   Lach:Ner, ČR 

dodecylsulfát sodný     Sigma-Aldrich, USA 

ethanol       Lach:Ner, ČR 

ethylacetát      Lach:Ner, ČR 

Fast Start Essential DNA Probes Master  Roche, Švýcarsko 

fenacetin      Sigma-Aldrich, USA 

Gel Loading Dye     New England BioLabs, USA 

GENEzol
TM

      Geneaid, Taiwan 
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glukosa-6-fosfát     Sigma-Aldrich, USA 

glukosa-6-fosfátdehydrogenasa   Sigma-Aldrich, USA 

glycerol      Lach:Ner, ČR 

glycin       Lach:Ner, ČR 

hexahydrát chloridu hořečnatého   Lach:Ner, ČR 

High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit Thermo Scientific, USA 

kapalný dusík      Linde, ČR 

kyselina octová     Lach:Ner, ČR 

methanol (pro HPLC)     J.T. Baker, USA 

NADP+      Sigma-Aldrich, USA 

NADPH      Sigma-Aldrich, USA 

NBT       Promega Corporation, USA 

Ponceau barva      Loba-Chemie, Indie 

potkaní rekombinantní CYP1A1/2C11/2C6  BD Gentest
TM

, USA 

Precision Plus Protein Dual Color Standards Sigma-Aldrich, USA 

Precision Plus Protein Western C   Sigma-Aldrich, USA 

propan-2-ol      Lach:Ner, ČR 

resorufin      Sigma-Aldrich, USA  

RNA Loading Dye     New England BioLabs, USA 

ssRNA Ladder     New England BioLabs, USA 

sušené mléko      Laktino, ČR 

SYBR
TM

 green II     Thermo Scientific, USA 

TaqMan sondy pro CYP1A1/2C11/2C6/-aktin Thermo Scientific, USA 

TEMED      BIO-RAD, USA 

testosteron      Fluka, Švýcarsko 

trihydrát octanu sodného    Lach:Ner, ČR 

Tris-HCl      Fluka, Švýcarsko 

Triton X-100      Serva, Německo 

 

3.1.2 Přístroje 

analytická váha 40 SM-200 A   Pesa, Švýcarsko 

aparatura Fastblot B43    Biometra, Německo 

automatická pipeta Eppendorf Multipette M4 Eppendorf, Německo 
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automatické pipety BIOHIT    BIOHIT, Finsko 

automatické pipety Eppendorf   Eppendorf, Německo 

automatické pipety Nichiryo    Nichipet EX, Japonsko 

centrifuga Eppendorf 5415R    Eppendorf, Německo 

centrifuga Eppendorf 5418    Eppendorf, Německo 

centrifuga EBA 270     Hettich, Německo 

CentriVap DNA Concentrator   Labconco, USA 

elektrický zdroj EPS 301    Amersham Biosciences, UK 

elektroforetická aparatura (horizontální)  Cleaver Scientific, UK 

elektroforetická aparatura (vertikální)  BIO-RAD, USA 

HPLC systém Agilent Technologies 1200 Series Agilent Technologies, USA 

inkubátor mini Dry Bath MiniB-100   MIULAB, Čína 

kolona pro HPLC Chromolith   Merck, Německo 

kolona pro HPLC Nucleosil    Macherey Nagel, Německo 

magnetická míchačka Variomag   Monotherm, Německo 

magnetická míchačka Werke    IKA, Německo 

minicentrifuga Spectrafuge
TM

   Labnet, USA 

pH metr HI 2211     HANNA instruments, USA 

předvážky 440-35N     Kern, Německo 

real-time PCR cycler Rotor Gene 2000  Corbett Research, UK 

spektrofotometr     DeNovix, USA 

spektrofotometr Tecan Sunrise Microplate reader Tecan, Švýcarsko 

termoblok      VLM, Německo 

termobox pro kolonu Column oven LCO 102 ECOM, ČR 

thermal cycler      Techne, UK 

thermomixer Compact    Eppendorf, Německo 

transluminátor Dark Reader DR-45M  Clare Chemical Research, USA 

třepací vodní lázeň BS-11    JEIO TECH, Jižní Korea 

třepačka      ČSAV vývojové dílny, ČR 

třepačka Mini rocker MR-1    Biosan, Lotyšsko 

třepačka WiseShake SHO-2D   Witeg, Německo 

vortex Genius 3     IKA, Německo 

vortex Mixer VX-200     Labnet, USA 



35 

 
 

3.2 Metody 

3.2.1 Premedikace laboratorních potkanů 

 Potkani kmene Wistar byli za pomoci žaludeční sondy (gaváží) premedikováni 

benzoapyrenem (BaP), 17-ethinylestradiolem (EE2), 17-estradiolem (E2) a jejich 

kombinacemi. V tabulce 1 je uvedeno dávkování jednotlivých sloučenin. Látky byly 

potkanům podány rozpuštěné ve slunečnicovém oleji, kontrolní skupině (control) byl 

aplikován pouze slunečnicový olej. V každé premedikační skupině byli tři laboratorní 

potkani. Po třech dnech byla zvířata usmrcena a byly jim odebrány játra, plíce a ledviny, 

které byly zmrazeny tekutým dusíkem a uchovány při teplotě -80°C.  

 Experimenty byly prováděny v souladu se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání 

(č. 509/2008 Sb.) a vyhláškou ,,O chovu a využití pokusných zvířat č. 419/2012 Sb.“ 

v prostoru Centra pro experimentální biomodely 1. LF UK (U nemocnice 478/5, Praha 5). 

 

Tabulka 1: Premedikace laboratorních potkanů. 

Dávkování: BaP  150 mg/kg hmotnosti potkana v 0,5 ml oleje 

  EE2  20 mg/kg hmotnosti potkana v 0,5 ml oleje 

  E2  20 mg/kg hmotnosti potkana v 0,5 ml oleje 

Skupina Premedikace 

control slunečnicový olej 

BaP benzoapyren 

EE2 17-ethinylestradiol 

E2 17-estradiol 

BaP + EE2 benzoapyren + 17-ethinylestradiol 

BaP + E2 benzoapyren + 17-estradiol 

EE2 + E2 17-ethinylestradiol + 17-estradiol 

 

 Premedikace potkanů a následné odebrání orgánů proběhlo před zahájením 

diplomové práce. Z odebraných orgánů byla pomocí diferenční centrifugace izolována 

mikrosomální frakce (MF), která byla dále charakterizována: byla stanovena koncentrace 

proteinů a následně i cytochromů P450. Izolace a charakterizace MF byla provedena a 

popsána v rámci experimentů konaných v bakalářské práci [74]. 
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3.2.2 Diskontinuální elektroforéza v polyakrylamidovém gelu 

v přítomnosti dodecylsulfátu sodného 

 Pro separaci proteinů v MF izolované z jater, plic a ledvin potkanů 

nepremedikovaných a premedikovaných studovanými ED a jejich kombinacemi (viz kap. 

3.2.1) byla použita diskontinuální elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti 

dodecylsulfátu sodného (SDS-PAGE), která slouží k rozdělení látek v elektrickém poli na 

základě jejich rozdílné molekulové hmotnosti [75]. Dle údajů uvedených v tabulce 2 byl 

připraven 10% separační a 4% zaostřovací gel. Gely obsahovaly destilovanou vodu, 30% 

(w/v) akrylamid (29% (w/v) akrylamid, 1% (w/v) bisakrylamid), pufr A (pH 8,8; 1,5 M 

Tris/HCl), nebo pufr B (pH 6,8; 1,0 M Tris/HCl), 10% (w/v) SDS, 10% (w/v) APS a 

TEMED. Vzorky izolované MF byly vhodně naředěny destilovanou vodou tak, aby 

obsahovaly 75 respektive 35 g proteinu a dále doplněny 4x koncentrovaným vzorkovým 

pufrem (pH 6,8; 0,63 M Tris/HCl, 2% (w/v) SDS, 10% (v/v) glycerol, 5% (v/v) 2-

merkaptoethanol, 0,003% (w/v) bromfenolová modř). Jako standardy byly použity čisté 

izoformy potkaních CYP (tzv. supersomy). Před separací byly vzorky 6 minut vařeny 

(mini Dry Bath). 

 

Tabulka 2: Složení separačního a zaostřovacího gelu pro SDS-PAGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gely byly upevněny do elektroforetické soupravy BIO-RAD a vzniklý prostor byl 

naplněn elektrodovým pufrem (pH 8,3; 0,192 M glycin, 0,025 M Tris/HCl, 0,1% (w/v) 

SDS) tak, aby se jamky v gelech nacházely pod hladinou. Pomocí mikrostříkačky Hamilton 

 10% separační gel 4% zaostřovací gel 

destilovaná voda 1,9 ml 1,5 ml 

30% akrylamid 1,7 ml 267 l 

1,5 M Tris A (pH 8,8) 1,3 ml - 

1,5 M Tris B (pH 6,8) - 250 l 

10% SDS 50 l 20 l 

TEMED 2 l 2 l 

10% APS 50 l 20 l 
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bylo do jamek naneseno 20 l vzorku, 20 l standardu příslušného CYP a 5 l markeru pro 

určení molekulových hmotností separovaných proteinů (Precision Plus Protein Dual 

Color). Elektroforéza probíhala 70 – 85 minut při konstantním napětí 200 V. 

 Po ukončení elektroforézy a odstranění zaostřovacího gelu byl separační gel vhodně 

označen a podroben metodě Western blot (viz dále kap. 3.2.3) nebo vložen na 30-45 minut 

do barvicí lázně (0,25% (w/v) Coomassie Brilliant Blue R-250, 46% (v/v) ethanol, 9,2% 

(v/v) kyselina octová). Obarvený gel byl přesunut do odbarvovací lázně (25% (v/v) ethanol, 

10% (v/v) kyselina octová), ve které zůstal ponořen přes noc. Druhý den byl gel omyt 

destilovanou vodou a následně oskenován. 

 

3.2.3 Western blot s imunodetekcí 

 Po elektroforetické separaci proteinů následovala detekce specifického CYP ve 

vzorku pomocí metody Western blot (WB). Pro kontrolu množství nanesených proteinů 

byla použita glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenasa (GAPDH) [76]. Gel byl ponechán 30 

minut v přenosovém pufru (pH 8,3; 0,192 M glycin, 0,05 M Tris/HCl), dále byla nastříhána 

PVDF membrána (0,2 m) odpovídající velikosti gelu a šest filtračních papírů Whatman. 

Následně proběhla aktivace membrány postupným smočením v methanolu (30 sekund), 

destilované vodě (1 minuta) a přenosovém pufru (5 minut). Na spodní díl elektropřenosové 

aparatury (Fastblot B43) byly položeny tři filtrační papíry smočené v přenosovém pufru, 

poté membrána, gel a opět tři filtrační papíry (obr. 8, str. 38). Aparatura byla přikryta 

víkem a připojena ke zdroji (EPS 301). Přenos probíhal nejprve 10 minut při nastavení 

proudu 0,8 mA/1 cm
2
 gelu a poté 45 minut při nastavení proudu 3,5 mA/1 cm

2
 gelu. Po 

skončení elektropřenosu byla membrána ponechána 20 sekund v červené barvicí lázni 

PONCEAU (0,5% PONCEAU červeň v 1% kyselině octové), poté byla rozstřižena na dvě 

části v místě odpovídajícím velikosti proteinu a důkladně omyta destilovanou vodou. Aby 

bylo zabráněno nespecifickým reakcím, byla membrána ponořena na 1 hodinu za stálého 

třepání (Mini rocker MR-1) do 5% blokovacího roztoku sušeného odtučněného mléka 

v pufru PBS-Triton X-100 (pH 7,2; 1,8 mM Na2HPO4, 1 mM NaH2PO4, 0,134 M NaCl, 

0,3% (w/v) TRITON X-100). Část membrány nesoucí proteiny o nižší molekulové 

hmotnosti než 37 kDa byla vložena do roztoku primární králičí protilátky proti GAPDH 

ředěné v poměru 1:5000 a část membrány s proteiny o vyšší molekulové hmotnosti do 

roztoku primární protilátky specificky se vázající na příslušný cytochrom P450. Pro 

detekci CYP2C11 byla použita primární králičí protilátka ředěná v poměru 1:1500, pro 
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detekci CYP2C6 primární myší protilátka ředěná v poměru 1:500 a pro detekci CYP1A1 

primární kozí protilátka ředěná v poměru 1:1000. Inkubace probíhala přes noc za stálého 

třepání (Mini rocker MR-1) při 4°C. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 [77] 

 

 Následující den byly obě části membrány promyty čtyřikrát 5 minut v blokovacím 

roztoku a poté inkubovány se sekundární protilátkou konjugovanou s alkalickou fosfatasou 

(ALP). Pro stanovení GAPDH a CYP2C11 byla použita sekundární kozí protilátka proti 

králičímu IgG ředěná v poměru 1:1429, pro detekci CYP2C6 sekundární králičí protilátka 

proti myšímu IgG ředěná v poměru 1:5000 a pro určení CYP1A1 sekundární králičí 

protilátka proti kozímu IgG ředěná v poměru 1:5000. Inkubace probíhala 1 hodinu za 

stálého třepání (WiseShake SHO-2D) při laboratorní teplotě. Následovalo promytí obou 

částí membrány dvakrát 5 minut v blokovacím roztoku, dvakrát 5 minut v pufru PBS-

Triton X-100 a jedenkrát 5 minut v destilované vodě. Proteiny byly vizualizovány reakcí 

alkalické fosfatasy s vyvolávacím roztokem, který obsahoval: 5 ml pufru ALP (pH 9; 100 

mM Tris/HCl, 150 mM NaCl, 1 mM MgCl2.6H2O), 33 l NBT (nitro blue tetrazolium 

chlorid v 70% N,N-dimethylformamidu) a 16,5 l BCIP (5-bromo-4-chloro-3-indolyl fosfát 

ve 100% dimethylformamidu). Následně byly obě části membrány sušeny na filtračním 

papíru a poté oskenovány. 

  

3.2.4 Izolace RNA    

 Izolace RNA byla provedena fenol-chloroformovou extrakcí s využitím guanidin 

isothiokyanátu jako denaturačního činidla, které inhibuje aktivitu ribonukleas 

poškozujících RNA [78]. Pro izolaci bylo použito činidlo GENEzol
TM

 Reagent od firmy 

Geneaid [79], práce probíhaly ve sterilním prostředí v laminárním boxu (Labox). RNA 

Obrázek 8: Uspořádání aparatury pro přenos proteinů (převzato a upraveno z [77]). 
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byla izolována z jater, plic a ledvin potkanů premedikovaných ED a jejich kombinacemi a 

také z orgánů kontrolních nepremedikovaných jedinců (viz kap. 3.2.1). 

 Části jednotlivých orgánů tří potkanů stejné premedikační skupiny byly společně 

homogenizovány ve třecí misce v přítomnosti tekutého dusíku. Následně byl homogenát 

převeden do tří mikrozkumavek obsahujících 1 ml činidla GENEzol
TM

, vortexován (vortex 

Genius 3) a inkubován 5 minut při laboratorní teplotě. Zatímco jaterní vzorky byly 

centrifugovány 10 minut při 16000 g (centrifuga Eppendorf 5415R, 4°C), u izolace RNA 

z ledvinné a plicní tkáně byl tento krok vynechán. Po přidání 200 l chloroformu byly 

vzorky 20 sekund vortexovány, dále inkubovány při laboratorní teplotě 3 minuty a 

následně centrifugovány 15 minut při 16000 g (centrifuga Eppendorf 5415R, 4°C). Vrchní 

vodná fáze obsahující RNA byla odebrána do čistých mikrozkumavek a bylo k ní přidáno 

ekvivalentní množství ledového propan-2-olu. Následně byly vzorky inkubovány 10 minut 

při laboratorní teplotě a centrifugovány 10 minut při 16000 g (centrifuga Eppendorf 

5415R, 4°C). Po odstranění supernatantu byl k peletě přidán 1 ml 70% ethanolu, vzniklý 

roztok byl vortexován a centrifugován 5 minut při 16000 g (centrifuga Eppendorf 5415R, 

4°C). Část supernatantu byla opatrně odsáta pipetou, zbytek odpařen při 55°C (termoblok 

VLM). 

 Pelety byly rozpuštěny v 60 l vody neobsahující RNasy a inkubovány 10 minut při 

55°C (termoblok VLM). Izolovaná RNA byla pipetována do mikrozkumavek buď po 2 l, 

ta byla použita pro agarosovou elektroforézu viz kap. 3.2.5 a stanovení čistoty a 

koncentrace RNA viz kap. 3.2.6, nebo po 28 l. Vzorky byly uchovány při teplotě -80°C. 

 

3.2.5 Agarosová elektroforéza 

 Pro ověření kvality izolace RNA byla použita agarosová elektroforéza, při které 

dochází k separaci záporně nabitých nukleových kyselin na základě jejich velikosti. K 

vizualizaci RNA bylo použito interkalační fluorescenční barvivo (Sybr Green II), které 

bylo vizualizováno UV zářením [80]. 

 Ve sterilní Erlenmayerově baňce byl připraven 1% agarosový gel rozpuštěním 0,4 g 

agarosy ve 40 ml 0,5x koncentrovaného pufru TBE (pH 8-8,3; 445 mM Tris/HCl, 445 mM 

kyselina boritá, 10 mM EDTA). Následně bylo ke 2 l izolované RNA pipetováno 0,4 l 

vzorkového pufru Loading dye (6x) od firmy Applied Biosystems. Marker pro určení 

délky řetězce RNA (ssRNA Ladder) byl po přidání 8 l vzorkového pufru Loading dye 
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(2x) zahříván 2 minuty při 100°C. Gel byl upevněn do horizontální elektroforetické 

soupravy (Cleaver Scientific) a převrstven pufrem TBE. Následně byl pomocí 

mikrostříkačky Hamilton nanesen do jamek celý objem vzorků i připraveného markeru. 

Elektroforéza probíhala 45 minut při konstantním napětí 110 V. 

 Po ukončení elektroforézy byl gel ponořen do vizualizační lázně připravené z 50 ml 

1x koncentrovaného pufru TBE a 5 l fluorescenčního barviva Sybr Green II. Inkubace 

probíhala 30 minut za stálého třepání (ČSAV vývojové dílny) při laboratorní teplotě bez 

přístupu světla. Separovaná RNA v agarosovém gelu byla vizualizovaná v temné místnosti 

pomocí UV transluminátoru (Dark Reader DR-45M). Gel byl vyfotografován. 

 

3.2.6 Stanovení čistoty a koncentrace izolované RNA 

 Čistota a koncentrace izolované RNA byla stanovena s využitím UV spektroskopie 

[81]. Vzorky RNA byly 50x ředěny vodou neobsahující RNasy na objem 100 l a následně 

byla na spektrofotometru DeNovix změřena jejich absorbance při vlnové délce 260 nm 

(absorpční maximum nukleových kyselin), 280 nm (absorpční maximum proteinů) a 320 

nm (absorpce tzv. pozadí). Vzorky s absorbancí větší než 1,8 byly ředěny ještě 2x na 

objem 10 l.  

 Koncentrace izolované RNA byla vypočtena na základě předpokladu, že roztok, 

jehož absorbance je při vlnové délce 260 nm rovna 1, obsahuje 40 g/ml RNA [81]. 

 

  
         

    
           

  

 Čistota izolované RNA byla vypočtena z poměru absorbancí při vlnových délkách 

260 nm a 280 nm. Výpočet byl korigován na pozadí při vlnové délce 320 nm. Za 

dostatečně čisté byly považovány takové vzorky, jejichž čistota nabývala hodnot větších 

než 1,6 [81]. 
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3.2.7 Reverzní transkripce - syntéza cDNA 

 Pomocí metody reverzní transkripce (RT-PCR) byla genetické informace ze vzorků 

RNA izolované z jater, plic a ledvin potkanů nepremedikovaných a premedikovaných ED 

a jejich kombinacemi (viz kap. 3.2.4) přepsána do molekuly cDNA (komplementární 

DNA) [82]. K reakci byl použit kit High Capacity cDNA Reverse Transcription Kits od firmy 

Applies Biosystems, veškeré práce probíhaly ve sterilním prostředí v laminárním boxu 

(Labox), vzorky i reagencie byly udržovány na suchém ledu. Nejprve byly vzorky s 1 g 

izolované RNA ředěny vodou neobsahující RNasy na celkový objem 10 l, následně byla 

ze složek uvedených v tabulce 3 připravena reakční směs, která byla pipetována v objemu 

10 l ke vzorkům ředěné RNA. Po důkladném promíchání poklepem byly z každého 

vzorku odebrány do čistých mikrozkumavek 2 l představující negativní kontrolu 

neobsahující reverzní transkriptasu, ke zbylým 8 l byl přidán 1 l tohoto enzymu. 

 

Tabulka 3: Složení reakční směsi pro reverzní transkripci. 

 Objem pro 1 vzorek [l] 

voda neobsahující RNasy 4,2 

10x koncentrovaný pufr pro RT-PCR 2 

10x koncentrované náhodné primery pro RT-PCR 2 

25x koncentrovaná směs deoxyribonukleotidů 0,8 

inhibitor RNas 1 

 

 

 Vzorky byly přemístěny do přístroje thermal cycler Techne, ve kterém proběhla 

reverzní transkripce za následujících podmínek: 

 

 25°C 10 minut 

 37°C 120 minut 

 85°C 5 minut  

 

 Program byl ukončen chlazením při 4°C. Syntetizované produkty cDNA byly před 

dalším použitím uloženy do mrazicího boxu do -80°C. 
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3.2.8 Kvantitativní PCR  

 Syntetizovaná cDNA (viz kap. 3.2.7) byla podrobena metodě kvantitativní PCR 

(real-time PCR) umožňující kvantifikaci určitého úseku DNA v reálném čase [83]. Průběh 

amplifikace byl sledován pomocí detekce fluorescence s využitím fluorescenčních sond 

(TaqMan assay) [84]. Vzorky cDNA byly 10x ředěny vodou PCR grade, následně byl ze 

složek uvedených v tabulce 4 za použití kitu Fast Start Essential DNA Probes Master od 

firmy Roche připraven premix. 

  

Tabulka 4: Složení premixu pro kvantitativní PCR. 

 Objem pro 1 vzorek [l] 

2x koncentrovaný Master mix 10 

20x koncentrovaný roztok specifických sond 1 

voda PCR grade 4 

 

 

 K 15 l premixu bylo pipetováno 5 l 10x ředěné cDNA, ke slepému vzorku 5 l 

vody PCR grade. Stanovení bylo provedeno v paralelním uspořádání, jako referentní gen 

byl použit -aktin. Kvantitativní PCR byla realizovaná v 72 jamkovém úhlovém rotoru 

cycleru Rotor Gene 2000 při nastavení následujících reakčních podmínek: 

 

   95°C 10 minut 

 50 cyklů: 95°C 15 sekund 

   60°C 60 sekund  

  

 K vyhodnocení výsledků získaných kvantitativní PCR byly použity hodnoty CT 

určující číslo cyklu, při kterém amplifikační křivka protíná tzv. ,,treshold“ [83]. Z rozdílu 

aritmetických průměrů CT pro -aktin a konkrétní CYP byla určena hodnota CT. Míra 

exprese genu pro daný CYP byla stanovena ze vzorce: 

 

                                          

 

Získané výsledky byly statisticky zpracovány v programu REST 2009. 
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3.2.9 Stanovení specifické aktivity CYP1A1: O-deethylace 7-

ethoxyresorufinu  

 Ke studiu specifické aktivity enzymu CYP1A1 bylo použito stanovení 

ethoxyresorufin-O-deethylasové aktivity (EROD) s využitím 7-ethoxyresorufinu (obr. 9), 

jenž je specifickým substrátem CYP1A1 [85].  

 

 

 

  

  

 

  

[85] 

 Pro každý vzorek izolované MF byla pro tři paralelní měření připravena inkubační 

směs o celkovém objemu 200 l a následujícím složení: 

 

 fosfátový pufr (pH 7,4; 0,1 M KH2PO4) 

 ředěné potkaní jaterní mikrosomy v rozsahu koncentrací 0,005 – 0,5 mg/ml 

 2 M 7-ethoxyresorufin (2 l 0,2 mM zásobního roztoku 7-ethoxyresorufinu 

v DMSO) 

 0,5 mM NADPH (20 l 5 mM zásobního roztoku NADPH ve fosfátovém pufru) 

 

 Mikrosomální vzorky byly vhodně ředěny fosfátovým pufrem tak, aby byl nárůst 

fluorescence v čase lineární a enzymová reakce probíhala kinetikou nultého řádu. Následně 

byla pro každý vzorek MF připravena preinkubační směs, která byla 10 minut inkubována 

při 37°C (Thermomixer Compact) a poté pipetována po 180 l do čtyř jamek mikrotitrační 

destičky. Reakce byla zahájena přidáním 20 l 0,5 mM NADPH, ke kontrolním vzorkům 

bylo pipetováno 20 l fosfátového pufru. Nárůst fluorescence byl měřen po dobu deseti 

minut v jednominutových intervalech při teplotě 37°C a excitační a emisní vlnové délce 

530 a 585 nm (spektrofotometr Tecan Sunrise Microplate Reader). Koncentrace vzniklého 

resorufinu byla zjištěna z kalibrační křivky sestrojené pro rozsah koncentrací resorufinu 0 

– 160 pmol/jamka. 

Obrázek 9: Přeměna 7-ethoxyresorufinu na resorufinu za katalýzy CYP1A1 (převzato z [85]). 
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3.2.10 Stanovení specifické aktivity CYP2C11: 16-hydroxylace 

testosteronu 

 Specifická aktivita CYP2C11 byla stanovena pomocí specifické reakce tohoto 

enzymu, při které dochází k přeměně testosteronu (TST) na 16-hydroxylovaný metabolit 

[86]. V mikrozkumavkách Eppendorf byly v triplikátech připraveny reakční směsi o 

celkovém objemu 500 l a následujícím složení: 

 

 fosfátový pufr (pH 7,4; 0,1 M KH2PO4) 

 potkaní jaterní mikrosomy (cproteinů = 0,5 mg/ml) 

 50 M TST (2,5 l 10 mM zásobního roztoku TST v methanolu) 

 1 mM NADPH generující systém (GS): 1 mM NADP+, 10 mM MgCl2·6H2O, 10 

mM glukosa-6-fosfát, 1 U/ml glukosa-6-fosfátdehydrogenasa 

 

 Kromě reakčních směsí pro příslušné MF byly připraveny i kontrolní reakční směsi, 

které neobsahovaly GS nebo mikrosomy. Nejprve byly reakční směsi 5 minut 

preinkubovány při 37°C (Thermomixer Compact) a poté následovalo zahájení reakce 

přidáním 50 l GS a 15-ti minutová inkubace při 37°C za stálého třepání (Thermomixer 

Compact, 400 RPM) za přístupu vzduchu. Probíhající reakce byla zastavena pipetováním 

100 l roztoku 1M Na2CO3/2M NaCl a následným třepáním (Vortex Mixer VX-200). Poté 

bylo k reakční směsi pipetováno 5 l 1 mM fenacetinu, který slouží jako vnitřní standard. 

Metabolity byly dvakrát extrahovány 1 ml ethylacetátu za následujících podmínek: vzorky 

byly 2 minuty třepány (Thermomixer Compact, 1400 RPM) a následně 3 minuty 

centrifugovány při 13000 RPM (centrifuga Eppendorf 5418). Horní organická fáze byla 

opatrně odebrána do skleněných vialek a do sucha odpařena na vakuové odparce 

(CentriVap DNA Concentrator, Labconco, 40°C). Před separací pomocí HPLC byly 

extrakty rozpuštěny ve 25 l methanolu a důkladně promíchány. 

 

3.2.10.1 Separace metabolitů testosteronu vysokoúčinnou kapalinovou 

chromatografií 

 Metabolity TST byly separovány metodou HPLC s UV-detekcí (HPLC systém 

Agilent Technologies 1200 Series) na koloně Nucleosil 100-5 C18 při stálé teplotě 35°C 
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(termostat Column Oven LCO 102). Analýza probíhala za použití lineárního gradientu 0-

100% mobilní fáze B po dobu 27 minut s konstantní průtokovou rychlostí 0,6 ml/min. 

Mobilní fáze A byla tvořena 50% (v/v) methanolem a mobilní fáze B 75% (v/v) 

methanolem. Oba roztoky byly před separací filtrovány. Nástřik vzorku na kolonu činil 20 

l. Metabolity TST byly detekovány při vlnové délce 254 nm. Následné vyhodnocení bylo 

provedeno metodou vnitřního standardu (fenacetinu) s použitím kalibrační křivky 

s rozsahem koncentrací 16-hydroxylovaného metabolitu TST 5 – 500 mol/l. 

 

3.2.11 Stanovení specifické aktivity CYP2C6: 4-hydroxylace 

diclofenacu 

 Specifická aktivita CYP2C6 byla stanovena pomocí specifické reakce tohoto 

enzymu, při které dochází k přeměně diclofenacu (Dic) na 4-hydroxylovaný metabolit 

[87]. V mikrozkumavkách Eppendorf byly v triplikátech připraveny reakční směsi o 

celkovém objemu 500 l a následujícím složení: 

 

 fosfátový pufr (pH 7,4; 0,1 M KH2PO4) 

 potkaní jaterní mikrosomy (cproteinů = 0,5 mg/ml) 

 50 M Dic (5 l 5 mM zásobního roztoku Dic v methanolu) 

 1 mM NADPH generující systém (GS): 1 mM NADP+, 10 mM MgCl2·6H2O, 10 

mM glukosa-6-fosfát, 1 U/ml glukosa-6-fosfátdehydrogenasa 

 

 Postup přípravy reakčních směsí byl analogický s postupem uvedeným v kapitole 

3.2.10. Probíhající reakce byla zastavena přidáním 1 ml ethylacetátu, následně bylo ke 

každé reakční směsi pipetováno 5 l 1 mM fenacetinu představujícího vnitřní standard. 

Metabolity byly dvakrát extrahovány 1 ml ethylacetátu za následujících podmínek: vzorky 

byly 2 minuty třepány (Thermomixer Compact, 1400 RPM) a následně 3 minuty 

centrifugovány při 13000 RPM (centrifuga Eppendorf 5418). Extrakty byly odpařeny do 

sucha na vakuové odparce (CentriVap DNA Concentrator, Labconco, 35°C). Před separací 

pomocí HPLC byly extrakty rozpuštěny ve 40 l methanolu a důkladně promíchány. 
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3.2.11.1 Separace metabolitů diclofenacu vysokoúčinnou kapalinovou 

chromatografií 

 Metabolity Dic byly separovány metodou HPLC s UV-detekcí (HPLC systém 

Agilent Technologies 1200 Series) na koloně Chromolith Performance 100-4,6 C18 při 

stálé teplotě 35°C (termostat Column Oven LCO 102). Analýza probíhala v isokratickém 

uspořádání s konstantní průtokovou rychlostí mobilní fáze 1,5 ml/min po dobu 12 minut. 

Mobilní fáze představovala směs acetonitrilu a acetátového pufru (pH 5,0; 75 mM 

CH3COONa·3H2O, pH upraveno 50% (w/v) CH3COOH) v poměru 0,8:2. Oba roztoky 

byly před analýzou filtrovány. Nástřik vzorku na kolonu činil 20 l. Metabolity Dic byly 

detekovány při vlnové délce 272 nm, následné vyhodnocení bylo provedeno metodou 

vnitřního standardu (fenacetinu) s použitím kalibrační křivky s rozsahem koncentrací 4-

hydroxylovaného metabolitu Dic 10 – 500 mol/l. 

 

3.2.12 Studium metabolismu 17-ethinylestradiolu 

 Metabolismus 17-ethinylestradiolu (EE2) byl studován na mikrosomech 

izolovaných z jater potkanů premedikovaných ED a také kontrolních nepremedikovaných 

jedinců (viz kap. 3.2.1) [43]. Ve skleněných centrifugačních zkumavkách byly v 

triplikátech připraveny reakční směsi o celkovém objemu 500 l a následujícím složení: 

 

 fosfátový pufr (pH 7,4; 0,1 M KH2PO4) 

 potkaní jaterní mikrosomy (cproteinů = 0,5 mg/ml) 

 50 M EE2 (2,5 l 10 mM zásobního roztoku EE2 v DMSO) 

 1 mM NADPH generující systém (GS): 1 mM NADP+, 10 mM MgCl2·6H2O, 10 

mM glukosa-6-fosfát, 1 U/ml glukosa-6-fosfátdehydrogenasa 

 

 Kromě reakčních směsí pro příslušné MF byly připraveny i kontrolní reakční směsi, 

které neobsahovaly GS, mikrosomální systém nebo EE2. Nejprve byly reakční směsi 5 

minut preinkubovány při 37°C (třepací vodní lázeň BS-11, 45 RPM), následně byla 

zahájena reakce přidáním 50 l GS, inkubace probíhala 15 minut při 37°C za stálého 

třepání (třepací vodní lázeň BS-11, 55 RPM) za přístupu vzduchu. Probíhající reakce byla 

zastavena přidáním 1 ml ethylacetátu a následným třepáním (Vortex Mixer VX-200). Poté 

bylo do všech reakčních směsí pipetováno 5 l 1 mM fenacetinu, který slouží jako vnitřní 
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standard. Metabolity byly dvakrát extrahovány 1 ml ethylacetátu za následujících 

podmínek: každý vzorek byl 1 minutu intenzivně třepán (Vortex Mixer VX-200) a 

následně 5 minut centrifugován při 4000 RPM (centrifuga EBA 270). Horní organická fáze 

byla opatrně odebrána do skleněných vialek a do sucha odpařena na vakuové odparce 

(CentriVap DNA Concentrator, Labconco, 40°C). Před separací pomocí HPLC byly 

extrakty rozpuštěny ve 40 l acetonitrilu a důkladně promíchány. 

 

3.2.12.1 Separace metabolitů 17-ethinylestradiolu vysokoúčinnou 

kapalinovou chromatografií 

 Metabolity EE2 byly separovány metodou HPLC s UV-detekcí (HPLC systém 

Agilent Technologies 1200 Series) na koloně Chromolith Performance 100-4,6 C18 při 

stálé teplotě 35°C (termostat Column Oven LCO 102). Analýza probíhala za použití 

gradientové eluce s měnící se průtokovou rychlostí mobilní fáze po dobu 20 minut. Složení 

mobilní fáze A odpovídalo 20% (v/v) acetonitrilu a mobilní fáze B 80% (v/v) acetonitrilu. 

Oba roztoky byly před analýzou filtrovány. Gradient probíhal následovně: 0 min 10% B 

průtok 1,6 ml/min; 12,5 min 50% B průtok 2 ml/min; 15 min 100% B průtok 2 ml/min; 

18,5 min 10% B průtok 1,6 ml/min; 20 min 10% B průtok 1,6 ml/min. Nástřik vzorku na 

kolonu činil 20 l. Metabolity EE2 byly detekovány při vlnové délce 280 nm a následně 

kvantifikovány vztažením k ploše vnitřního standardu (fenacetinu). 
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4 VÝSLEDKY 

 V předkládané diplomové práci byl studován vliv vybraných endokrinních 

disruptorů benzoapyrenu (BaP), 17-ethinylestradiolu (EE2), 17-estradiolu (E2) a jejich 

kombinací na genovou a proteinovou expresi CYP1A1, 2C11 a 2C6 v játrech, plicích a 

ledvinách laboratorních potkanů in vivo. Zároveň byl pozorován účinek těchto látek na 

specifické aktivity uvedených CYP a také na samotný metabolismus jednoho ze 

sledovaných ED, 17-ethinylestradiolu, in vitro za použití jaterních mikrosomů. 

 

4.1 Charakterizace izolované RNA 

 Nejprve byla z jater, plic a ledvin potkanů nepremedikovaných a premedikovaných 

benzoapyrenem, 17-ethinylestradiolem, 17-estradiolem a jejich kombinacemi 

izolována celková RNA (viz kap. 3.2.4). Izolace byla provedena pro tři paralelní roztoky 

fenol-chloroformovou extrakcí za použití činidla GENEzol
TM

. 

 Pomocí agarosové elektroforézy byla ve všech vzorcích potvrzena přítomnost RNA 

a ověřena kvalita procesu izolace (viz kap. 3.2.5). K vizualizaci RNA v agarosovém gelu 

bylo použito fluorescenční barvivo Sybr Green II. Po elektroforetické separaci byly na 

agarosovém gelu patrné dva signály odpovídající 28S rRNA a 18S rRNA (obr. 10), které 

jsou důkazem nedegradované ribonukleové kyseliny a tedy i úspěšné izolace. 

 

 

 

  

  

  

 Dále byla s využitím UV spektroskopie stanovena koncentrace a čistota izolované 

RNA (viz kap. 3.2.6). Za dostatečně čisté byly považovány roztoky, jejichž poměr 

A260/A280 byl vyšší než 1,6. V tomto případě mohly být k dalšímu zpracování použity 

Obrázek 10: Agarosová elektroforéza. 

Stanovení RNA v jaterních vzorcích potkanů nepremedikovaných (control) a premedikovaných 

benzoapyrenem (BaP), 17-ethinylestradiolem (EE2) a jejich kombinací. Pro určení délky řetězce RNA 

byl použit marker ssRNA Ladder (M).  
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všechny izolované vzorky. Koncentrace a čistota izolované RNA z jednotlivých orgánů 

jsou shrnuty v tabulce 5. 

 

Tabulka 5: Koncentrace a čistota RNA izolované z jater, plic a ledvin potkanů 

nepremedikovaných (control) a premedikovaných benzoapyrenem (BaP), 17-

ethinylestradiolem (EE2), 17-estradiolem (E2) a jejich kombinacemi. 

 JÁTRA PLÍCE LEDVINY 

Premedikace 
cRNA 

g/l 
čistota 

cRNA 

g/l 
čistota 

cRNA 

g/l 
čistota 

control 

1,8 1,77 0,7 1,89 1,4 1,81 

3,2 1,74 0,4 2,05 2,1 1,87 

1,5 1,72 0,4 1,90 1,5 1,90 

BaP 

2,8 1,77 1,8 1,75 0,6 2,03 

1,9 1,76 0,9 1,90 0,6 2,01 

1,4 1,79 1,0 1,76 1,2 1,83 

EE2 

2,0 1,71 0,6 1,83 1,1 1,99 

1,9 1,75 0,4 1,82 1,0 2,00 

2,8 1,74 0,6 2,00 1,3 1,83 

E2 

1,7 1,75 0,8 1,76 0,7 2,04 

1,9 1,76 0,4 1,97 0,7 1,99 

2,3 1,75 0,7 1,84 1,6 1,89 

BaP + EE2 

2,2 1,76 0,6 1,71 0,9 1,93 

1,9 1,77 0,5 1,74 0,6 1,85 

1,6 1,82 0,5 1,83 0,6 1,79 

BaP + E2 

3,7 1,92 0,5 1,86 0,5 1,80 

3,7 1,94 0,6 1,94 1,1 1,85 

2,6 1,96 0,4 1,89 1,1 1,77 

EE2 + E2 

1,7 1,73 0,8 1,82 1,2 1,93 

1,7 1,75 0,7 1,79 1,3 1,74 

2,7 1,77 0,4 1,83 1,3 1,80 
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4.2 Studium vlivu BaP, EE2, E2 a jejich kombinací na míru 

genové a proteinové exprese CYP1A1 u potkanů in vivo 

 V játrech, plicích a ledvinách potkanů nepremedikovaných a premedikovaných 

benzoapyrenem, 17-ethinylestradiolem, 17-estradiolem a jejich kombinacemi byla 

nejprve studována relativní míra genové exprese CYP1A1 metodou kvantitativní PCR (viz 

kap. 3.2.8).  

 Ke zvýšení relativní míry genové exprese CYP1A1 došlo ve všech testovaných 

orgánech potkanů premedikovaných samotným BaP nebo kombinací BaP s EE2 či E2 

oproti kontrolní skupině. Pokud byl potkanům podán EE2 samostatně nebo v kombinaci 

s E2, relativní genová exprese CYP1A1 byla v porovnání s nepremedikovanými potkany 

mírně snížena (obr. 11, str. 51). 

 Ve vzorcích jater premedikovaných zvířat byla nejvýraznější indukce relativní 

genové exprese CYP1A1 patrná u potkanů exponovaných samotným BaP. Pokud byl BaP 

podáván potkanům v kombinaci s estrogeny došlo ke snížení relativní genové exprese 

CYP1A1, kdežto v plicní tkáni estrogeny indukční efekt BaP na relativní míru genové 

exprese CYP1A1 posilují. V případě ledvin samostatně podaný BaP a jeho kombinace 

s EE2 a E2 má na relativní míru genové exprese CYP1A1 podobný vliv (obr. 11, str. 51). 

 K nejvyšší indukci relativní míry genové exprese CYP1A1 po podání BaP nebo 

jeho kombinace s estrogeny došlo v plicní tkáni v porovnání s ostatními orgány (obr. 11, 

str. 51). 
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 Následně byla v mikrosomální frakci (MF) izolované z jater, plic a ledvin potkanů 

nepremedikovaných a premedikovaných uvedenými ED a jejich kombinacemi studována 

míra proteinové exprese CYP1A1 metodou Western blot s imunodetekcí (viz kap. 3.2.3). 

Izolace a charakterizace MF byla provedena již v rámci bakalářské práce [74].  

 K signifikantnímu zvýšení proteinové exprese CYP1A1 došlo v játrech, plicích a 

ledvinách potkanů premedikovaných samotným BaP nebo kombinací BaP s EE2 či E2 

v porovnání s nepremedikovanými zvířaty (obr. 12, str. 52). Tyto výsledky korespondují s 

relativní mírou genové exprese CYP1A1 (obr. 11). 

 K detekci cytochromu P450 1A1 byla použita primární specifická protilátka 

rozpoznávající kromě CYP1A1 i CYP1A2 (spodní signál, obr. 12, str. 52). Po vizualizaci 

Obrázek 11: Relativní míra genové exprese CYP1A1 v játrech, plicích a ledvinách potkanů 

nepremedikovaných (control) a premedikovaných benzoapyrenem (BaP), 17-ethinylestradiolem 

(EE2), 17-estradiolem (E2) a jejich kombinacemi. 

Standardní chyba měření byla vyhodnocená programem REST 2009. 
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proteinů nebyly signály jednotlivých isoforem CYP1A1 a 1A2 dostatečně oddělené a proto 

znesnadňovaly interpretaci výsledků z hlediska přesné kvantifikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Stanovení specifické aktivity CYP1A1: O-deethylace 7-

ethoxyresorufinu 

 V izolované MF jater potkanů nepremedikovaných a premedikovaných 

benzoapyrenem, 17-ethinylestradiolem, 17-estradiolem a jejich kombinacemi byla 

sledována specifická aktivita enzymu CYP1A1. Ke studiu bylo použito stanovení 

Obrázek 12: Imunodetekce CYP1A1 v játrech (A), plicích (B) a ledvinách (C) potkanů 

nepremedikovaných (control) a premedikovaných benzoapyrenem (BaP), 17-ethinylestradiolem 

(EE2), 17-estradiolem (E2) a jejich kombinacemi. 

Pro kontrolu naneseného množství proteinů byl použit konstantně exprimovaný protein glyceraldehyd-3-

fosfát dehydrogenasa (GAPDH), jako standardy (STD) pak supersomální CYP1A1 a 1A2. 
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ethoxyresorufin-O-deethylasové aktivity (EROD) s využitím 7-ethoxyresorufinu jako 

specifického substrátu CYP1A1 (viz kap. 3.2.9). 

 K výraznému zvýšení specifické aktivity CYP1A1 došlo u potkanů exponovaných 

BaP a jeho kombinací s EE2 a E2 v porovnání s kontrolní nepremedikovanou skupinou 

potkanů, což korelovalo s relativní mírou genové a proteinové exprese CYP1A1 (obr. 11, 

str. 51; obr. 12, str. 52). Zatímco na genové úrovni byla nejvýraznější indukce CYP1A1 

patrná v játrech potkanů premedikovaných samotným BaP, nárůst specifické aktivity 

CYP1A1 byl nejvyšší v játrech potkanů, kterým byl aplikován BaP v kombinaci s E2. 

Pokud byl potkanům podán BaP v kombinaci s EE2 došlo ke snížení tvorby specifického 

produktu 7-ethoxyresorufinu oproti indukčnímu efektu samotného BaP (obr. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Stanovení specifické aktivity CYP1A1 v játrech potkanů nepremedikovaných (control) 

a premedikovaných benzoapyrenem (BaP), 17-ethinylestradiolem (EE2), 17-estradiolem (E2) a 

jejich kombinacemi pomocí O-deethylace 7-ethoxyresorufinu. 

Statistická významnost byla vyhodnocena pomocí T-testu (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001). 



54 

 
 

4.4 Studium vlivu BaP, EE2, E2 a jejich kombinací na míru 

genové a proteinové exprese CYP2C11 u potkanů in vivo 

 I v případě CYP2C11 byl studován vliv benzoapyrenu, 17-ethinylestradiolu, 

17-estradiolu a jejich kombinací na míru exprese této isoformy. Podobně jako při studiu 

CYP1A1 byla nejprve v játrech, plicích a ledvinách potkanů nepremedikovaných a 

premedikovaných zmíněnými ED a jejich kombinacemi stanovena relativní míra genové 

exprese CYP2C11. Dále byla v mikrosomální frakci izolované z uvedených orgánů 

sledována změna proteinové exprese CYP2C11. 

 Ke snížení relativní míry genové exprese CYP2C11 došlo v játrech a ledvinách 

potkanů premedikovaných všemi uvedenými ED i jejich kombinacemi ve srovnání 

s nepremedikovanými jedinci (obr. 14, str. 55). Nejvýraznější pokles relativní míry genové 

exprese CYP2C11 byl zaznamenán u potkanů, kterým byl aplikován samotný EE2 nebo 

jeho kombinace s E2 či BaP. 

 V plicní tkáni byla detekována výrazná indukce CYP2C11 u potkanů 

exponovaných samotným BaP, ostatní ED míru relativní exprese tohoto enzymu oproti 

kontrolní skupině neovlivnily (obr. 14, str. 55). 
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 Na proteinové úrovni došlo k mírnému snížení exprese CYP2C11 v játrech potkanů 

premedikovaných všemi uvedenými ED i jejich kombinacemi, kromě samostatně 

podaného EE2 a jeho kombinace s E2, který proteinovou expresi CYP2C11 signifikantně 

neovlivňuje. Zatímco v plicní tkáni byl detekován slabý nárůst proteinové exprese u 

potkanů, kterým byl podán BaP samostatně nebo v kombinaci s EE2 a E2, v ledvinách 

uvedené ED ani jejich kombinace indukci exprese CYP2C11 výrazně neovlivnily (obr. 15, 

str. 56). 

 K vizualizaci cytochromu P450 2C11 byla použita primární protilátka proti tomuto 

enzymu. Z obrázku 15 (str. 56) je zřejmé, že daná protilátka rozpoznává i další isoformy 

Obrázek 14: Relativní míra genové exprese CYP2C11 v játrech, plicích a ledvinách potkanů 

nepremedikovaných (control) a premedikovaných benzoapyrenem (BaP), 17-ethinylestradiolem 

(EE2), 17-estradiolem (E2) a jejich kombinacemi. 

Standardní chyba měření byla vyhodnocená programem REST 2009. 
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CYP2C, konkrétně 2C6. Z důvodu slabého signálu nebylo možné zcela jasně posoudit 

míru exprese CYP2C11 v plicích a ledvinách premedikovaných potkanů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Stanovení specifické aktivity CYP2C11: 16-hydroxylace 

testosteronu 

 Specifická aktivita CYP2C11 byla stanovena pomocí charakteristické reakce 16-

hydroxylace testosteronu (viz kap. 3.2.10) za katalýzy tímto enzymem v jaterních 

mikrosomech potkanů nepremedikovaných a premedikovaných studovanými ED. 

Obrázek 15: Imunodetekce CYP2C11 v játrech (A), plicích (B) a ledvinách (C) potkanů 

nepremedikovaných (control) a premedikovaných benzoapyrenem (BaP), 17-ethinylestradiolem 

(EE2), 17-estradiolem (E2) a jejich kombinacemi. 

Pro kontrolu naneseného množství proteinů byl použit konstantně exprimovaný protein glyceraldehyd-3-

fosfát dehydrogenasa (GAPDH), jako standardy (STD) pak supersomální CYP2C11 a 2C6. 
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 Na obrázku 16 je patrné snížení specifické aktivity CYP2C11 u všech 

premedikačních skupin potkanů v porovnání s kontrolními nepremedikovanými jedinci. 

Tyto výsledky korespondují s hodnotami získanými při studiu genové a proteinové exprese 

CYP2C11 v jaterních vzorcích (obr. 14, str. 55; obr. 15, str. 56). Zatímco na genové a 

proteinové úrovni byl nejvýraznější pokles exprese CYP2C11 u potkanů exponovaných 

samotnými estrogeny či jejich kombinací nebo kombinací s BaP, největší úbytek tvorby 

specifického produktu a tedy i specifické aktivity CYP2C11 nastal po premedikaci potkanů 

samotným estradiolem nebo jeho kombinací s BaP a dále pak po podání BaP společně 

s ethinylestradiolem. Pokud byl potkanům aplikován samotný EE2, k signifikantnímu 

ovlivnění specifické aktivity CYP2C11 nedošlo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Stanovení specifické aktivity CYP2C11 v játrech potkanů nepremedikovaných (control) 

a premedikovaných benzoapyrenem (BaP), 17-ethinylestradiolem (EE2), 17-estradiolem (E2) a 

jejich kombinacemi pomocí charakteristické reakce 16-hydroxylace testosteronu. 

Statistická významnost byla vyhodnocena pomocí T-testu (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001). 
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4.6 Studium vlivu BaP, EE2, E2 a jejich kombinací na míru 

genové a proteinové exprese CYP2C6 u potkanů in vivo 

 Analogicky bylo postupováno i při studiu vlivu uvedených ED a jejich kombinací 

na genovou a proteinovou expresi cytochromu P450 2C6. Z obrázku 17 (str. 59) vyplývá, 

že dochází k mírné indukci relativní míry genové exprese CYP2C6 v játrech potkanů 

premedikovaných samotným EE2 nebo E2 či jejich kombinací s BaP ve srovnání 

s kontrolní skupinou nepremedikovaným potkanů. Pokud byli potkani vystaveni působení 

samotného BaP, míra genové exprese CYP2C6 ovlivněna nebyla. 

 V plicích bylo pozorováno výrazné zvýšení relativní genové exprese CYP2C6 po 

premedikaci potkanů samotným BaP, což se však neprojevilo na proteinové úrovni (viz 

dále), a také mírná indukce genové exprese CYP2C6 po podání estrogenů. Jejich 

kombinace s BaP neměla na expresi CYP2C6 žádný vliv (obr. 17., str. 59). 

 Ve vzorcích ledvin došlo také ke zvýšení relativní míry genové exprese CYP2C6 u 

potkanů premedikovaných samotným estradiolem. Velmi mírná indukce byla detekována u 

potkanů premedikovaných BaP v kombinaci s estrogeny (obr. 17, str. 59). 
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 Stejně jako na genové úrovni došlo v mikrosomální frakci jater k mírnému nárůstu 

proteinové exprese CYP2C6 po premedikaci potkanů samotným EE2 nebo E2 či jejich 

kombinací v porovnání s kontrolní skupinou nepremedikovaných potkanů. Také aplikace 

kombinace estrogenů s BaP vedla k mírnému zvýšení hladiny CYP2C6. Naopak pokud byl 

potkanům podán BaP samostatně, nedošlo k signifikantnímu ovlivnění proteinové exprese 

této isoformy CYP (obr. 18, str. 60). 

 Z obrázku 18 (str. 60) je zřejmé, že na rozdíl od protilátky proti CYP2C11 

protilátka proti CYP2C6 detekuje pouze tuto isoformu. Standard CYP2C11 detekován 

není. 

 

 

  

Obrázek 17: Relativní míra genové exprese CYP2C6 v játrech, plicích a ledvinách potkanů 

nepremedikovaných (control) a premedikovaných benzoapyrenem (BaP), 17-ethinylestradiolem 

(EE2), 17-estradiolem (E2) a jejich kombinacemi. 

Standardní chyba měření byla vyhodnocená programem REST 2009. 
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 Pomocí specifické protilátky proti CYP2C6 byla detekována tato isoforma CYP i 

v plicích a ledvinách potkanů nepremedikovaných a premedikovaných uvedenými ED, 

avšak z důvodu nízké exprese tohoto isoenzymu ve zmíněných tkáních nebylo možné zcela 

jednoznačně odlišit rozdíly v expresi mezi jednotlivými premedikačními skupinami 

a nepremedikovanou skupinou (obr. 19, str. 61). U vzorků mikrosomální frakce ledvin bylo 

zaznamenáno zvýšení proteinové exprese CYP2C6 oproti kontrolní skupině po 

premedikaci potkanů samotným estradiolem nebo jeho kombinací s ethinylestradiolem. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Imunodetekce CYP2C6 v játrech potkanů nepremedikovaných (control) a 

premedikovaných benzoapyrenem (BaP), 17-ethinylestradiolem (EE2), 17-estradiolem (E2) a 

jejich kombinacemi. 

Pro kontrolu naneseného množství proteinů byl použit konstantně exprimovaný protein glyceraldehyd-3-

fosfát dehydrogenasa (GAPDH), jako standardy (STD) pak supersomální CYP2C6 a 2C11. 
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4.7 Stanovení specifické aktivity CYP2C6: 4-hydroxylace 

diclofenacu 

 Specifická aktivita CYP2C6 byla stanovena pomocí charakteristické reakce 4ˈ-

hydroxylace diclofenacu (viz kap. 3.2.11). 

 Ke snížení specifické aktivity CYP2C6 došlo v případě premedikace potkanů 

samostatným BaP, ostatní premedikace vedly ke zvýšení této aktivity oproti kontrolní 

skupině, což koresponduje s výsledky získanými při studiu relativní míry genové a 

proteinové exprese CYP2C6 v játrech. Pokud byl podán potkanům BaP v kombinaci s E2, 

došlo k mírné potenciaci účinku oproti potkanům, kterým byl aplikován pouze samotný 

BaP nebo samotný estradiol (obr. 20, str. 62).  

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Imunodetekce CYP2C6 v plicích (A) a ledvinách (B) potkanů nepremedikovaných 

(control) a premedikovaných benzoapyrenem (BaP), 17-ethinylestradiolem (EE2), 17-estradiolem 

(E2) a jejich kombinacemi. 

Pro kontrolu naneseného množství proteinů byl použit konstantně exprimovaný protein glyceraldehyd-3-

fosfát dehydrogenasa (GAPDH), jako standardy (STD) pak supersomální CYP2C6 a 2C11. 
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4.8 Studium metabolismus 17-ethinylestradiolu  

 Metabolismus 17-ethinylestradiolu (EE2) byl studován v mikrosomálních 

vzorcích izolovaných z jater potkanů, kterým byly podávány uvedené endokrinní 

disruptory a jejich kombinace. Bylo sledováno množství majoritně zastoupeného 

metabolitu 2-hydroxyethinylestradiolu (2-OH-EE2), separace byla provedena pomocí 

metody HPLC s UV-detekcí (viz kap. 3.2.12).  

 Jak je patrné z obrázku 21 (str. 63), v mikrosomální frakci jater potkanů, kteří byli 

exponováni samotnými estrogeny nebo jejich kombinací s BaP, došlo ke zvýšené tvorbě 2-

hydroxyethinylestradiolu oproti kontrolní nepremedikované skupině. Nejvyšší produkce 2-

OH-EE2 byla zaznamenána po expozici potkanů samotným 17-ethinylestradiolem. 

Jestliže byl potkanům aplikován pouze BaP, tvorba majoritního metabolitu EE2 nebyla 

oproti kontrolní skupině ovlivněna, avšak aplikace BaP v kombinaci s ethinylestradiolem 

nebo estradiolem vedla ke zvýšené produkci 2-OH-EE2. 

 

Obrázek 20: Stanovení specifické aktivity CYP2C6 v játrech potkanů nepremedikovaných (control) a 

premedikovaných benzoapyrenem (BaP), 17-ethinylestradiolem (EE2), 17-estradiolem (E2) a 

jejich kombinacemi pomocí charakteristické reakce 4ˈ-hydroxylace diclofenacu. 

Statistická významnost byla vyhodnocena pomocí T-testu (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001). 
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Obrázek 21: Tvorba 2-hydroxyethinylestradiolu v mikrosomální frakci jater potkanů 

nepremedikovaných (control) a premedikovaných benzoapyrenem (BaP), 17-ethinylestradiolem 

(EE2), 17-estradiolem (E2) a jejich kombinacemi. 

Statistická významnost byla vyhodnocena pomocí T-testu (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001). 
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5 DISKUSE 

 Za endokrinní disruptory (ED) jsou považovány látky, které interferují 

s endokrinním systémem živočichů a narušují syntézu nebo metabolismus endogenních 

hormonů v organismu [8]. Velkou část ED tvoří sloučeniny antropogenního původu [3], 

mezi které patří syntetický estrogen 17-ethinylestradiol (EE2), jenž je jednou 

z komponent hormonální perorální antikoncepce [13]. Mnoho exogenních ED patří také do 

skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), jejichž hlavním představitelem 

je silný karcinogen benzoapyren (BaP), který je majoritně zastoupen v cigaretovém kouři 

[47]. Přestože se mezi ED řadí především sloučeniny exogenního původu [11], jedním 

z nejrozšířenějších endokrinních polutantů je přirozený hormon 17-estradiol (E2) [15]. 

 Vzhledem k velkému množství substancí, zahrnující jak exogenní a endogenní ED, 

tak i karcinogeny [88], společně působící na endokrinní systém živočichů i lidí, je důležité 

posuzovat nejenom vliv jednoho konkrétního disruptoru, ale i jejich kombinací [2]. 

 Předkládaná diplomová práce se právě zabývá vlivem endokrinních disruptorů 

benzoapyrenu, 17-ethinylestradiolu, 17-estradiolu a jejich kombinací na isoformy 

cytochromů P450 1A1, 2C11 a 2C6 u potkanů in vivo. Uvedené isoformy CYP byly 

vybrány, neboť hrají významnou roli v metabolismu studovaných ED. Změny vyvolané 

působením ED byly studovány jak na genové, tak na proteinové úrovni. Sledován byl také 

účinek těchto látek na specifické aktivity uvedených isoforem CYP a na samotný 

metabolismus jednoho ze zkoumaných ED, 17-ethinylestradiolu.  

 Výsledky prezentované v této studii prokázaly, že BaP indukuje expresi 

cytochromů P450 podrodiny 1A, konkrétně CYP1A1, který je indukován prostřednictvím 

receptoru polycyklických aromatických uhlovodíků (AhR), což je ve shodě s již dříve 

publikovanými výsledky [3], [20], [34], a v přítomnosti induktoru stimuluje transkripci 

genů kódujících příslušné CYP [32]. K indukci CYP1A1 došlo po premedikaci potkanů 

BaP a jeho kombinací s estrogeny ve všech testovaných orgánech. Indukce byla potvrzena 

jak na genové a proteinové úrovni, tak i indukcí specifické aktivity CYP1A1. Již dříve bylo 

prokázáno, že benzoapyren je nejen vhodným substrátem CYP1A1, ale i jeho silným 

induktorem [52], [68], [69]. 

 Z výsledků dále vyplývá, že estrogeny významně ovlivňují expresi CYP1A1 

indukovanou samostatně podaným BaP. Pokud byl BaP podán potkanům v kombinaci 

s estrogeny, došlo v játrech potkanů ke snížení relativní míry genové exprese CYP1A1 
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oproti samostatně aplikovanému BaP, kdežto v plicní tkáni estrogeny indukční efekt BaP 

na úrovni genové exprese CYP1A1 posilují. V případě ledvin měl samostatně podaný BaP 

a jeho kombinace s EE2 a E2 na relativní míru genové exprese CYP1A1 podobný vliv. Je 

známo, že zatímco BaP působí prostřednictvím AhR, estrogeny zprostředkovávají svůj 

účinek vazbou na estrogenové receptory (ER) [3]. Zjištění, že estrogeny ovlivňují indukční 

efekt BaP poukazuje na možnou interakci mezi ER a AhR [36]. Uvedené výsledky dále 

naznačují, že účinek BaP je estrogeny ovlivňován v různých tkáních odlišně, což může být 

způsobeno rozdílnou expresí konkrétních isoforem CYP v jednotlivých orgánech a také 

jejich vzájemnou interakcí, která zahrnuje například kompetici isoforem CYP o stejné 

substráty [68].  

 Navíc bylo zjištěno, že v játrech potkanů, kteří byli premedikováni BaP v 

kombinaci s estradiolem dochází ke zvýšení specifické aktivity CYP1A1 v porovnání 

s potkany premedikovanými pouze samotným benzoapyrenem. Tyto výsledky 

korespondují s poznatky získanými v nedávné studii, ve které byla prokázána indukce 

specifické aktivity CYP1A1 u potkanů exponovaných právě kombinací benzoapyrenu s 

estradiolem [45].  

 Pokud byly potkani premedikováni samotným ethinylestradiolem nebo estradiolem 

či jejich kombinací, nebyl pozorován žádný vliv na relativní míru genové a proteinové 

exprese CYP1A1 ve všech sledovaných orgánech a nebyla zaznamenána ovlivnění 

specifické aktivity tohoto enzymu v játrech, což odpovídá již dříve publikovaným 

výsledkům [45].  

 V případě cytochromu P450 2C11, jenž participuje v metabolismu endogenního i 

syntetického estrogenu [72] bylo zjištěno, že podání BaP i všech ostatních sledovaných ED 

a jejich kombinací snižuje relativní míru genové a proteinové exprese tohoto CYP v játrech 

a ledvinách. Tyto výsledky korelují se snížením specifické aktivity CYP2C11 po 

premedikaci potkanů všemi studovanými ED i jejich kombinacemi v jaterních 

mikrosomech. Uvedené výsledky jsou ve shodě s již prokázanými inhibičními účinky 

ethinylestradiolu, který může působit nejen jako substrát CYP, ale i jako ireversibilní 

inhibitor [73]. Při oxidaci acetylenové skupiny EE2, která je katalyzovaná právě CYP2C, 

může docházet ke vzniku nestabilního nukleofilu, jenž je schopen se zpětně kovalentně 

vázat na proteinovou část enzymu a působit jako tzv. sebevražedný substrát [38] a vyvolat 

pokles exprese a specifické aktivity daného CYP. 
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 Ke zvýšení exprese CYP2C11 došlo oproti kontrolní skupině pouze na genové 

úrovni v plicích potkanů, kteří byli premedikováni samotným BaP, avšak vzhledem 

k nízkému zastoupení CYP2C11 v plicní tkáni nebylo možné jednoznačně posoudit míru 

proteinové exprese tohoto CYP v jednotlivých premedikačních skupinách a výsledek 

genové exprese potvrdit či vyvrátit. 

 Naproti tomu, v případě dalšího studovaného isoenzymu z podrodiny CYP2C, 

konkrétně CYP2C6, došlo po premedikaci potkanů všemi studovanými ED a jejich 

kombinacemi, kromě samostatně podaného BaP, ke zvýšení exprese a specifické aktivity 

tohoto CYP v játrech. Přestože jsou CYP2C konstitutivní enzymy [72], mohou být mírně 

indukovány prostřednictvím nukleárního konstitutivního androstanového receptoru (CAR) 

[45], který po vazbě ligandu translokuje do jádra, kde podobně jako AhR rozpoznává 

specifická místa na DNA a ovlivňuje transkripci a následnou translaci proteinů [66]. Bylo 

prokázáno, že některé endogenní (steroidní hormony) i exogenní (xenoestrogeny) látky 

mohou působit jako ligandy vázající se s vysokou afinitou právě na CAR [89]. Ke zvýšení 

exprese CYP2C6 tedy zřejmě dochází prostřednictvím aktivace CAR steroidními 

estrogeny, což je v souladu s již dříve publikovanými výsledky [68], [71], [89]. Indukční 

efekt ethinylestradiolu byl však zatím popsán pouze u potkanů, u lidí nebyl tento jev 

prokázán [43], [45]. 

 Studium metabolismu 17-ethinylestradiolu ukázalo, že EE2 indukuje svůj vlastní 

metabolismus ve srovnání s kontrolní skupinou nepremedikovaných potkanů. Jelikož 

metabolické přeměny EE2 probíhají zejména v játrech [42], na biotransformaci 17-

ethinylestradiolu se ze studovaných isoforem CYP podílí především CYP2C11 a CYP2C6 

[38]. Indukce způsobená EE2 koreluje s již popsanými výsledky, které potvrzují, že ke 

zvýšení exprese CYP2C dochází prostřednictvím aktivace CAR steroidními estrogeny 

[68], [71], [89]. Nesmí být však opomenuto, že na metabolismu EE2 se kromě sledovaných 

CYP značnou měrou podílí i jiné isoenzymy, a to zejména CYP3A4, jenž je inhibován 

estrogeny a naopak indukován BaP [38], což může ovlivňovat působení studovaných ED 

na metabolismus EE2. 

 Navíc bylo zjištěno, že kombinovaná aplikace EE2 s BaP nebo E2 vede ke snížení 

indukčního potenciálu EE2 oproti potkanům, kterým byl podán pouze samotný 17-

ethinylestradiol. Tyto výsledky naznačují, že by snížení indukčního potenciálu EE2 vlivem 

BaP mohlo být způsobeno interakcí mezi CAR a AhR [45]. Je však nezbytné, aby byl tento 

předpoklad potvrzen i v dalších studiích.  
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 Výsledky získané v předkládané práci naznačují, že změny exprese sledovaných 

isoforem cytochromů P450 1A1, 2C11 a 2C6 způsobené studovanými endokrinními 

disruptory a jejich kombinacemi ovlivňují nejen metabolismus a genotoxické působení 

těchto látek na organismus, ale i účinek, jakým působí na životní prostředí. 
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6 ZÁVĚR 

 V předkládané diplomové práci byl studován vliv endokrinních disruptorů (ED) 

benzoapyrenu (BaP), 17-ethinylestradiolu (EE2), 17-estradiolu (E2) a jejich 

kombinací na expresi cytochromů P450 1A1, 2C11 a 2C6 u potkanů in vivo. 

 Nejprve byla z jater, plic a ledvin laboratorních potkanů nepremedikovaných a 

premedikovaných uvedenými endokrinními disruptory a jejich kombinacemi izolována 

RNA a sledována relativní míra genové exprese CYP1A1, 2C11 a 2C6 pomocí 

kvantitativní PCR. Dále byla v mikrosomální frakci izolované z uvedených orgánů 

stanovena míra proteinové exprese CYP1A1, 2C11 a 2C6 metodou Western blot. 

V mikrosomální frakci jater byla navíc zkoumána specifická aktivita uvedených isoforem 

CYP a studován metabolismus 17-ethinylestradiolu. 

 

Dosažené výsledky lze shrnout následovně: 

 

Ovlivnění CYP1A1: 

 Premedikace potkanů BaP a jeho kombinací s EE2 a E2 vede ke zvýšení relativní 

míry genové i proteinové exprese CYP1A1 v játrech, plicích a ledvinách, stejný 

efekt je pozorován i při studiu specifické aktivity CYP1A1. 

 Kombinovaná aplikace BaP s estrogeny zvyšuje relativní míru genové exprese 

CYP1A1 v plicích v porovnání se samostatně podaným BaP a naopak v játrech 

estrogenní složky indukční efekt BaP snižují. 

 Premedikace potkanů BaP společně s E2 vede k nárůstu specifické aktivity 

CYP1A1 oproti působení samotného BaP. 

 

Ovlivnění CYP2C11: 

 Premedikace potkanů všemi uvedenými ED a jejich kombinacemi vede ke snížení 

relativní míry genové i proteinové exprese CYP2C11 oproti kontrolní 

nepremedikované skupině potkanů v játrech a ledvinách, indukce CYP2C11 je 

patrná pouze v plicní tkáni po aplikaci samotného BaP. 

 Premedikace potkanů estrogeny společně s BaP způsobuje snížení specifické 

aktivity CYP2C11 oproti samostatně podanému 17-ethinylestradiolu. 
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Ovlivnění CYP2C6: 

 Premedikace potkanů estrogeny nebo jejich kombinací s BaP způsobuje mírnou 

indukci exprese CYP2C6 v játrech, což je v souladu se zvýšením specifické 

aktivity tohoto CYP. 

 Premedikace potkanů BaP výrazně zvyšuje relativní míru genové exprese CYP2C6 

v plicích, mírná indukce CYP2C6 je zaznamenána také po aplikaci estrogenů. 

 V ledvinách nastává mírná indukce CYP2C6 po premedikaci potkanů samotným 

E2 a jeho kombinací s EE2. 

 Aplikace BaP v kombinaci s E2 vede k potenciaci účinku ve srovnání se 

samostatně podaným BaP nebo E2. 

 

Ovlivnění metabolismu 17-ethinylestradiolu: 

  17-ethinylestradiol indukuje svůj vlastní metabolismus oproti kontrolní skupině 

nepremedikovaných potkanů. 

 Kombinovaná aplikace EE2 s BaP nebo E2 snižuje indukční potenciál EE2 ve 

srovnání s podáním samotného 17-ethinylestradiolu. 
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