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s látkami obsahujícími thiolovou skupinu.
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Úvod
Lékaﬁská anorganická chemie existuje jako vûdní disciplína více neÏ 40 let, pﬁiãemÏ základním kamenem bylo objevení protinádorov˘ch vlastností cisplatiny (komplex cis-diaminodichloroplatnat˘ – cis-[Pt(NH3)2Cl2]) [1,2]. Jeho biologická aktivita byla
objevena v roce 1965 Rosenborgem bûhem jeho studií vlivu elektrického proudu na rÛst bakterií. I pﬁesto, Ïe od jeho objevu
uplynulo více neÏ ãtyﬁicet let, je cisplatina stále nejãastûji pouÏívan˘m cytotoxick˘m prostﬁedkem pﬁi léãbû rÛzn˘ch druhÛ nádorov˘ch onemocnûní. Ov‰em v˘voj pokraãoval dál a bûhem tûch ãtyﬁiceti let byly objeveny stovky platnat˘ch a platiãit˘ch kom-
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plexÛ, které byly s vût‰ími ãi men‰ími úspûchy testovány pﬁi léãbû nádorov˘ch onemocnûní [4,5]. V osmdesát˘ch letech minulého století byla vyvinuta platinová léãiva „druhé generace“, jejichÏ zástupcem je karboplatina [cis-diamino(1,1-cyklobutan-dikarboxyláto)platnat˘ komplex)], jako ménû toxická alternativa k cisplatinû vykazující ménû vedlej‰ích efektÛ [6,7]. Zatímco oxaliplatina [oxaláto-1,2-diaminocyklohexan platnat˘ komplex] byla navrÏena v letech devadesát˘ch jako dal‰í, jiÏ „tﬁetí generace“
platinov˘ch léãiv [1,8,9]. Její hlavní pﬁedností je schopnost pﬁekonání resistence nádorov˘ch bunûk vÛãi cisplatinû a karboplatinû. Kromû tûchto obecnû pouÏívan˘ch léãiv je stále vyvíjena ﬁada dal‰ích jako napﬁíklad LA-12 [(OC-6-43)-bis-(acetáto)(1-adamantylamin)amminodichloro platiãit˘ komplex] [10,11].
Aãkoliv jsou platinová cytostatika úspû‰nû aplikována pﬁi chemoterapii rÛzn˘ch typÛ zhoubn˘ch onemocnûní po více neÏ tﬁicet let, jejich biochemick˘ úãinek není je‰tû dosud zcela jasn˘. Dnes obecnû akceptovan˘m názorem je, Ïe toto léãivo indukuje
své cytotoxické vlastnosti prostﬁednictvím vazby na bunûãnou DNA a následnû tak naru‰uje transkripci a DNA replikaãní mechanismy [2]. Chaney et al. [12,13,14] objevili, Ïe cisplatina, karboplatina a oxaliplatina tvoﬁí stejné typy aduktÛ na stejn˘ch místech v molekule DNA. Konkrétnû, platinová cytostatika se dokáÏí vázat na N7 dvou sousedících guaninÛ anebo adeninÛ, pﬁiãemÏ
dan˘ dusík uÏ není schopen vytváﬁet vazbu pomocí vodíkov˘ch mÛstkÛ s dal‰ími bázemi, které leÏí ve stejném nebo protûj‰ím
vláknu DNA.
Samotn˘ úãinek platinov˘ch cytostatik je velmi negativnû ovlivÀován mnoha rÛzn˘mi reparaãními a obrann˘mi bunûãn˘mi
mechanismy, mezi které patﬁí exprese rÛzn˘ch thiolov˘ch látek vãetnû v‰udypﬁítomného peptidu glutathionu. Velmi reaktivní SH skupina toho tripeptidu je schopna vázat mnoho rÛzn˘ch látek, a proto není pﬁekvapením, Ïe ovlivÀuje léãbu rÛzn˘ch onemocnûní vãetnû zmínûn˘ch nádorov˘ch [15,17], av‰ak pﬁesn˘ mechanismus je neznám˘. Proto jsme se rozhodli studovat interakce glutathionu s cisplatinou. Nejprve jsme charakterizovali základní elektrochemické chování tﬁech rÛzn˘ch glutathionÛ (redukovaného, oxidovaného a S-nitroso). Za optimálních podmínek jsme provedli in vitro interakãní studii.
Materiál a metody
Chemikálie
Redukovan˘ glutathion (GSH), oxidovan˘ glutathion (GSSG) a S-nitrosoglutathion (GSNO) byly získán od firmy Sigma Aldrich (St. Louis, USA). Tris(2-karboxyethyl)fosfin (TCEP) byl zakoupen od laboratoﬁe Molecular Probes (Evgen, Oregon, USA).
Chlorid sodn˘, dusiãnan kademnat˘, dusiãnan zineãnat˘ a ostatní pouÏité chemikálie byly získány od firmy Sigma Aldrich. Zásobní roztoky standardÛ (koncentrace 10 µg.ml–1) byly pﬁipraveny v ACS vodû (Aldrich, USA) a uchovány ve tmû pﬁi teplotû –20°C.
Pracovní roztok byl pﬁipravován dennû ﬁedûním zásobních roztokÛ. Hodnoty pH byly mûﬁeny s pouÏitím WTW inoLab Level 3
(Weilheim, Nûmecko), spojen˘m s osobním poãítaãem (Weilheim). pH-electroda (SenTix-H) byla pravidelnû kalibrována souborem WTW pufrÛ. V‰echny roztoky byly pﬁed anal˘zou filtrovány pﬁes teflonov˘ filtr 0.45 µm (MetaChem, Torrance, CA, USA).
Pﬁíprava komplexu GS-Pt
GS-Pt komplex byl pﬁipraven podle práce autorÛ Ishikawa a Ali-Osman [18]. Ve zkratce, inkubovali jsme GSH (60 µg.ml–1)
s cisplatinou (30 µg.ml–1) v 500 µl 100 mM fosfátového pufru pH 7.8 ve tmû pﬁi teplotû 37°C (thermostat BTV Brno) [19].
Stacionární elektrochemick˘ systém
Elektrochemické mûﬁení bylo provádûno na AUTOLABu (EcoChemie, Nizozemí) ve spojení s VA-Stand 663 (Metrohm, ·v˘carsko). Byl pouÏit tﬁíelektrodov˘ systém skládající se z uhlíkové pastové elektrody, argentochloridové elektrody (Ag/AgCl/3
mol.l-1 KCl) jako referentní elektrody a uhlíkové tyãky jako pomocné elektrody. Analyzované vzorky byly pﬁed mûﬁením deoxygenovány probubláním argonem (99.999%), saturovaném ve vodû po 120 s. V‰echny experimenty byly provádûny pﬁi laboratorní teplotû. Software GPES (EcoChemie) byl pouÏit pro zpracování hrub˘ch dat (vyhlazování, korekce na základní hladinu).
Pro anal˘zy thiolÛ byla pouÏita square wave voltametrie s následující parametry: Jako základní elektrolyt byl pouÏit borátov˘
pufr (pH 9.2). SWV parametry: poãáteãní potenciál –0.2 V, koncov˘ potenciál 1.5 V, frekvence 200 Hz a potenciálov˘ krok 5 mV.
PrÛtokov˘ elektrochemick˘ systém
PrÛtoãn˘ systém byl sloÏen z chromatografické pumpy (Model 583 ESA Inc., Chelmsford, MA, USA), Guard cely (Model
5020 ESA, USA), reakãní smyãky (1 m) pro prÛtokovou injekãní anal˘zu (FIA) a elektrochemického detektoru. Detektor je sloÏen z prÛtoãné amperometrické analytické cely (Model 5040, ESA, USA) obsahující referentní (hydrogen-paládiová), pomocnou uhlíkovou a pracovní elektrodu ze skelného uhlíku a kontrolního modulu Coulochem III, kter˘ slouÏí také k ovládání detektoru. Vzorek (5 µl) byl injektován manuálnû. Data z detektoru byla zpracována pomocí software CSW 32.
V˘sledky a diskuse
V na‰ich experimentech jsme se primárnû zamûﬁili na sledování oxidaãních signálÛ redukovaného (GSH), oxidovaného (GSSG)
a S-nitroso (GSNO) glutathionu na pevné uhlíkové pastové elektrodû (CPE) v pﬁítomnosti borátového pufru jako základního elektrolytu. Zjistili jsme, Ïe v‰echny námi studované glutathiony je moÏné pomocí CPE detekovat v koncentracích pod 1 µM. Redukovan˘ glutathion poskytoval oxidaãní signály kolem 0.56 V, oxidovan˘ glutathion kolem 1.16 V a nitrosoglutathion kolem 1.19 V.
Pozorovan˘ posun potenciálÛ glutathionÛ pravdûpodobnû souvisí s v˘raznû obtíÏnûj‰í oxidací S-S a S-NO vazby ve srovnání
s voln˘mi -SH skupinami GSH (Obr. 1).
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Obr. 1 Voltametrické signály glutathionÛ (10 µM).
Elektrochemická anal˘za glutathionÛ v prÛtokovém systému
Jak bylo popsáno v˘‰e glutathion je velmi v˘znamná biologická molekula, která ovlivÀuje redoxní stav v‰ech Ïiv˘ch organismÛ. Jeho snadná, senzitivní a selektivní detekce je právû pro tyto úãely velmi potﬁebná. Proto jsme se zamûﬁili na anal˘zu glutathionÛ pomocí elektrochemické detekce v prÛtokovém systému s pracovní elektrodou ze skelného grafitu. Ze získan˘ch experimentálních dat bylo moÏné urãit jako nejvhodnûj‰í prÛtok elektrolytu FIA kolem 1.0 ml.min–1, kdy pozorované signály byly
velmi dobﬁe vyvinuté a symetrické.
Vliv aplikovaného potenciálu
Pro získání co nejlep‰í elektrochemické odpovûdi bylo nezbytné navrhnout závislost v˘‰ky signálu glutathionÛ (30 ug.ml–1)
na aplikovaném potenciálu. V pﬁípadû GSH byl pozorován nejprve velmi rychl˘ vzestup signálu, aÏ do aplikovaného potenciálu
900 mV a pak signál GSH rychle sniÏuje. V pﬁípadû GSSG a GSNO dochází k v˘raznûj‰ímu vzestupu elektrochemické odpovûdi od aplikovaného potenciálu 800 mV. Oxidaãní signál GSSG a GSNO vzrÛstal aÏ do aplikovaného potenciálu 1 300 mV. Pro
dal‰í detekci jsme vybrali následující detekãní potenciály: GSH 850 mV; GSSG a GSNO 1100 mV. U vy‰‰ích aplikovan˘ch potenciálÛ bylo pozorováno del‰í ustalování základní linie, coÏ bylo nev˘hodné pro dal‰í studium glutathionÛ.
Vliv koncentrace glutathionÛ
Pﬁi takto vybran˘ch a charakterizovan˘ch podmínkách jsme sledovali vliv koncentrace glutathionÛ na získanou proudovou
odpovûì. V‰echny závislosti vykazují nelineární závislost podobnou Langmuirovské isotermû, av‰ak je moÏné pﬁi niÏ‰ích koncentracích nalézt lineární úseky závislosti. Pozorovaná nelinearita, pravdûpodobnû souvisí s nahromadûním zkoumaného analytu u povrchu pracovní elektrody, coÏ mûní vlastnosti elektrodové dvojvrstvy. Získané elektrochemické signály byly velmi dobﬁe
reprodukovatelné s chybou anal˘zy 2-5%. NejniÏ‰í proudové odpovûdi poskytoval GSSG. V koncentraãním rozsahu 0.1 aÏ
2.5 µg.ml–1 byla závislost lineární (y = 5.4816x + 0.4914; R2 = 0.9939), kdy se limit stanovení pohyboval kolem 50 ng.ml–1.
GSNO vykazoval lineární závislost na koncentraci v rozsahu 1 aÏ 500 ng.ml–1 (y = 0.0052x + 0.2099; R2 = 0.9957) a limit stanovení se pohyboval kolem 300 pg.ml–1. GSH poskytoval lineární závislost v intervalu koncentrací 0.5 aÏ 4 ng.ml–1 (y = 11.315x –
0.5146; R2 = 0.9969) a limit stanovení se pohyboval kolem 100 pg.ml–1.
Studium interakce GSH s cisplatinou
Jak je dobﬁe známo protinádorová léãiva interagují s ﬁadou biologicky aktivních látek, obzvlá‰tû takov˘ch, které ve své molekule obsahují –SH skupinu. V na‰em experimentu jsme navrhli velmi jednoduchou moÏnost rozli‰ení vazby GSH na cisplatinu.
Byly vybrány koncentrace cisplatiny, které jsou bûÏnû terapeuticky vyuÏívány (3, 15 a 30 µg.ml–1). Zjistili jsme, Ïe vytvoﬁen˘
GS-Pt komplex poskytuje asi o 40-60% niÏ‰í proudovou odezvu v porovnání s voln˘m GSH. PrÛbûh hydrodynamick˘ch voltamogramÛ byl také mírnû odli‰n˘. U hydrodynamického voltamogramu GS-Pt komplexu se proudová odpovûì do aplikovaného
potenciálu asi 750 mV zvy‰ovala velmi pozvolna, po té v‰ak dochází k rychlému nárÛstu s maximem pﬁi potenciálu 900-950 mV.
Signál GS-Pt komplexu byl asi o 50-100 mV posunut˘ smûrem do pozitivních potenciálÛ. Proto bylo v˘hodné monitorovat vznikl˘ GSH-Pt komplex pﬁi potenciálu 950 mV. Ze získan˘ch v˘sledkÛ je zﬁejmé, Ïe bûhem 20 h interakce pﬁi 37°C do‰lo k poklesu
signálu o více jako 40% a po více jako 60 h lze pﬁedpokládat, Ïe pﬁi dan˘ch experimentálních podmínkách do‰lo k vytvoﬁení
maxima GS-Pt komplexu. Tvorba komplexu byla navíc monitorována spektrofotometricky jako zmûna absorbance pﬁi 280 nm.
Získané spektrofotometrické v˘sledky vykazovaly obdobn˘ prÛbûh závislosti, jako v pﬁípadû elektrochemické detekce.
Závûr
Elektrochemická detekce pﬁedstavuje alternativní moÏnost pro stanovení biologicky v˘znamn˘ch látek. Navíc, jak je ukázáno, je velmi vhodná pro studium interakce mezi takov˘mi látkami a léãivy.
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