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Úvod
Platinová cytostatika se jiÏ dlouho pouÏívají v protinádorové tera-

pii. Indikují se jako paliativní a adjuvantní léãba u nádorÛ vycházejí-

cích z rÛzn˘ch tkání (melanomy, sarkomy, maligních lymfomy). Nej-

pouÏívanûj‰í je stále cis-platina, i pfiestoÏe se jedná o lék první gene-

race. K druhé generaci se fiadí carboplatina (struktury uvedeny na

obr. 1). Experimentálnû jsou syntetizovány dal‰í platinové komplexy

s chemoterapeutickou úãinností, které v budoucnu pravdûpodobnû

nahradí cis-platinu, pro jejich men‰í toxicitu. Z pohledu anorganické

chemie je cis-platina jednoduchá koordinaãní reaktivní slouãenina

schopná interagovat s mnoha biologick˘mi molekulami. Na kovalentní

modifikaci DNA spoãívá její cytotoxická aktivita. Cis-platina dovo-

luje vytvofiit pfii interakci dvû vazby. V molekule DNA se tak vytváfií

jak mezifietûzcové tak vnitrofietezové vazby vedoucí nakonec k zablo-

kování syntézy nové DNA a inhibici transkripce. Vysoká reaktivita

nevede pouze k Ïádan˘m úãinkÛm (blokace dûlení), ale i k neselek-

tivnímu po‰kozování dal‰ích biologick˘ch molekul

obsahující merkrapto skupinu v redukované formû.

Podobnû jako jiné kovy vytváfií platina komplexy se sir-

n˘mi slouãeninami (Prusa a kol., 2006). In vitro byla

prokázána tvorba komplexu s redukovan˘m glutathio-

nem a metalothioneinem (Zitka a kol., 2007). âehoÏ

bylo vyuÏito k sestrojení biosenzoru vhodného pro ana-

l˘zu platiny (Krizkova a kol., 2007). Obecná reakce thi-

olov˘ch látek s cis-platinou pravdûpodobnû probíhá

podle schématu uvedeném na obr. 2. Molekula cispla-

tiny reaguje se dvûma molekulami glutathionu. Velmi

závaÏn˘m problémem je vznik rezistence na protiná-

dorovou léãbu. Thiolové slouãeniny jako (MT a GSH)

obsaÏené v organizmu ãi v nádorov˘ch buÀkách mÛÏe

b˘t odpovûdné za sniÏování terapeutické koncentrace

léãiva a tak následnému selhání léãby (Prusa a kol.,

2006). Je známo, Ïe jednou z velmi v˘znamn˘ch slou-

ãenin vázajících ionty tûÏk˘ch kovÛ je metalothionein.

Tento peptid s vysok˘m obsahem cysteinu a molekulo-

vou hmotností okolo 6 kDa se vytváfií jako odpovûì na

pfiítomnost ‰kodlivého mnoÏství kovÛ ve vnitfiním pro-

stfiedí organizmu. Cílem této práce bylo sledovat zmû-

ny hladiny MT po jednorázovém podání cis-platiny.

Materiál a metody

Biologick˘ materiál: Vzorky krevního séra pochá-

zely od 8 t˘dnÛ star˘ch samcÛ laboratorního potkana

outbredního kmene Wistar albino z konvenãního cho-

vu LF Masarykovy univerzity v Brnû. V experimentu

byly pouÏity dvû skupiny po ‰esti zvífiatech. Pokus byl

zahájen interaperitoneálním podáním cis-platiny v dáv-
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Obr. 1
Zástupci v souãasnosti nejpfiedepisovanûj‰ích 

platinov˘ch cytostatik

Obr. 2
Vznik pravdûpodobného komplexu cis-platiny s pfiedstavitelem pfií-

rodní látky glutathionu. Obdobná reakce probíhá i u metathionu s jinou

stechiometrií s ohledem na bohat‰í obsah SH – skupin

Obr. 3
V̆ voj koncentrace metalothioneinu u skupiny ovlivnûné 

0,5 ml nebo 1 ml léku Cisplatin EBEWE.



ce 0.5 ml (1.05 mg.kg–1) v jedné skupinû a 1 ml (2.1 mg.g–1) v druhé skupinû. Následnû kaÏdou hodinu po podání léku byl potka-

ni uspáni etherem a byla jim ze srdce odebrána krev. Mimoto byly pfii pitvû získány orgány (srdce, slezina, játra, ledvina).

Pfiíprava vzorku: Odebraná krev se nechala hodinu stát. Poté se centrifugací 10000 g po dobu 10 minut (Eppendorf 5402,

USA) získalo krevní sérum. Vzorek krevního séra byl zfiedûn 0.1 M fosfátov˘m pufrem o pH 7.0 100 krát. Následnû se podrobil

tepelné denaturaci pfii 99 °C po dobu 15 minut (Eppendorf 5430, USA). Pevn˘ podíl po denaturaci se oddûlil centrifugací pfii 4

°C, 15 000 g po dobu 30 min (Eppendorf 5402, USA). Tak upraven˘ vzorkem se podrobil elektrochemické anal˘ze.

Stanovení MT: Elektrochemické stanovení probûhlo na pfiístroji sloÏeného z 746 VA Trace Analyzer, 747 VA Stand a 695

autosampler (Metromh, ·v˘carsko). Mûfiící systém obsahoval standardní celu s tfiíelektrodov˘m systémem. Pracovní pfiedstavo-

vala kapková rtuÈová elektroda (HMDE) s plochou povrchu (0.4 mm2). Pomocná elektroda byla grafitová. Jako referenãní elek-

troda byla uÏita Ag/AgCl/3M KCl. Samotné mûfiení probûhlo tak, Ïe 1 μl vzorku byl injektován do elektrochemické cely s 1.9 ml

základního elektrolytu o sloÏení 1 mM Co(NH3)6Cl3 a 1 M amonn˘ pufr (NH3(aq) + NH4Cl, pH = 9.6. Vzorek byl akumulován

po dobu 120 sekund na povrchu rtuÈové kapkové elektrody pfii nulovém potenciálu. Elektrochemické záznamy byly vyhodnoco-

vány pomocí programu GPES 4.9 za vyuÏití matematick˘ch korekcí (Kizek a kol., 2001, Petrlova a kol., 2005).

V˘sledky a diskuze
Platinové kovy jsou schopny vazby do struktury metalothioneinu. V na‰ich experimentálních pracích jsme zjistili, Ïe MT

v˘razn˘m zpÛsobem indukuje jeho syntézu. Je známo, Ïe hladina MT se zvy‰uje u organizmÛ vystaven˘ch chronickému pÛso-

bení iontÛ kovÛ a pfii akutních intoxikacích. Biochemická odpovûì na intoxikaci ionty tûÏk˘ch kovÛ je zfiejmû rychlá. V na‰ich

experimentech jsme se zamûfiili na sledování zmûny hladiny MT bûhem nûkolika hodinové expozice po interaperitoneálním podá-

ní cis-platiny potkanÛm. V̆ sledky na‰eho experimentu potvrdili, Ïe syntéza MT nastává velmi rychle (obr. 3). Zjistili jsme, Ïe

nejvy‰‰í nárÛst hladiny nového MT byl do jedné hodiny od i.p. podání cisplatiny. Koncentrace MT se zv˘‰ila z 2.9 μmol.l–1 MT

u kontroly na 4.2 a 4.3 μmol.l–1 MT u potkanÛ po 1 hodinû od i.p. podání cisplatiny. Následující zmûny hladiny MT vykazovaly

mírnû rostoucí trend aÏ do ukonãení experimentu (po 6 h i.p podání cisplatiny). U skupiny, která obdrÏela dávku cis-Pt

1.05 mg.kg–1, hladina MT stoupala do ãtvrté hodiny od zaãátku experimentu na 4.9 μmol.l–1. Od páté hodiny se hladiny MT jiÏ

mûnily velmi nepatrnû. U skupiny vystavené léãivu v dávce 2.1 mg.kg–1 byl vzestup hladiny MT v˘raznûj‰í a maximum bylo

dosaÏeno jiÏ ve druhé hodinû po i.p. podání cisplatiny (4.8 μmol.l–1). V dal‰ích sledovan˘ch hodinách se hladina cisplatiny mûni-

la velmi nepatrnû (4.6 μmol.l–1). Charakter prÛbûhu obsahu sérového MT v ãase, lze vysvûtlit okamÏit˘m spu‰tûním jeho synte-

zy. Novû vznikl˘ MT rychle navázal do své molekuly volnou cis-platinu. Po poklesu koncentrace volného léãiva jiÏ nedocháze-

lo k indukci syntezi MT v takové mífie a obsah v séru postupnû klesal.

Závûr
Na základû pozorování v˘‰ky katalytick˘ch signálÛ vyluãování vodíku jsme monitorovali ãasov˘ prÛbûh koncentrace meta-

lothioneinu po jednorázovém podání cis-platiny potkanÛm. Vystavené organizmy bûhem velmi krátké doby reagovali vzrÛstem

koncentrace metalothioneinu. Velmi v˘znamn˘m faktem je rychlej‰í nástup hladiny MT pfii aplikované vy‰‰í dávce cisplatiny.
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