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2.

ABSTRAKT

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Katedra biochemických věd

Kandidát: Bc. Kateřina Zemanová
Školitel: doc. Ing. Petra Matoušková, PhD.
Název diplomové práce: Studium exprese glutathionperoxidas u myší s navozenou
obezitou
Obezita je závažným celosvětovým zdravotním problémem. Nejčastěji vzniká v důsledku
nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. Pojí se s ní zvýšené množství reaktivních
forem kyslíku (ROS) v organismu, které zvyšují riziko vzniku komplikací spojených
s obezitou. Mezi tyto komplikace se řadí kardiovaskulární onemocnění, metabolický
syndrom nebo diabetes mellitus 2. typu.
Cílem mnoha studií zaměřených na obezitu je zjišťování nových biomarkerů, hledání
cílových struktur pro léčbu obezity a potenciálně vývoj nového léčiva.
Glutathion peroxidázy (GPx) jsou enzymy s antioxidační aktivitou. Zatím je popsáno osm
GPx. Jsou schopny snižovat množství reaktivních forem kyslíku (ROS), které se tvoří v těle
a v případě jejich akumulace poškozují okolní tkáně a mají spojitost s mnoha
onemocněními. Z těchto zjištění vychází snaha odhalit, jak je regulována exprese genů
pro GPx a jaké je jejich spojení s mikroRNA (miRNA).
MiRNA jsou malé nekódující jednořetězčové molekuly RNA. Nejčastěji jsou dlouhé 22
nukleotidů a jsou zapojeny do negativní posttranskripční regulace genové exprese. Jejich
deregulace je mimo jiné spojena s některými onemocněními.
Tato práce byla zpracována za cílem zjištění, jak je ovlivňována exprese genů pro
glutathion peroxidázy u myší s navozenou obezitou, jak se liší u hubených myší a jaká je
souvislost obezity, GPx a určitých miRNA. Jejich exprese byla kvantifikována v tukové a
jaterní tkáni. Přičemž v tukové tkáni konkrétně ve viscerální bílé tukové tkáni a hnědé
tukové tkáni a v subkutánní tukové tkáni.
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3.

ABSTRACT

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of Biochemical Sciences

Candidate: Bc. Kateřina Zemanová
Supervisor: Ing. Petra Matoušková, PhD.
Title of thesis: Study of expression of glutathione peroxidases in mice with induced
obesity
Obesity is serious worldwide health issue. The most common reason for developing
obesity is unbalanced intake and energy expenditure. It is connected to a higher amount
of reactive oxygen species (ROS) in organism, which increases the risk of developing
health issues related to obesity. Between these issues are belonging mainly
cardiovascular diseases, metabolic syndrome or type two diabetes mellitus.
The goals of many studies focusing on obesity are identification of new biomarkers,
searching for target structures for obesity treatment and potentially developing
antiobesity drugs.
Glutathione peroxidases (GPxs) are enzymes with antioxidation activity. Currently, there
are eight GPxs described. They can reduce the amount of reactive oxygen species (ROS)
produced in our body. The GPxs can cause damage to the surrounding tissues in case of
their accumulation and they are related to many diseases. Based on these findings,
efforts have been made to discover how the expression of GPxs genes is regulated and
how they are connected to microRNA (miRNA).
MiRNA are small, non-coding, single-stranded RNA molecules. They usually consist of
about 22 nucleotides and they are involved in the negative posttranscriptional
regulation of gene expression. Their deregulation is, among other things, connected to
some diseases.
This work was elaborated to find out how the expression of GPxs genes in obese-induced
mice is affected, how they differ in lean mice and what is the relationship of obesity, GPx
and certain miRNAs. Their expression was quantified in adipose and liver tissue. To be
7

specific measurements were provided in visceral adipose tissue (white adipose tissue,
brown adipose tissue) and in subcutaneous adipose tissue.
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4.

ÚVOD

Obezita je jeden z nejvíce rozšířených zdravotních problémů vůbec. Její výskyt stále
roste napříč generacemi. Není omezen jen na dospělé, ale týká se i dětí. Problémem není
jen samotná obezita, ale také zdravotní komplikace s ní spojené. Mezi ně patří i zvyšující
se oxidační stres, který působí nepříznivě na buňky a úzce souvisí s předmětem
zkoumání, kterému se věnuje tato práce. Tímto předmětem jsou glutathion peroxidázy
(GPx) a jejich exprese v tukové a jaterní tkáni. Tato skupina enzymů má prokazatelnou
antioxidační aktivitu a mnoho dalších funkcí lišících se podle typu peroxidázy. Zatím je
známo 8 těchto peroxidáz.
Slibnou strukturou ve výzkumu týkajícího se obezity jsou také molekuly mikroRNA
(miRNA). Některé z nich mají souvislost se vznikem obezity, tudíž by ovlivnění jejich
exprese mohlo vést k modulaci rozvoje obezity. Také jejich expresi se tato práce
okrajově věnuje.
Odborníci na Katedře biochemických věd při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v
Hradci Králové, již delší dobu sledují antioxidační změny v obézních objektů, zabývají se
rozsahem účinnosti GPx ve spojitosti s obezitou a mírou ovlivnění miRNA.
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5.

TEORETICKÁ ČÁST

5.1 OBEZITA
Obezita je důsledkem dysbalance mezi množstvím přijaté potravy, bazálním
metabolismem a výdejem energie. U individuálních jedinců mohou vznik obezity
ovlivňovat i endogenní a enviromentální podmínky. Ve většině případů je však na vině
nadměrný příjem kalorií a vysoká dostupnost energeticky bohatých potravin (1). Dochází
k hypertrofii a zvyšování množství bílých tukových buněk (2).
Protože projevení komplikací v důsledku obezity, jako je diabetes a kardiovaskulární
onemocnění, trvá obvykle až desetiletí, náhradní zvířecí modely jsou důležité pro
studium molekulárních aspektů obezity a jejích patofyziologických účinků. Jedním z
těchto modelů, které získávají stále větší pozornost, je dietou indukovaný model obezity
u myší (1).
Obezita u lidí je diagnostikována na základě vícero parametrů. Prvním z nich je BMI
(body mass index), který je poměrem hmotnosti pacienta ku druhé mocnině jeho výšky
(3).
BMI =

ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 (𝑘𝑔)
𝑣ýš𝑘𝑎 (𝑚2 )

Při scóre BMI rovném nebo vyšším než 25 kg/m2 je diagnostikována nadváha. Jedinec
s BMI rovnou 30 kg/m2 a vyšší je považován za obézní (4).
BMI však není dokonalým parametrem, protože nezohledňuje rozložení tukové hmoty
ani poměr tukové tkáně vůči svalstvu, proto se využívají další markery (3). Konkrétně
WHR (waist-to-hip ratio), který je poměrem obvodu pasu ku obvodu boků a WC
(waist circumference), což je obvod pasu (5).
V poslední publikaci od WHO (r.2008) je uvedeno, že WC mezi 94,0–101,9 cm u
mužů a 80,0–87,9 cm u žen a WHR>0.8 a 0.9 u mužů i žen, koresponduje
s hodnotami BMI 25–29,9 kg/m2. Což je klasifikováno jako nadváha (5; 6).
Rozložení tukové tkáně je u obezity důležitější než celkový objem tuku. Dle distribuce
tukové tkáně se obezity dělí na androidní (abdominální, centrální) a gynoidní.
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Androidní typ obezity je typický hromaděním tuku ve viscerální oblasti kolem hlavních
orgánových soustav, je tím rizikovějším typem a vyskytuje se častěji u mužů. Kdežto u
gynoidního typu obezity se tuková tkáň hromadí spíš v oblasti stehen a hýždí. Gynoidní
typ je častější u žen (7; 8).
Jednou z hlavních klinických manifestací obezity je zvýšený systémový oxidační stres.
Jeho negativní účinky na tkáně byly v minulosti jasně prokázány a vedou ke vzniku
patologických stavů. Mezi ně patří například ischemické reperfuzní poškození a
neurodegenerativní onemocnění. Dále také úzce souvisí se vznikem metabolických
poruch, které se obvykle manifestují u obézních lidí. Jako je ateroskleróza, vznik
trombóz, steatóza jater a diabetes mellitus 2. typu (9).
ROS (reaktivní formy kyslíku) produkované při oxidační stresu mohou rychle inaktivovat
vaskulární oxid dusnatý (NO), který působí jako vasodilatancium a jako inhibitor funkce
krevních destiček, a mohou tím zvyšovat riziko vzniku aterosklerózy a infarktu (9).
Dalším důsledkem oxidačního stresu jsou posttranslační modifikace fibrinogenu,
způsobené ROS a oxidanty odvozené od NO, a vedou k akceleraci vzniku krevních
sraženin a následné trombóze. Oxidativní stres narušuje také sekreci inzulinu v βbuňkách pankreatu a transport glukózy do svalů a tukové tkáně (9).

5.2 Tuková tkáň
Tuková tkáň je složena z velkého množství adipocytů a dalších typů buněk mezi něž patří
buňky pojivové tkáně, vaskulární a nervová tkáň. Mezi neadipocytární komponenty
tukové tkáně řadíme makrofágy, buňky imunitního systému, preadipocyty a fibroblasty
(8).
Tuková tkáň je obecně řazena k pojivovým tkáním bez specifického anatomického
rozložení. Některé studie však naznačují, že je tuková tkáň vlastně jedním velkým
orgánem s různými anatomickými vlastnostmi podle umístění. Také uvádějí, že tento
orgán má vlastní vaskulární i nervové zásobení, komplexní cytologii a vysokou plasticitu.
U lidí se vyskytuje ve dvou hlavních zásobárnách. První z nich je subkutánní (podkožní)
uložiště (SCAT) a druhým je viscerální uložiště (VAT), které je situováno kolem hlavních
orgánových soustav v těle (2). Akumulace SCAT představuje normální fyziologický pufr
pro nadměrný příjem energie (vysoce kalorická strava) s omezeným energetickým
11

výdajem (fyzická nečinnost). Působí jako metabolická úschovna, kde se přebytečné
volné mastné kyseliny (FFA) a glycerol ukládají ve formě triglyceridů (TG) v adipocytech.
Když je překročena skladovací kapacita SCAT nebo je snížena jeho schopnost vytvářet
nové adipocyty z důvodu genetické predispozice nebo stresu, začne se tuk hromadit v
oblastech mimo podkožní tkáň. Chronický stres vede ke zvýšeným hladinám kortizolu,
což může vést k akumulaci VAT (8).
Tukové buňky, které jsou přítomny ve VAT se významně liší od adipocytů ve SCAT. Mají
jiné endokrinní funkce, adipocyty ve VAT jsou náchylnější k lipolýze a k inzulinové
rezistenci a jsou metabolicky aktivnější. VAT je oproti SCAT více buněčný, více prokrvený
i inervovaný a obsahuje větší množství prozánětlivých buněk a buněk imunitního
systému. VAT má také menší diferenciační kapacitu preadipocytů a vyšší množství
velkých adipocytů. VAT má větší kapacitu pro tvorbu volných mastných kyselin a
absorpci glukózy než SCAT a je citlivější na adrenergní stimulaci, zatímco SCAT je určena
spíše pro absorpci cirkulujících volných mastných kyselin a triglyceridů. VAT nese celkově
větší rizika rozvoje nemocí související s obezitou a také je při jeho nadměrném výskytu
vyšší úmrtnosti než u SCAT (8).
Tuková tkáň přispívá k udržování energetické homeostázy v celém těle, a to nejenom
regulací metabolismu tuků. Také sekretuje řadu adipokinů (10). Dalšími neméně
důležitými funkcemi je termogeneze, laktace a imunitní odpovědi (2).
U obezity však tuková tkáň nedokáže účinně vstřebávat mastné kyseliny podle měnících
se metabolických požadavků, což vede k nadměrnému hromadění lipidů v periferních
tkáních, včetně jater a svalové tkáně. Dalším důsledkem je také dysregulace již
zmíněných adipokinů (9). Abnormální regulace adipokinů ovlivňuje i řadu dalších tkání,
včetně jater, svalů, CNS a kardiovaskulárního systému, a tím ještě nadále zvyšuje riziko
metabolických komplikací spojených s obezitou (9).
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Obrázek 1 Obrázek shrnuje pozitivní fyziologické funkce WAT v organismu na straně pravé a na
levé straně jako protiklad možnost rozvoje obezity, při porušení rovnováhy příjmu a
výdeje energie (11).

5.2.1 Endokrinní funkce tukové tkáně – adipokiny

Obrázek 2 Adipokiny produkované WAT a další produkty (11).

5.2.1.1

Leptin

Leptin je hlavním hormonem zajišťujícím energetickou rovnováhu organismu. Je
produkován hlavně bílou tukovou tkání. Leptin interaguje s několika centrálními
neuroendokrinními systémy, jedním z nich je neuropeptid Y, který způsobuje snížení
potřeby příjmu potravy (11). Přesněji množství, které je sekretováno, odráží stav
energetických zásob v organismu (8). Není to však jediná funkce tohoto hormonu. Má
také vliv na výdej energie a funguje jako signální molekula pro reproduktivní systém,
např. jako jeden ze signálů pro maturaci ženského reproduktivního systému. Působí také
jako faktor v angiogenezi, hematopoéze, a i v imunitním systému. Dále inhibuje sekreci
inzulinu β buňkami pankreatu, což způsobí stimulaci transportu cukru. Indukuje také
agregaci trombocytů, což zvyšuje riziko arteriální trombózy. Jeho vlivem dochází ke
zvýšení proliferace a migrace buněk vaskulárního hladkého svalstva (8; 11).
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Obezita je asociována se zvýšenou hladinou leptinu. Který je zároveň citlivým markerem
pro predikci rizika kardiovaskulárních onemocnění a metabolického syndromu (8).
Předpokládá se, že trvale zvýšená hladina leptinu u obézních jedinců vede
k nedostatečné odpovědi organismu nebo dokonce rezistenci vůči jeho účinkům na
snížení apetitu (12).

5.2.1.2

Adiponektin

Adiponektin je protein, který je taktéž produkován hlavně v bílé tukové tkáni a jeho
koncentrace je nižší u abdominálního typy obezity (8; 13). Jednou z jeho funkcí je
inhibice exprese adhezních molekul, proliferace buněk hladkého svalstva ve stěně cévy
a suprese transformace makrofágů na pěnové buňky při vzniku ateromu. Což jako celek
působí proti aterogenezi cév. Také indukuje vznik důležitých protizánětlivých faktorů
jako je například IL-10 (8).
Dále je schopen zvyšovat senzitivitu tkáně vůči inzulinu a snižovat výdej glukózy
z jaterních zásob. Zvyšuje také oxidaci mastných kyselin (8).

5.2.1.3

IL-6

Interleukin 6 má proaterogenní účinky. Konkrétně zvyšuje pravděpodobnost vzniku
zánětlivého procesu v cévách. Ovlivňuje účinky insulinu a zvyšuje riziko vzniku diabetu
(8). IL‐6 je zvýšen hlavně u abdominálního typu obezity, kdy až 30 % IL-6 cirkulujícího
v organismu pochází z tukové tkáně (8).

5.2.1.4

TNF – α

Tumor nekrotizující faktor α je protein, který je zvýšen hlavně u abdominálního typu
obezity. Podporuje vznik zánětlivého procesu v cévách. Tudíž má proaterogenní účinek,
ale také prodiabetický, protože snižuje senzitivitu tkání vůči inzulinu a ovlivňuje jeho
signalizační kaskádu (8).
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5.2.1.5

CRP

C-reaktivní protein taktéž podporuje vznik zánětlivého procesu v cévní stěně. Je jedním
z parametrů pro diagnózu metabolického syndromu. Zvyšuje se u abdominální typu
obezity (8).

5.2.2 Typy tukové tkáně
Buňky tukové tkáně se nazývají adipocyty a dělí se na dvě základní skupiny. Adipocyty
bílé tukové tkáně (WAT; white adipose tissue), které slouží jako zásobárna energie a
adipocyty hnědé tukové tkáně (BAT; brown adipose tissue), které mají za úkol
rozptylovat energii pro termogenezi. Oba dva typy adipocytů se vyvíjejí z endoteliálních
buněk. (2)
Tyto adipocyty jsou velice snadno odlišitelné za pomocí jejich morfologie. Bílé adipocyty
jsou sférické buňky. Přibližně 90 % jejich objemu zabírá jediná cytoplazmatická kapka
složená z lipidů a zbytek je tvořen „zmačkaným“ jádrem. Zatímco hnědé adipocyty jsou
polygonální buňky s kulatým jádrem a tukovými kapénkami v cytoplazmě. Adipocyty
BAT jsou také charakteristické vysokým počtem mitochondrií v cytoplazmě, které
způsobují hnědočervené zbarvení buněk (2).
Mitochondrie v hnědých adipocytech se vyznačují expresí tzv. odpřahujícího proteinu 1
(UCP1; uncoupling protein 1). UCP 1 je unikátní protein, který má za úkol odklonit
oxidativní fosforylaci od produkce ATP ve prospěch tvorby tepla (termogeneze) (2).
BAT se vyvíjí signifikantně dřív než WAT, a to již během fetálního vývoje. Vývoj SCAT
začíná také in utero, ale první buňky se objevují až po narození, kdy je nutná jejich
přítomnost pro překlenutí období hladovění. Hyperplázie a hypertrofie bílých adipocytů
probíhá během vývoje WAT i po celou dobu života organismu. Velikost zásob se mění na
základě energetické bilance (14).
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5.2.3 Hnědnutí „browning“ WAT
Hnědnutí „browning“ WAT je proces kdy dochází k výskytu BAT v oblastech typických
pro WAT. K tomuto fenoménu dochází zejména po tepelné stimulaci, jako je například
dlouhodobé vystavování organismu chladu, což má za následek i stimulaci BAT jak
v místech obvyklého anatomického výskytu, tak i mimo ně (14).

5.2.4 Výskyt
Oba typy tukových buněk se vyskytují v mnoha zásobárnách. Bílé adipocyty různých
velikostí jsou přítomny v podkoží (hlavně velké adipocyty) a ve viscerální oblasti (hlavně
malé adipocyty (2). Jak je popsáno výše, tak jsou známy metabolické i endokrinní rozdíly
mezi SCAT a VAT (14). BAT se u dospělého člověka vyskytují ve viscerální oblasti, nejvíce
v horní části hrudníku (obl. krční páteře a krku, obratlů, pod lopatkami, v okolí aorty a
perikardu) (2; 14).
U hlodavců a malých savců se hlavní zásobárny BAT vyskytují ve stejném místě celý život.
U myší a potkanů je to konkrétně v oblasti lopatky a pak také v oblasti hrudníku (14).

5.2.5 GPx a obezita
Ačkoliv byla exprese GPx3 v lidské tukové tkáni zaznamenána už v roce 1997, zájem o
tento fakt vzbudila možná souvislost obezity s oxidačním stresem (1).
Dle předcházejících studií, bílá i hnědá tuková tkáň exprimuje vysoké množství GPx3,
které se však významně snižuje u obézních myší. Snížení hladiny GPx3 i celkové
plazmatické aktivity GPx, bylo prokázáno i u lidských obézních subjektů (15).
Tkáňově specifické snížení hladin GPx3 korelovalo se snížením GPx3 mRNA
v adipocytech. Toto snížení bylo zprostředkováno signalizátory zánětu jako je TNFα nebo
lipopolysacharid (LPS). Zatímco LPS v ledvinách naopak zvyšovala koncentraci GPx3 (15).
Z těchto poznatků vyplývá, že zvyšující se koncentrace signalizátorů zánětu u obezity,
selektivně snižuje množství GPx3 v adipocytech a zároveň s nimi je signifikantně sníženo
množství PPARγ (16).
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PPARs (peroxisome proliferator-activated receptors) je skupina nukleárních receptorů,
které mají klíčovou roli v udržování homeostázy a metabolických funkcí. PPAR-γ je jeden
z těchto receptorů a má na starosti regulaci diferenciace adipocytů, ukládání mastných
kyselin a je to cílová struktura pro antidiabetika jako jsou např. thiazolidindiony. Mezi
něž patří rosiglitazon a troglitazon (17) .
Aktivátory PPARγ, jako je rosiglitazon, jsou schopny indukovat GPx3 v adipocytech,
obnovit GPx3 v tukové tkáni obézních myší, na hladinu běžnou u štíhlých myší a snížit
systémovou akumulaci ROS (16).
Nadměrná exprese GPx3 v 3T3 adipocytech potlačila expresi prozánětlivých genů, která
byla vyvolána vysokými dávkami glukózy, podjednotky p47 a p67 NOX a inzulínovou
rezistenci. Potlačení GPx3 protilátkami v primárních myších adipocytech zvýšilo expresi
stejných prozánětlivých genů. Podobná pozorování byla provedena i u myší prostaty.
Dieta s vysokým obsahem tuku snížila GPx3 a zvýšila produkci H2O2, zatímco troglitazon
účinky zase obnovil (16). Tuková tkáň tak může přispět k hladinám GPx3 v plazmě.
Porucha produkce GPx3 u obezity podporuje zánět, systémovou oxidaci a metabolické
komplikace související s obezitou (18).

5.3 Oxidační stres
Oxidační stres je výsledkem nerovnováhy mezi tvorbou reaktivních forem kyslíku
(reactive oxygen species; ROS) a antioxidační kapacitou buňky. Jeho přímým či
nepřímým působením dochází k poškozování buněčných komponent jako jsou lipidy,
proteiny a DNA (19). Například polynenasycené mastné kyseliny, které se hojně vyskytují
v buněčných membránách, jsou oxidativně poškozovány řetězovou reakcí volných
radikálů. Tento proces se nazývá peroxidace lipidů a probíhá v případě, že je tkáň
vystavena působení O2 a za přítomnosti iontů stopových kovů (20). K jeho indukci vedou
zánětlivé procesy, stres, ale i nadměrná respirace kyslíku (19).
Zvýšený oxidativní stres, je stav s dočasně nebo chronicky zvýšenou produkcí ROS a patří
k hlavním projevům obezity a diabetu 2. typu (21). K ochraně před poškozováním
oxidačním stresem si buňky vyvinuly obranné mechanismy, které se dělí na enzymatické
a neenzymatické. Mezi enzymatické se řadí superoxiddismutáza (SOD), kataláza (CAT) a
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glutathion peroxidáza (GPx). Neenzymatickými činiteli jsou např. kyselina askorbová,
beta-karoten, glutathion a alfa-tokoferol (19).

5.3.1 Volné radikály
ROS jsou generovány všemi buňkami během normální buněčné respirace (22). K jejich
vzniku dochází, při přijetí či odtržením elektronu z normální částice (23).
Dělí se na radikálové struktury, což je superoxidový (•O2−), peroxylový (ROO•),
hydroxylový (HO•) a hydroperoxylový (•HO2) radikál. Druhá skupina jsou neradikálová
oxidující činidla, která sice nejsou v první řadě radikály, ale snadno z nich vznikají. Řadí
se sem například peroxid vodíku nebo kyselina chlorná (HOCl). Vznikají z nich radikálové
struktury, které mají ve své molekule singletový elektron (24).
Nejobávanější je radikál hydroxylový, který může vznikat Haber-Weisovou reakcí (H2O2
se superoxidem) nebo Fentonovou reakcí (H2O2 s přechodným kovem – Cu, Fe, Ni, aj.)
(23).
V intracelulární prostoru jsou ROS generovány částečně mitochondriální respirací a
redoxními enzymy, mezi ně se řadí nepárová NOS, isoformy cytochromu P-450 a podtypy
NADPH oxidázy (NOXs) (22).
Tyto ROS se mohou párovat s oxidem dusnatým a tím vzniká vysoce reaktivní
peroxynitrit. Oba se řadí mezi reaktivní formy dusíku (NOS). Dále může dojít k dismutaci,
spontánně nebo enzymaticky. Vzniká tak buď peroxid vodíku nebo molekulární kyslík
(22).
Peroxid vodíku může vznikat i přímo působením xantin oxidázy a podtypu 4 NADPH
oxidázy (22).
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5.4 Glutathion (γ-L-glutamyl-L-cysteinylglycin; GSH)

Obrázek 3 Struktura glutathionu (65). https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60571475

Glutathion je tripeptid složený ze 3 aminokyselin (cystein, kys. glutámová a glycin) a je u
savců přítomen ve většině tkání v koncentraci od 1–10 mM (nejvyšší konc. v játrech) (25;
26).
Je to významný intracelulární antioxidant, který nemá sám o sobě enzymovou aktivitu
(23). GSH je významný jako kofaktor pro enzym glutathion peroxidázu, pro vychytávání
aminokyselin a také pro syntézu leukotrienů (25).
GSH je také klíčovou determinantou redox signalizace, je nezbytná pro detoxikaci
xenobiotik a moduluje proliferaci buněk. Dále také zasahuje do apoptózy, imunitních
funkcí a fibrogeneze (26).
V buňkách je přítomen ve dvou formách, a to jako redukovaný thiol (GSH) nebo
oxidovaný disulfid (GSSG). Cílem je udržet v buňce rovnováhu mezi nimi, aby byla
zachována správná antioxidační kapacita buňky (23).
Eukaryotické buňky mají 3 hlavní rezervoáry GSH. Nejvíce se ho vyskytuje v cytosolu (80–
85 %) v menším množství jsou přítomny v mitochondriích (10–15 %) a v malém procentu
i v endoplazmatickém retikulu (ER) (26).
Struktura GSH je jedinečná v místě peptidické vazby, která spojuje glutamát s cysteinem,
probíhá spíš přes γ-karboxylovou skupinu glutamátu než přes konvenčně se vyskytující
spojení s α-karboxylovou skupinou. Jediným enzymem, který může tuto neobvyklou
vazbu hydrolyzovat je γ-glutamyltranspeptidáza (GGT), která se vyskytuje pouze na
površích určitých buněk (26).
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V důsledku toho je GSH rezistentní k intracelulární degradaci a je metabolizován jenom
extracelulárně buňkami, které exprimují GGT. Tento stav umožňuje vznik γglutamylového cyklu. Odbouraný GSH je rozložen na jednotlivé aminokyseliny a ty jsou
přijaty zpět do buňky a reinkorporovány do nového GSH (26).
Většina objemu plazmatické GSH pochází z jater, které hrají hlavní roli v meziorgánové
homeostáze tím, že exportují většinu GSH do plazmy a žluči. Z toho vyplývá, že
dysregulace jaterní syntézy GSH má vliv na homeostázu celého organismu (26).
Snížená koncentrace GSH indikuje oxidační stres a také uvolnění většího množství
volných radikálů (27).

5.4.1 Syntéza
Biosyntéza GSH probíhá v cytosolu a je přísně regulována. Klíčovými determinanty
syntézy GSH je dostupnost prekurzorů sirných aminokyselin a cysteinu. Dále aktivita
enzymu omezujícího rychlost reakce, což je glutamát cystein ligáza (GCL). GCL se skládá
ze dvou podjednotek, katalytické (GCLC) a modifikační (GCLM). Druhým enzymem
v syntéze je GSH synthetáza (GS) (26).

5.5 Glutathionperoxidázy (GPx)
Jejich výskyt byl zaznamenán napříč živočišnými druhy, a to včetně savců, ryb a hmyzu
(19). U savců se vyskytuje osm peroxidáz se specifickou celulární i subcelulární aktivitou
(28; 29).
Patří mezi ně klasická GPx (GPx1), gastrointestinální GPx (GPx2) a plazmatická GPx
(GPx3), fosfolipid hydroperoxidová GPx (GPx4). GPx5 a GPx6, které byly považovány za
homologní ke GPx3 (19). Dále také GPx7 a GPx8 (18).
Peroxidázy všeobecně mají za úkol redukovat peroxid vodíku, který vzniká působením
superoxiddismutázy (SOD) (23).
H2O2 + 2GSH → 2 H2O + GSSG (23)
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Aby mohla GPx neustále zajišťovat průběh této reakce je třeba přítomnosti glutathion
reduktázy, která obnovuje glutathion v redukované formě.

GSSG + NADPH + H+ → 2 GSH + NADP+ (23)

GPx nechrání jenom biomembrány a další subcelulární komponenty od poškození
oxidativním stresem, ale také upravuje intracelulární převod signálu katalýzou redukce
H2O2 na vodu (19). Jsou zapojeny do udržování homeostázy H2O2 v signálních kaskádách,
například GPx1 v signální kaskádě insulinu. GPx2 hraje dvojí roli v karcinogenezi v
závislosti na způsobu zahájení a stádia rakoviny. GPx3 je asociován s membránou, což
může vysvětlovat peroxidační funkci i přes nízké plazmatické koncentrace GSH. GPx4 má
roli v regulaci apoptózy a společně s GPx5 v míře plodnosti u mužů. Funkce GPx6 jsou
stále neznámé a navrhované zapojení GPx7 a GPx8 do skládání proteinů čeká na
objasnění (18).
Katalytické centrum GPx bylo nejdříve charakterizováno jako triáda aminokyselin, a to
ve složení Sec/ Cys, Gln a Trp. Později však bylo zjištěno, že je svým složením tetrádou a
má ve své struktuře ještě Asn (18).
Existují dvě skupiny GPx. První skupina obsahuje v aktivním místě selenocystein, který
využívá GSH jako obligátní substrát (GPx1 – 4 a 6). Druhá skupina obsahuje redoxně
aktivní cystein, funkčně jsou identifikovány jako thioredoxin – dependentní peroxidázy
(GPx5,7 a 8) (18; 19).

5.5.1 Glutathion peroxidáza – 1
GPx1 je intracelulární antioxidační enzym, který právě svou enzymatickou aktivitou
redukuje peroxid vodíku na vodu. Určité typy ROS, jako již zmíněný peroxid vodíku, jsou
nutné pro signální dráhu růstového faktoru, funkci mitochondrií a udržování rovnováhy
v thiol – redoxních reakcích. Právě tím, že GPx1 zpracovává H2O2 na vodu také reguluje
všechny výše zmíněné mechanismy (22).
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GPx1 byl první identifikovaným selenoproteinem. Je to homotetramer a reaguje s H2O2
a rozpustnými hydroperoxidy s nízkou molekulovou hmotností, jako je tbutylhydroperoxid, hydroperoxid kumenu, hydroperoxy mastné kyseliny, a dokonce
hydroperoxy lysofosfatidy, ale ne s hydroperoxidy komplexnějších lipidů, což je doména
GPx4 (18).
Ve struktuře má všech pět aminokyselin, které jsou zapojeny do reakcí s GSH, a to ho
činí prototypem glutathion peroxidázy (18). GPx1 využívá GSH jako kofaktor k redukci
peroxidu vodíku a ten se zároveň oxiduje na GSSG formu (22).
Nicméně za okolností, kdy GSH synthetáza (GSS) není dostupná, jako např. v
mitochondriích mozku, které neexprimují GSS, může GPx1 použít y-glutamylcystein jako
redukční činidlo pro H2O2. Díky své schopnosti snižovat obsah hydroperoxidu byl GPx1
klasifikován jako enzym působící proti oxidačnímu stresu (18).
GPx1 můžeme nalézt v cytosolu, v mitochondriích a také v peroxisomech. Je nejhojněji
se vyskytující GPx (22; 29; 30).
V posledních letech vyšly najevo důkazy, že GPx1 nemá pouze antioxidační aktivitu, ale
také antiinflamatorní, protože zasahuje do signální kaskády při vzniku zánětu (18).

5.5.2 Glutathion peroxidáza – 2
GPx2 je také homotetramer a je podobný GPx1. Z aminokyselin vázajících GSH je pouze
Lys 91 'nahrazen glutaminem a Arg185 threoninem, takže specificita pro GSH může být
vysoká. Protože však protein nebyl dosud purifikován, nebyly dosud řešeny ani
substrátové preference, ani kinetické konstanty. V rámci rodiny SecGPxs je GPx2 nejvýše
v hierarchii následované GPx4, GPx3 a GPx1 (18).
Gpx2 je indukovaný cestou Nrf2–ARE (Nuclear factor erythroid 2–related factor 2) a zdá
se, že má proti Gpx1 omezenější distribuci (29).
GPx2 je exprimován hlavně v gastrointestinálním traktu (GIT), včetně epitelu v jícnu a u
lidí také v játrech. Nejvyšší koncentrace je v kryptách tlustého střeva nebo villi
intestinales ve střevě tenkém. Přičemž graduje směrem od báze k vrcholu krypty, kde je
koncentrace nejnižší (18).
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5.5.3 Glutathion peroxidáza – 3
GPx3 je také podobná GPx1. Je to tetramer, který má ve své struktuře dva nebo čtyři Arg
zodpovědné za vazbu GSH (18).
GPx3 je charakteristická typickou N-koncovou vedoucí sekvencí, ale postrádá retenční
signál ER. To znamená, že GPx3 je extracelulární enzym aktivně uvolňovaný do plazmy,
kde se nachází bez vedoucí sekvence jako glykosylovaný protein (18). Z toho vyplývá i
jejich funkce, což je ochrana proti oxidativnímu stresu v plazmě a v intersticiu (29).
Velké množství GPx3 je syntetizováno a vylučováno z ledvin a plic. Menší množství vzniká
také v tukové tkáni (21). Udržuje se tak biologická dostupnost vaskulárních NO a
zachycuje H2O2 a peroxidované organické molekuly v plazmě, aby se snížil systémový
oxidační stres (9).

5.5.4 Glutathion peroxidáza – 4
GPx4 je enzym s antioxidační aktivitou působí jako inhibitor ferroptózy, což je
poměrně nedávno objevená neapoptická cesta buněčné smrti. Byla popsána u
rakovinných buněk, v buňkách hipokampu a v renálních buňkách. Předpokládá se, že
by inhibice ferroptózy mohla mít protektivní účinek proti neurodegeneraci. Dalším
předpokladem je, že nedostatek selenu zvyšuje náchylnost k ferroptotickým
procesům, jakož i u dalších drah programované buněčné smrti v důsledku snížení
aktivity GPx4 (31).
GPx4 má na rozdíl od předchozích peroxidáz monomerní strukturu, ve které nejsou
přítomny ani aminokyseliny zapojené do vazby GPx-GSH. Navzdory tomu, že chybí
vazebná místa pro GSH s ním stále interaguje (18).
GPx4 byla hned zprvu charakterizována jako protein inhibující peroxidaci lipidů (PIP) díky
své jedinečné schopnosti redukovat kromě peroxidu vodíku a malých hydroperoxidů i
hydroperoxidy v komplexních lipidech, jako jsou fosfolipidy, cholesterol a hydroperoxidy
cholesterolu. A to i případě, že jsou součástí biomembrány nebo lipoproteinů.
Nejvýznamnější poznatek se týká její substrátové specificity a spočívá v tom, že
proteinové thioly mohou přebírat funkci GSH a mohou fungovat jako redukční činidla,
když je jedna z těchto látek v nedostatku. To bylo prokázáno u chromatinu, u proteinu
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bohatého na cystein, který se vyskytuje v mitochondriích spermií, a dokonce i
samotného GPx4. V závislosti na dostupnosti GSH může tedy GPx4 působit buď jako
peroxidáza GSH nebo thiolperoxidáza (18).
GPx4 se vyskytuje ve 3 isoformách. GPx4 je cytosolická (cGPx4), mitochondriální
(mGPx4) a spermatická nukleární GPx4 (snGPx4) (18; 32).
cGPx4 se vyskytuje ve všech buňkách a má širší záběr substrátové specifity než GPx1.
mGPx4, stejně jako snGPx4 je exprimována hlavně v testis a v malém množství v dalších
tkáních (18; 29).
snGPx4 se vyskytuje až u pozdních vývojových stádií spermatid a přispívá ke správnému
průběhu kondenzace chromatinu (29).

5.5.5 Glutathion peroxidáza – 5
GPx5 je epididymis – specifická CysGPx u myší, potkanů, prasat, opic a člověka. Je to
nejbližší homolog ke GPx3. Dohromady s GPx3, GPx5 představuje více než 95 %
epididymální GPx, RNA a proteinu. Tento protein byl nalezen v epiteliálích buňkách a
v lumen epididymis. Ale také se vyskytuje v hlavičce spermatozoí, přecházejících
z epididymis do vas deferens (18).

5.5.6 Glutathion peroxidáza – 6
GPx6 je blízký homolog ke GPx3. Je to homotetramerní selenoprotein, ale jen u lidí, u
hlodavců a dalších druhů je to CysGPx (18; 29).
GPx byl objeven díky studii na enzymy, o kterých se vědci domnívali, že váží odorant a
metabolizují ho. Klonování sekvence prokázalo spojitost s GPx (18).
GPx6 dosud nebyl purifikován a kinetické analýzy neexistují. Znalosti o tomto GPx jsou
tedy velmi omezené, a to i pokud jde o čichový systém. Nedávno se objevila spolu s
dalšími GPx v seznamech genů upregulovaných v kochleae u myší se ztrátou sluchu
související s věkem (33) a v destičkových trofoblastech infikovaných Toxoplasma gondii
(34). Obě upregulace byly interpretovány jako adaptivní reakce na více oxidované
(mikro) prostředí (18).
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5.5.7 Glutathion peroxidáza – 7
Nedávno byla u savců popsána tato nová fosfolipid hydroperoxidová glutathion
peroxidáza (PHGPx). Kvůli homologii ke GPx4 = PHGPx dostala tato peroxidáza označení
podle toho, že inkorporuje do katalýzy cystein místo selenocysteinu (nonselenocystein
GPx; NPGPx) (18; 35).
Tato monomerní GPx má molekulovou hmotnost přibližně 22 kDa a nízkou aktivitu in
vitro. Exprese genu kódujícího NPGPx byla potvrzena v mnoha tkáních, včetně
vyvíjejících se mléčných žláz. NPGPx hraje zásadní roli v buňkách karcinomu prsu, a to
při zmírňování oxidačního stresu vyvolaného metabolismem polynenasycených
mastných kyselin (35). Na subcelulární úrovni se NPGPx vyskytuje v lumen ER (18).
Gen kódující enzym GPx7 byl nalezen v mnoha organismech. Substrátová specifita GPx7
je unikátní, protože je schopna interakce s lipofilním substrátem jako jsou peroxidované
fosfolipidy a cholesterol a ty následně redukuje na hydroxidové sloučeniny (35).

5.5.8 Glutathion peroxidáza – 8
GPx8 byla detekována jako poslední, a to u savců a obojživelníků. V její katalytické
tetrádě je zaměněn glutamin za serin. GPx8 je membránový protein v ER (18).
Jeho funkce jsou stále předmětem výzkumu. Jedním z předpokladů je, že spolu s GPx7
podporuje reoxidaci PDI (proteinová disulfidická isomeráza) při skládání proteinů v ER.
To se ukazuje v některých seznamech genů, které jsou exprimovány za určitých
podmínek (18).
Například, GPx8 patří k plicním enzymům, jejichž koncentrace se snižuje během
onemocnění influenza pneumonia a vrací se opět k normálu s tím, jak se tkáň regeneruje
(18). Down regulace GPx8 probíhá také u epiteliálních buněk prsu, které jsou ošetřeny
potenciálním chemoprotektivem SFN (Sulforaphane). Nebo u stejných buněk, u kterých
je exprese Keap1 přerušena siRNA (36). Obě tyto alternativy léčby aktivují Nrf2 (Nuclear
factor erythroid 2–related factor 2), z čehož by mohlo vycházet, že aktivace Nrf2 by
mohla inhibovat expresi GPx8. To kontrastuje s expresí GPx2, která je indukována Nrf2 .
Další alternativou je, že by mohl být GPx8 pozitivně regulován pomocí NFκB, jehož
aktivita je snižována zvýšením Nrf2 (18).
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5.6 Klasifikace RNA a miRNA
Existuje mnoho tříd malých endogenních RNA molekul. Ty pocházejí z dsRNA (doublestranded RNA). Tyto molekuly mohou zprostředkovat gene silencing pomocí
specifického párování bází s cílovou molekulou (37).
Protože v době objevu malých RNA byly tyto jevy zdánlivě nesouvisející, byly označovány
různými názvy jako je RNA interference (RNAi), ko-suprese, genové tlumení (posttranskripční nebo transkripční v závislosti na tom, v které fázi dojde k silencingu) nebo
potlačování (37).
Patří sem například transferová RNA (tRNA), ribosomální RNA (rRNA), malá jadérková
RNA (small nucleolar; snoRNA), malá interferující RNA (small interfering; siRNA) a
mikroRNA (miRNA) (37).
Aktivní formy miRNA a siRNA jsou od sebe někdy biochemicky a funkčně téměř
neodlišitelné, proto se pro jejich klasifikaci využívá jejich původ. MiRNy se tvoří
z prekurzorů tvořených vlásenkovou strukturou dsRNA, kdežto siRNA se formuje
z delších úseků dsRNA. Obě čítají 19-28 nukleotidů s fosfátem na 5‘ konci a hydroxylovou
skupinou na 3‘ konci. A také obě nasedají do RISC (RNA-induced silencing complex), který
se účastní silencingu genové exprese (37).
MiRNA jsou schopny ovlivnit celou škálu genů. A to tak, že se vážou na různé missmatch
úseky mRNA (38). Kdežto siRNA účinkují pouze na jeden specifický gen (39).

5.6.1 RNA interference – RNAi
RNAi je RNA – dependentní gene silencing, neboli buněčný proces, který reguluje
genovou expresi na úrovni posttranskripčních úprav. Je to proces, který je řízen RISC a
je iniciován dvěma typy malých RNA molekul. A to konkrétně miRNA (microRNA) a siRNA
(small interfencing RNA) (40).

5.7 MikroRNA
Jsou to malé endogenní nekódující molekuly RNA, které jsou zapojeny do regulace
genové exprese, zejména posttranskripčních úpravách (41).
MiRNA je 21-23 (nejčastěji 22) nukleotidů dlouhá, jednořetězcová RNA (42).
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5.7.1 Vznik a kódování
MikroRNA je transkribována RNA polymerázou II. Vzniku zralé miRNA předchází mnoho
dalších štěpících kroků. Biogeneze se skládá ze dvou kroků. První štěpení probíhá v jádře
a druhé v cytoplazmě. Ale existují i alternativní cesty vzniku miRNA. Ty se liší v počtu
štěpení a složení enzymů, které maturaci ovlivňují (41).
Není dosud úplně jasné, jak jsou prekurzory miRNA rozřazovány do jednotlivých cest
maturace, ale předpokládá se, že vliv má místo původu miRNA, jeho sekvence a
termodynamická stabilita (41).

5.7.2 Funkce
Funkce mikroRNA se zdá být daleko za samotnou RNAi, včetně přímé interakce s
genovým promotorem a epigenetickou regulací methylace DNA a modifikace histonu.
Regulací exprese genů se miRNA pravděpodobně podílejí na různých biologických
aktivitách, jako je imunitní odpověď, nádorové bujení, sekrece inzulinu, syntéza
neurotransmiterů a regulace cirkadiálních rytmů (40).
Stupeň komplementarity mezi miRNA a cílovou mRNA determinuje mechanismus
genového silencingu (41).
MiRna má výhodu proti siRNA pro svůj terapeutický potenciál u komplexních
multigenových onemocnění jako jsou rakoviny různých tkání a neurodegenerativní
poruchy, všechny vyžadují modulaci více cest pro efektivní léčbu. Se schopností
inhibovat expresi vícero cílových genů, které většinou pracují v kooperaci, by mohl být
celý fenotyp onemocnění změněn pomocí jedné miRNA sekvence (39).
Funkce miRNA byla potvrzena u tří typů rakoviny, a to konkrétně u rakoviny ovarií, prsu
a plic (38).

5.7.3 Vliv miRNA na obezitu
Poslední studie, které byly založené jak na výpočtech, tak na experimentech ukazují, že
miRNy hrají důležitou regulatorní roli v mnoha biologických procesech, které jsou
spojeny s obezitou. Mezi něž patří diferenciace adipocytů a metabolismus lipidů.
K těmto poznatkům dle Yongdong Penga a kol. přispívá i zjištění, že ve tkáních obézních
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myší i lidí dochází k poruchám regulace miRNA. Což může potenciálně vést ke zhoršování
dopadů obezity na organismus a k usnadnění rozvoje komplikací s obezitou spojených.
Proto má miRNA potenciál jako cílová struktura pro léčbu obezity (43).
Zájem o miRNA ve spojitosti s adipogenezí byl nastartován v roce 2004 objevení miR143, která podporuje tvorbu adipocytů. (44)
Navzdory množství dnes známých miRNA, které byly identifikovány v procesu
„hnědnutí“ WAT a zvyšování počtu BAT, jen malé množství z nich má pozitivní vliv na
zamezení vzniku obezity u myší. První z nich je miR-196a, která zvyšuje energetický
výdej u transgenních myší nadměrně exprimujících miR-196a převážně v tukové tkáni.
Vede tak k rezistenci k obezitě (45).
Druhou je miR-26a, která hraje důležitou roli v boji proti hepatokarcinogenezi, kontrole
insulinové signalizace a metabolismu lipidů. Dle studie se její hladiny značně snížily u
myší i u lidí s nadváhou (46).
Další studie uvádí, že globální delece miR-155 zvyšuje rezistenci na HFD (high fat diet;
dieta s vysokým množstvím tuků) – indukovaný přírůstek váhy u samic, ale ne u samců
myší. U KO (knockout) skupiny myší docházelo k většímu výskytu hnědých tukových
buněk ve WAT, a naopak nedocházelo k hypertrofii WAT způsobenou HFD, což může být
důvodem pro zvýšenou rezistenci k obezitě (47). Dále např. pro miR-34a ze studií
vyplývají rozporuplné výsledky. Zatímco lentivirová represe miR-34a u myší snižovala
riziko vzniku dietárně indukované obezity, tím, že bylo cíleno na složky receptoru Ffg21
(48), nedávná studie s miR-34 KO myšmi prokázala náchylnost na dietárně indukovanou
obezitu (49). U myší s nadměrnou expresí miR-378 byl prokázán pozitivní vliv na obezitu
(50).
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CÍLE PRÁCE
Cílem práce bylo kvantifikovat rozdíly mezi expresí glutathion peroxidáz v jaterní tkáni a
v několika tukových tkáních (viscerální WAT, BAT a SCAT) u hubených myší a myší
s navozenou obezitou. A také v těchto tkáních sledovat změny v expresi určitých miRNA,
které jsou s obezitou spojovány.
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6.

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

6.1 Provedení experimentu
Informace o výzkumu a metodika byly převzaty ze studie publikující také výsledky této práce od
Hanouskové a kol. (2019) High-fructose drinks affect microRNAs expression differently in

lean and obese mice (51).

6.1.1 Právní aspekt
Studie byla schválena Odbornou komisí pro zajišťování dobrých životních podmínek
pokusných zvířat Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a byla v souladu s Příručkou pro
péči a používání laboratorních zvířat, publikovanou Národními zdravotnickými
institucemi USA (NIH Publication Number 85–23, revidovaný v roce 1996).

6.1.2 Pokusná zvířata
Samci myší C57BL/6 z Charles Rivers Laboratories (Sulzfeld, Německo) byly chováni při
teplotě 23°C. Tma a světlo se střídaly v pravidelných 12hodinových intervalech. Ve věku
4 týdnů byli myši rozděleny na 2 skupiny po 10. Myši z první skupiny měly po dvacet
týdnů přístup k obyčejné kohoutkové vodě a standardní peletkové potravě (Sniff
Spezialdiäten GmbH, Soest, Německo). Druhá skupina měla přístup ke kohoutkové vodě
a potravě s vysokým obsahem tuku. Energetická hodnota stravy s vysokým obsahem
tuku byla 5.3 kcal g−1. S tím, že 13 % kalorií je bílkovinného původu, 60 % tuk and 27 %
z karbohydrátů.
Myši, u kterých se projevila rezistence na obezitu indukovanou stravou s vysokým
obsahem tuku, byly z experimentu vyřazeny. Jednalo se asi o 10 % objektů.
Tělesná váha byla monitorována jednou týdně, s tím že poslední dva týdny trvání
experimentu, byly myši váženy každý den. Po 20 týdnech na dietě myši přes noc lačněly
a ráno byly utraceny. Krev byla sbírána do zkumavek s K3EDTA. Následně byla vyjmuta a
zvážena játra, viscerální WAT, BAT a SCAT. Vzorky jaterní tkáně a tukové tkáně byly
vloženy do Eppendorfových zkumavek do roztoku TriReagent a okamžitě zmraženy a
uchovávány při -80°C.
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6.1.3 Biochemické parametry
Pro srovnání mezi hubenými a obézními myšmi jim byly změřeny některé biochemické
parametry (prováděli kolegové z Ústavu Organické chemie a Biochemie, AV ČR, Praha).
Mezi nimi například hladina glukózy, která byla měřena z plné krve pomocí Glucocard
glukometru

(Arkray,

Kjóto,

Japonsko).

Dále

hodnota

inzulinu

v plazmě

radioimmunoassaí (Linco Research, St. Charles, MI, USA) a koncentrace adiponektinu
byly stanoveny pomocí ELISA (Millipore, St. Charles, MI, USA). Hladiny volných mastných
kyselin (FFA; free fatty acid) byly určeny kolorimetrickou assay (Roche, Mannheim,
Německo). Celkový cholesterol, hladina triacylglycerolu (TAG) a alanin aminotransferázy
(ALT) v plazmě byly změřeny enzymatickou fotometrickou metodou (Erba Lachema,
Brno, Česká republika).
Dále byly měřeny v jaterní tkáni hladiny TAG a cholesterolu. Než došlo k samotnému
měření bylo nutné tkáň upravit homogenizací a následnou chloroform-methanolovou
extrakcí po dobu 16 hodin. Poté byl k roztoku přidán 2 % KH2PO4 a celá směs byla
centrifugována. Organická fáze byla odstraněna a odpařena. Vzniklá peleta byla
rozpuštěna v isopropyl alkoholu a následně podrobena enzymatické fotometrické assay
(Erba-Lachema, Brno, Česká republika).

6.2 Zpracování materiálu
6.2.1 Extrakce RNA
K RNA extrakci bylo využito 50 mg jaterní a tukové tkáně hlodavců. Extrakce probíhala
podle návodu pro izolaci pomocí TriReagent kitu od firmy Biotech (Český republika).
V principu se jedná o fenol – chloroformovou extrakci. Homogenizace vzorku byla
provedena

kuličkovým

homogenizátorem

FastPrep-24

5G

(MP

Biomedicals)

s keramickými kuličkami v 1,5ml Epperdorfových zkumavkách s 1 ml TriReagent roztoku
na 50 mg tkáně.
Čistota a výtěžek RNA byl změřen pomocí spektrofotometru NanoDrop ND-1000 UV–Vis
(Thermo Fisher Scientific, Česká republika) při 260 a 280 nm vlnové délky. Všechny
měřené vzorky měly poměr absorbancí 260/280 vyšší než 1,8, což značí vysokou čistotu.
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6.2.2 Ošetření DNázou a ředění
Pro odstranění genomické DNA bylo 10 μg vyextrahované RNA z jaterní tkáně a 4 μg RNA
získané z tukové tkáně ošetřeno DNázou I (NEB, Ipswich, MA, USA). Vzorek jí byl
vystaven po dobu 25 minut při 37 °C a její inaktivace probíhala pomocí tepla po dobu 10
minut při 75°C. Vzorky pocházející z jaterní tkáně byly zředěny na koncentraci 200 ng/µl,
vzorky z tukové tkáně na 80 ng/µl. Poté byly opět uskladněny, stejně jako původní tkáně,
při teplotě −80°C.
Tabulka 1 Koncentrace izolované RNA a ředění před ošetřením DNázou I. ST-J jaterní tkáň
izolovaná ze standardních myší, HF-J jaterní tkáň z tlustých myší (high fat).

JÁTRA
ST1-J
ST2-J
ST3-J
HF 20-J
HF 22-J
HF 23-J

Koncentrace
RNA (µl) H2O (µl)
(ng/µl)
822,30
12,2
13,8
860,21
11,6
14,4
901,21
11,1
14,9
879,32
11,4
14,6
959,45
10,4
15,6
877,25
11,4
14,6

Tabulka 2 Koncentrace izolované RNA a ředění před ošetřením DNázou I. ST-B hnědá tuková
tkáň izolovaná ze standardních myší, HF-B hnědá tuková tkáň izolovaná z tlustých myší (high
fat).

BAT
ST1-B
ST2-B
ST4-B
HF20-B
HF22-B
HF23-B

Koncentrace
(ng/µl)
RNA (µl) H2O (µl)
891,06
4,5
21,5
805,55
5,0
21,0
831,09
4,8
21,2
826,92
4,8
21,2
835,25
4,8
21,2
716,39
5,6
20,4
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Tabulka 3 Koncentrace izolované RNA a ředění před ošetřením DNázou I. ST-W bílá tuková
tkáň izolovaná ze standardních myší, HF-W bílá tuková tkáň izolovaná z tlustých myší
(high fat).
WAT
ST2-W
ST3-W
ST4-W
HF 20W
HF 21W
HF 22W

Koncentrace
(ng/µl)
RNA (µl) H2O (µl)
366,70
10,9
15,1
410,84
9,7
16,3
187,48
20,0
6,0
435,28
9,2
16,8
339,75
11,8
14,2
458,94
8,7
17,3

Tabulka 4 Koncentrace izolované RNA a ředění před ošetřením DNázou I. ST-S subkutánní
tuková tkáň izolovaná ze standardních myší, HF-S subkutánní tuková tkáň izolovaná
z tlustých myší (high fat).
SCAT
ST 2S
ST 3S
ST 4S
HF 21S
HF 22S
HF 23S

Koncentrace
(ng/µl)
RNA (µl) H2O (µl)
730,78
5,5
20,5
322,78
12,4
13,6
416,64
9,6
16,4
176,29
20,0
6,0
444,97
9,0
17,0
415,67
9,6
16,4

Vzorky pro měření miRNA z jaterní tkáně byly ředěny na finální koncentraci 0.2 μg/μl a
vzorky z tukové tkáně na 0.08 μg/μl.

6.2.3 Reverzní transkripce
Reverzní transkripce se využívá pro přepis nestabilní RNA do stabilnější cDNA, pro
následné sledování genové exprese (52). Při přípravě cDNA pro stanovení GPx byly
využity náhodné hexamery, které byly smíchány s 1 µg naředěné RNA z jaterní tkáně a
0,4 μg RNA z tukové tkáně. Následovala inkubace po dobu 10 minut při 65 °C. Dále byla
přidána směs reakčních komponent (PhotoScript II reverzní transkriptáza, příslušný pufr,
dNTPs a dithiotreitol) následovalo dalších 50 minut inkubace při 42 °C a 5 minut při 85
°C.
Pro studium miRNA bylo 250 ng celkové RNA smícháno se specifickými miRNA RT
primery a inkubováno po dobu 10 minut při 65 °C. Dále byla přidána směs reakčních
komponent a následovalo dalších 30 minut inkubace při 16 °C, poté 30 minut při 42 °C a
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5 minut při 95 °C. Všechny získané cDNA byly naředěny 180 µl vody a skladovány při -20
°C.

6.2.4 Tvorba primeru
Veškeré primery pro sledování hladin GPx a mikroRNA byly navrženy manuálně doc.
Petrou

Matouškovou

a

zkontrolovány

pomocí

OligoCalc

(http://biotools.nubic.northwestern.edu/OligoCalc.html). Pro studium miRNA byly
použity speciální RT primery při reverzní transkripci, obsahující smyčku umožňující při
následném qPCR stanovení použít specifický horní (Forward) primer pro každou miRNA
a dolní (Reverse) primer univerzální (53). Všechny primery byly nasyntetizovány firmou
Generi Biotech (Česká republika). Účinnost primerů byla ověřena pomocí kalibrační
křivky složené z 5krát 5 bodů ředící řady obsahující cDNA. Hodnoty Ct (cycle of treshold;
práh cyklu) byly vyneseny proti logaritmu hodnoty ředění cDNA. Samotná účinnost byla
vypočítána dle rovnice E=10^(−1/slope)−1. Slope je sklon kalibrační křivky.

6.2.5 Kvantitativní polymerázová řetězová reakce (qPCR)
qPCR nebo jinak PCR v reálném čase (real-time; rtPCR) je polymerázová řetězová reakce,
která na rozdíl od té klasické probíhá v cyklech a kvantifikace neprobíhá pomocí
elektroforézy, ale přímo v cykléru.
qPCR proběhla v cykléru QuantStudio 6 (Applied Biosystems) za použití SYBR Green I
detekčního systému. Reakční směs byla složena z forward a reverse primeru, Xceed
qPCR SG 2× Mix Lo-ROX (Institute of Applied Biotechnologies) a 5 μl zředěné cDNA.
Samotný proces PCR začíná denaturací 2 minuty při 95 °C následovanou 40
amplifikačními cykly složených z denaturace 15 s při 95 °C a nasednutí primerů
(annealing) a elongace po dobu 20 s při 60 °C. Vzhledem k tomu, že zde byla aplikována
metoda real time PCR, tak byl záznam fluorescence prováděn v každém amplifikačním
kroku.
Genově specifická amplifikace byla potvrzena jedním píkem v křivce tání, který se tvoří
v posledním kroku reakce během zahřívání z 60 °C na 95 °C.
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6.2.6 Statistická analýza
Všechny výpočty byly provedeny za pomocí programu GraphPad Prism (verze 6.07).
Statisticky významné rozdíly mezi hubenými a tlustými myšmi byly vyhodnoceny
pomocí, studentova T – testu následovaným nekorigovaným Fisherovým testem.
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7.

VÝSLEDKY

7.1 Tělesné dispozice a biochemické parametry
U skupiny hubených i tlustých myší byly všechny odebírané tkáně ihned zváženy a data
byla zaznamenána pro porovnání mezi myšmi hubenými a tlustými. Z přiložené tabulky
(Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) je jasně patrný rozdíl mezi první a druhou skupinou.
U obézních myší jsou všechny tkáně podstatně zvětšeny. Například celková váha zvířete
se až zdvojnásobila.
Tabulka 5 Srovnání celkové hmotnosti jedince, jater, bílé tukové tkáně (WAT), hnědé
tukové tkáně (BAT) a subkutánní tukové tkáně (SCAT) u hubených a obézních
myší; ST – hubené myši, HF – obézní myši.
Celková
Játra (g)
WAT (g)
BAT (g)
SCAT (g)
hmotnost(g)
Hubené 27.7±1.9
1.00±0.04 0.22±0.10 0.07±0.02 0.17±0.09
(ST)
Obézní 47.5±3.2
1.96±0.52 2.27±0.38 0.24±0.09 3.26±0.59
(HF)

Taktéž u biochemických parametrů (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) bylo shledáno
značné navýšení u myší obézních vůči těm hubeným, s výjimkou volných mastných
kyselin (FFA), jejichž množství se snížilo.
Tabulka 6 Srovnání biochemických parametrů u myší hubených a obézních. Konkrétně
glukózy, cholesterolu, triacylglycerolu (TAG), volných mastných kyselin (FFA),
alaninaminotransferázy (ALT), insulinu a adiponektinu; ST – hubené myši, HF –
obézní myši.
Glukóza Cholesterol
(mmol/L) (mmol/L)

TAG
(mmol/L)

FFA (nM)

ALT
(μkat/L)

Insulin
(ng/ml)

Adiponektin
(μg/ml)

Hubené 5.2±1.5
(ST)

0.44±0.07

0.49±0.07

1.52±0.70 0.72±0.32

0.27±0.26

17.8±6.3

Obézní
(HF)

1.36±0.21

1.01±0.21

1.27±0.34 1.04±0.47

1.48±0.62

28.6±2.4

8.7±1.5
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Jako u předchozích hodnot se i cholesterol zvýšil, v tomto případě i téměř 3krát, kdežto
u triacylglyceridů (TAG) nebyl nárůst tak výrazný.
Tabulka 7 Srovnání hladin cholesterolu a triacylglycerolu (TAG) v krvi hubených a
obézních myší; ST – hubené myši, HF – obézní myši.
Cholesterol
(mmol/g)
Hubené
(ST)
Obézní
(HF)

TAG
(mmol/g)

2.8±0.9

69.6±16.8

7.8±2.3

72.6±26.2

7.2 Obezitou indukované změny v expresi GPx1-8
Změny hladin genů pro GPx spojené s obezitou u myší byly různorodé. Exprese se lišila
jak u jednotlivých peroxidáz, tak i v různých typech tukové tkáně a tkáně jaterní.

7.2.1 GPx1-8 v tukových tkáních
Hladiny GPx byly měřeny v hnědé tukové tkáni (BAT), bílé tukové tkáni (WAT) a
subkutánní tukové tkáni (SCAT) (Obr 3). U GPx1 a GPx2 došlo ke zvýšení v exprese ve
SCAT (signifikantní pouze u GPx2), a naopak k signifikantnímu snížení ve WAT. U GPx3
ke snížení došlo ve všech třech sledovaných typech tukové tkáně. V hladinách GPx4
nebyl pozorován žádný významný rozdíl. U GPx5 byla naměřena mnohem nižší
koncentrace ve SCAT obézních myší. GPx6 a GPx7 vykazovaly téměř stejné tendence
v BAT došlo k navýšení u obézních myší, ve WAT k mírnému snížení a ve SCAT
signifikantnímu navýšení exprese u obézních myší, oproti hubeným. Pro GPx8 graf
ukazuje, že se exprese snížila téměř na polovinu ve všech testovaných typech tukové
tkáně.
Z grafu na obrázku 3 lze také sledovat, jak se liší hladiny jednotlivých GPx mezi
sledovanými tkáněmi (vše je vztaženo na hladinu GPx u hubených myší v BAT). U téměř
všech GPx byla naměřena vyšší hladina ve WAT než v ostatních tukových tkáních.
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Obrázek 3 Míra exprese genů pro GPx1-8 ve třech typech tukové tkáně hubených a obézních myší.
První dva sloupce vždy hnědá tuková tkáň (BAT), druhé dva bílá tuková tkáň (WAT) a třetí
subkutánní tuková tkáň (SCAT); ST – hubené myši, HF – obézní myši. * P<0,05
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7.2.2 GPx1-8 v jaterní tkáni
V případě vzorků z jaterní tkáně bylo zjištěno zvýšení u GPx1, 2, 4, 5, 7 a 8 u myší na HFD.
Kdežto jaterní exprese GPx3 a 6 u obézní myší naopak poklesla (Obr 4).

Obrázek 4 Míra exprese genů pro GPx1-8 ve třech typech tukové tkáně
hubených a obézních myší. První dva sloupce vždy hnědá tuková tkáň
(BAT), druhé dva bílá tuková tkáň (WAT) a třetí subkutánní tuková
tkáň (SCAT); ST – hubené myši, HF – obézní myši. * P<0,05

7.3 Změny v expresi miRNA spojovaných s obezitou
Ve všech typech tukové tkáně vyvolala dieta s vysokým obsahem tuku zvýšení hodnot
miR-335 a miR-221. V BAT a SCAT obézních myší se vyskytovaly ve zvýšeném množství
miR-18a, miR-21 and miR-34a (Obr 5). Ze všech testovaných miRNA nebyl u žádné
zaznamenán signifikantní pokles u obézních myší v porovnání s kvantitou miRNA u
hubených myší.
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Obrázek 5 Míra exprese definovaných miRNA, které by mohly mít spojitost
s obezitou. Kvantifikováno ve třech typech tukové tkáně u hubených a
obézních myší. ST – hubené myši, HF – obézní myši, BAT – hnědá
tuková tkáň, WAT – bílá tuková tkáň, SCAT – subkutánní tuková tkáň. *
P<0,05

40

V jaterní tkáni obézních myší byly některé miRNA signifikantně zvýšeny v poměru
k hodnotám hubených myší (Obr 6). Výrazně zvýšené hodnoty byly naměřeny u jaterní
miR-34a, miR-27a, miR-335, miR-221, miR-9 a miR-224. O trochu méně byly zvýšeny i
hodnoty miR-21, miR-122, miR-200b, miR-93 a miR-1. Stejně jako v případě vzorků
z tukové tkáně, nebyl zaznamenán výrazný pokles žádné miRNA u skupiny obézních
myší.

Obrázek 6 Míra exprese definovaných miRNA, které by mohly mít spojitost s obezitou.
Kvantifikováno v jaterní tkáni hubených a obézních myší; ST – hubené myši, HF – obézní
myši. * P<0,05
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8.

DISKUSE

Obezita je jedním z celosvětově rozšířených zdravotních problémů s vysokou prevalencí
napříč všemi generacemi. Od roku 1975 se téměř ztrojnásobil počet lidí, kteří jí trpí.
V roce 2016 to bylo více než 650 milionů dospělých a 1,9 bilionů lidí trpí nadváhou.
Výjimkou nejsou ani děti, také k roku 2016 bylo 41 milionů dětí pod 5 let obézních či
trpěly nadváhou (54).
Furukawa a kol. uvádí, že se stále hromadí důkazy, které potvrzují výskyt stresových
podmínek v tukové tkáni u obézních jedinců. Mezi tyto podmínky můžeme řadit hypoxii
a infiltraci makrofágů, které mohou vést ke vzniku lokálního zánětlivého ložiska a
akumulaci ROS, což může zapříčinit ovlivnění adipocytokinových genů a vznik
systémového oxidačního stresu. V důsledku spojení těchto parametrů dohromady
vznikají metabolické abnormality u obézních jedinců (55).
Souvislost vzniku komplikací spojených s obezitou a oxidačním stresem, dokládají
některé studie, kde sledovaly zvýšení systémového oxidačního stresu právě u obézních
objektů. Mezi tyto komplikace řadili diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulární a
onemocnění. (55; 56; 57).
Tato práce se zaměřovala na hypotézu, zda je zde příčinná souvislost mezi obezitou a
mírou exprese GPx. Potažmo v tomto případě ještě i souvislost s určitými miRNA
spojenými s obezitou. Experiment byl proveden na dvou skupinách myší. V první skupině
byly myši hubené živené normální vyváženou stravou a ve druhé byly myši obézní
krmené stravou s vysokým obsahem tuku.
GPx jsou důležitou součástí antioxidačního systému u savců. Intracelulární redoxní
rovnováha během vývoje adipocytu je přísně regulována ROS – redukujícími enzymy,
mezi něž patří právě GPx, a to konkrétně hlavně GPx1, -3 a -4, které jsou ve vysoké míře
sekretovány právě ve WAT (58). Naše data potvrdila vyšší hladiny většiny GPx ve WAT
oproti ostatním tukovým tkáním.
Význam GPx3 je s obezitou spojován nejčastěji. Lee et al. uvádí ve výsledcích jejich
studie, že v porovnání hubených a obézních myší bylo možné zjistit pokles plazmatické
hladiny GPx3 a byl zaznamenán i celkový pokles aktivity GPx v plazmě obézních zvířecích
modelů. V té práci je také uvedeno, že kvantifikovali plazmatickou aktivitu GPx3 i
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celkovou plazmatickou aktivitu GPx u lidských obézní objektů a došlo v tomto případě
také ke snížení obou hodnot. Tyto poznatky naznačují, že by mohl zvyšující se oxidativní
stres souviset s redukovanou expresí GPx3 (9). Exprese GPx3 byla signifikantně snížená
u našich obézních myších ve dvou tukových tkáních (BAT, WAT) a v jaterní tkáni.
Také další GPx byly u obézních myší v některých tkáních sníženy. Především v bílé tukové
tkáni byly naměřeny nižší hodnoty u čtyřech testovaných GPx (GPx1, -2, -3, -8). Toto
snížení může mít celkově za následek sníženou oxidační kapacitu v tukové tkáni obézních
jedinců. Naopak vyšší hladiny GPx2, -6 a -7 byly pozorovány u podkožní tukové tkáně
obézních myší.
Noriss a kol. se zabývali rozdíly mezi hladinami GSH/GSSG u obézních myší a myší
hubených. Využili k tomuto experimentu 3 různé kmeny myší (D2, B6 s AKR) (59). U
obézních D2 myší došlo ke snížení jaterní GSH/GSSG. U obézních B6 myší byla pro změnu
prokázáno snížení hladin GSSG v jaterní tkáni a v ledvinách, a došlo ke zvýšení renální
hladiny GSH/GSSG. AKR myši byly taktéž na dietě s vysokým obsahem tuků a došlo u nich
ke zvýšení renální GSH/GSSG. Prokázali, že dieta s vysokým obsahem tuků může ovlivnit
i genovou expresi a porovnávali ji mezi jednotlivými kmeny myší. Z glutation peroxidáz
sledovali pouze GPx1 v játrech a podobně jako v našem experimentu u dvou kmenů myší
byla naměřená hladina vyšší u obézních jedinců. Zvýšená hladina jaterní GPx1 je
zmiňována v souvislosti s inzulinovou rezistencí. Z biochemických parametrů našich
myší je také patrná mnohem vyšší hladina inzulinu u obézních jedinců (60).
MiRNA jsou to malé endogenní nekódující molekuly RNA a jsou zapojeny do regulace
genové exprese v široké škále procesů, které probíhají v lidském těle. Jedna miRNA je
schopná rozeznat cílovou sekvenci v transkriptu jiného genu. Geny v rámci jedné
biochemické dráhy by mohly být ko-regulovány společnou miRNA. Typickým příkladem
je miR-181a, který se podílí na vývoji thymu ve více fázích (61).
Otázkou regulace GPx prostřednictvím miRNA se zabývala doc. Matoušková a kol. již v
předcházející studii z roku 2018. Zkoumány byly miRNA, které interagují s 3'UTR oblastí
příslušného genu GPx. Z jejich analýzy vyplynulo, že všechny GPx mohou být nějak
ovlivněny pomocí miRNA. Ve studii je uvedeno, že některé z nich ukazují jasnou
souvislost s obezitou a souvisejícími patologiemi. Mezi takové patřila například miR-34a5p, která má proadipogenní účinky (58).
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MiRNA sledované v této práci byly vytipovány na základě literatury, popisující jejich
úlohu v tukové tkáni, či jejich změněnou expresi při obezitě. Proto není překvapivé, že
veškeré změny, které byly pozorovány, byly spíše zvýšení vlivem obezity. Žádná ze
sledovaných miRNA nebyla signifikantně snížená. Dvě miRNA, miR-335 a miR-221, byly
konzistentně zvýšené ve všech sledovaných tkáních, včetně jaterní. MiR-221 bývá
popisována v souvislosti se zbytněním srdce či jinou kardiomyopatií (62) a miR-335 je
zodpovědná za regulaci adipogeneze a podílí se na zánětlivé odpovědi v tukové tkáni
(63). Tyto skutečnosti mohou přímo souviset s přidruženými patologiemi při obezitě.
Některé práce se cíleně zaměřují na miRNA, které by mohly mít potenciál pro léčbu
obezity, dle prozatímních studií jsou výsledky slibné, ale bohužel není účinek
konzistentní. Například Zaiou a kol. se zabývali potenciálem miRNA jako cílové struktury
pro léčbu proti obezitě a metabolických poruch s ní spojených. I přes existující
preklinická i klinická data je využití miRNA jako cílové struktury, jak už je uvedeno výše,
omezeno. A to hlavně počtem existujících miRNA, neznalostí všech jejich cílů a všech
jejich specifických funkcí. Dále není jasné na přesně co léčivo cílit. Ukázalo se také, že
výskyt jednonukleotidových polymorfismů ve vazebných místech pro miRNA i mimo, má
vliv na funkce miRNA, ale také na náchylnost jedince k chorobám (64).
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9.

ZÁVĚR

Cílem práce bylo zjistit a kvantifikovat rozdíly mezi expresí osmi GPx v jaterní tkáni a
tkáních tukových (BAT, WAT a SCAT). A stejné parametry platily pro expresi miRNA. Tato
práce shrnuje všechna tato data.
Pro studium GPx v tukových tkáních bylo zjištěno, že rozdíly mezi skupinou hubených a
obézních myší byly individuální pro každou GPx.
Exprese jaterních GPx byly poměrně konzistentní proti vzorkům z tukových tkání. Kromě
GPx3 a–6 došlo u všech ke zvýšení exprese u obézních jedinců.
Hodnoty sledovaných miRNA v tukové tkáni byly následující. V BAT bylo zvýšené
množství miR-335, miR-221 a miR-34a. Ve WAT bylo taktéž více miR-221 a miR-335 a ve
SCAT se ve větší míře vyskytovala miR-27a, miR-335, miR-221, miR-33a, miR18a, miR21, miR-143, miR-3a a miR- 125. V jaterní tkáni byly zvýšené hodnoty naměřeny u miR34a, miR-27a, miR-335, miR-221, miR-9 a miR-224.
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10. POUŽITÉ ZKRATKY
ALT

alaninaminotransferázy

Arg

Arginin

ASP

acylaci stimulující protein

ATP

adenosintrifosfát

BAT

hnědá tuková tkáň

BMI

body mass index

CAT

kataláza

cDNA complemetary DNA
CETP

cholesterol ester transfer protein

CNS

centrální nervová soustava

CRP

C-reaktivní protein

DNA

deoxyribonukleová kyselina

dsRNA double stranded RNA
ER

endoplazmatické retikulum

FFA

volné mastné kyseliny

GGT

γ-glutamyltranspeptidáza

GIT

gastrointerstinální trakt

GPx

glutathion peroxidáza

GSH

glutathion redukovaný

GSS

GSH synthetáza

GSSG oxidovaný disulfid glutathionu
HF

obézní myši
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HFD

dieta s vysokým obsahem tuku

IL

interleukin

KO

knockout

LPS

lipopolysacharid

miRNA microRNA
mRNA mediátorová RNA
NO

oxid dusnatý

NOS

reaktivní formy dusíku

NOXs podtypy NADPH oxidázy
Nrf2

Nuclear factor erythroid 2–related factor 2

PAI-1 inhibitor plazminogenového aktivátoru
PCR

polymerázová řetezová reakce

PIP

protein inhibující peroxidaci lipidů

PPARy

peroxisome proliferator-activated
receptors

qRT-PCR kvantitativní PCR v reálném čase
RISC

RNA-induced silencing complex

RNA

ribonukleová kyselina

RNAi

RNA interference

ROS

reaktivní formy kyslíku

rRNA

ribosomální RNA

SCAT

subkutánní tuková tkáň

SFN

Sulforaphane

siRNA malé interferující molekuly RNA
snoRNA malé nukleární RNA
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SOD
ST

superoxidismutáza
hubené myši

TAG

triacylglyceroly

TG

triglyceridy

TNF-α tumor nekrotizující faktor alfa
tRNA

transferová RNA

UCP1 odpřahující protein 1
VAT

viscerální tuková tkáň

WAT

bílá tuková tkáň

WC

obvod pasu

WHR

poměr pas-boky
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