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ABSTRAKT: 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

 

Kandidát: Bc. Šárka Košťáková 

Školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. 

Název diplomové práce: Stanovení aktivity a exprese vybraných isoforem 

glutathion-S-transferasy v in vivo modelu glutamátem 

navozené obezity 

 

Obezita je chronické onemocnění s narůstající prevalencí v celosvětovém měřítku. 

Toto onemocnění je spojeno s patofyziologickými změnami v organizmu, jedna z nich je 

možný vliv na antioxidační obranu organizmu. Cílem této práce bylo stanovit specifickou 

aktivitu, proteinovou expresi a hladinu mRNA vybraných izoforem glutation-S-

transferázy (GST) v cytozolu ledvin a srdcí myších samců kmene NMRI s obezitou 

navozenou opakovaným subkutánním podáním glutamátu sodného (MSG) a u zdravých 

kontrolních myší. Specifická aktivita byla stanovena spektrofotometrickou metodou 

za použití univerzálního a specifických substrátů. Proteinová exprese izoforem GST 

z rodin GSTA, GSTM a GSTP byla sledována pomocí denaturující akrylamidové 

elektroforézy a imunoblottingu. Hladina mRNA vybraných genů GST byla stanovena 

pomocí real-time PCR. V cytozolové frakci ledvin MSG myší byl pozorován nárůst 

celkové specifické aktivity GST (univerzální substrát) o 31 %, který byl provázen 

vzrůstem proteinové exprese izoformy GSTA (6x) a exprese mRNA GSTA1/2 (6,4x) 

v porovnání s kontrolou. Naproti tomu v srdci MSG myší celková specifická aktivita GST 

klesla o 51 %, což bylo provázeno snížením proteinové exprese GSTP zhruba o 50 % 

a genové exprese GSTP1/2 o 56 % v porovnání s kontrolní skupinou myší. V srdeční 

tkáni MSG myší se dvojnásobně zvýšila rovněž exprese mRNA GSTZ1. Specifická 

aktivita vůči dalším dvěma substrátům, proteinová a genová exprese dalších izoforem 

GST se vlivem indukce obezity významně neměnily ani v jedné tkáni.   
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ABSTRACT 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

Candidate: Bc. Šárka Košťáková 

Supervisor: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. 

Title of diploma thesis:  Assessment of activity and expression of selected isoforms 

of glutathione S-transferase in the in vivo model of 

glutamate-induced obesity  

 

Obesity is a chronic disease with an increasing prevalence worldwide. This disease 

is associated with many pathophysiological changes in the organism; a possible influence 

on the antioxidant defenses of the organism is one of them. The aim of this study was to 

determine specific activity, protein expression and mRNA level of selected isoforms of 

glutathione S-transferase (GST) in the cytosol obtained from kidney and heart of the male 

NMRI mice with the obesity induced by repeated subcutaneous administration of 

monosodium glutamate (MSG) and in healthy controls. The specific activities were 

assayed by spectrophotometric method using universal and specific substrates. Protein 

expression of GST isoforms from GSTA, GSTM and GSTP families was monitored using 

denaturing polyacrylamide gel electrophoresis and immunoblotting. The mRNA level of 

selected GST genes was determined by real-time PCR. In the cytosolic fraction of MSG 

mice kidney, increase in total GST specific activity (universal substrate) by 31%, which 

was accompanied with increase in protein expression of GSTA isoform (6x) and 

GSTA1/2 mRNA expression (6.4x) in comparison to control, was observed. In contrast, 

total GST specific activity was reduced by 51% in the heart of MSG mice, which was 

accompanied with decrease in GSTP protein expression by approximately 50% and 

GSTP1/2 gene expression by 56% compared to the control groups of mice. Also the 

expression of GSTZ1 mRNA increased twofold in the heart tissue of MSG mice. Specific 

activity against the other two substrates, protein and gene expression of other GST 

isoforms hasn´t been significantly changed due to the obesity induction in none of the 

tissues.  
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1. Úvod 
 

Obezita je stav nadměrného nahromadění tuku v těle. Světový výskyt obezity 

dosáhl již takové míry, že jej můžeme označit za epidemii. Ve vyspělých zemích je 

v porovnání s rozvojovými zeměmi prevalence obezity vyšší. Na vzniku obezity se podílí 

mnoho faktorů – prostředí, vlastní chování i genetická výbava jedince (Yang et al. 2007). 

Obezita je rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění a metabolických poruch. 

Klinická manifestace poruch souvisejících s inzulinovou rezistencí nejen u inzulin-

senzitivních tkání, ale také u kardiovaskulárního systému a renální tkáně, se nazývá 

kardiorenální metabolický syndrom. Podkladem obezity je chronický zánět v důsledku 

zvýšení hladin prozánětlivých působků, a oxidační stres vyvolaný nadměrnou tvorbou 

reaktivních forem kyslíku (ROS) a reaktivních forem dusíku (RNS) (Whaley-Connell 

a Sowers 2012). ROS vznikají především při oxidační fosforylaci v dýchacím řetězci 

mitochondrií, ale také aktivitou dalších enzymů, např. oxygenáz (Hayes et al. 2005).  

Ochrana buňky proti škodlivému působení ROS je zajištěna dvěma systémy – 

systémem enzymovým a neenzymovým. Neenzymovou ochranu buňky zajišťují 

nízkomolekulární antioxidanty (např. α-tokoferol, kyselina askorbová či redukovaný 

glutation), zatímco mezi antioxidační enzymy patří kataláza (CAT), superoxiddismutáza 

(SOD) či glutationperoxidáza (GPx). Dalšími antioxidačními enzymy jsou glutation-S-

transferázy (GST), které zajišťují nejen ochranu proti škodlivému působení ROS, 

ale zastávají v organizmu řadu dalších významných úloh (Hayes et al. 2005) 

Ve své práci navazuji na předchozí experimenty, které byly provedeny pracovní 

skupinou prof. Skálové na katedře biochemických věd Farmaceutické fakulty UK. V nich 

byla novorozeným myším samcům navozena obezita subkutánní aplikací glutamátu 

sodného (MSG). V játrech a tenkém střevě těchto myší a myší kontrolních byla 

stanovována aktivita a exprese celé řady biotransformačních a antioxidačních enzymů 

včetně vybraných izoforem GST. Výsledky této studie byly publikovány v časopisu Drug 

Metabolism and Disposition (Matoušková et al. 2015). Ve své diplomové práci jsem se 

zaměřila na stanovení aktivity a exprese vybraných izoforem GST v dalších tkáních, 

konkrétně v srdci a ledvinách, MSG myší a myší kontrolních. 
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2. Současný stav poznání 
 

2.1. Obezita 
 

Obezita je definována jako nadměrná akumulace tuku, která může vést 

k poškození zdraví. Osoby s indexem tělesné hmotnosti (BMI, body mass index) vyšším 

než 30 kg/m2 jsou klasifikovány jako obézní (Brown et al. 2009). Důležitějším faktorem, 

než množství tuku samo o sobě, je lokalizace tukové tkáně. Vysoké riziko vzniku 

metabolických poruch podmiňuje nahromadění viscerální tukové tkáně (centrální 

obezita), která je metabolicky aktivní (Masopust a Průša 1999). Produkce řady 

zánětlivých adipokinů a volných mastných kyselin zvyšuje riziko vzniku aterosklerózy, 

trombózy a inzulinové rezistence (Brown et al. 2009).  

Pokud jsou kromě centrální obezity přítomné ještě 2 a více následujících faktorů, 

hovoříme o metabolickém syndromu: zvýšená hladina triacylglycerolů (TAG), snížená 

hladina cholesterolu v lipoproteinech o vysoké hustotě (HDL-c), zvýšený krevní tlak 

a zvýšená koncentrace glukózy v krvi nalačno. Tyto faktory jsou rizikové z hlediska 

vzniku kardiovaskulárních chorob a diabetu mellitu 2. typu (Alberti et al. 2009). Mezi 

další zdravotní komplikace spojované s obezitou patří některé typy nádorových 

onemocnění, obstrukční spánková apnoe, jaterní fibróza, reprodukční poruchy a mnoho 

dalších (Brown et al. 2009). 

Na vzniku obezity se podílí řada faktorů (Yang et al. 2007). Pozitivní energetická 

bilance, snížený výdej energie, genetické faktory či hormonální nerovnováha vedou 

k nárůstu hmotnosti (Vlček et al. 2010). Spánková deprivace, užívání některých léčiv 

nebo expozice určitým typům chemikálií se mohou také podílet na vzniku obezity 

(Dhurandhar a Keith 2014). Velmi vzácným případem jsou monogenně podmíněné formy 

obezity způsobené např. mutací genu pro leptin, leptinový nebo proopiomelanokortinový 

receptor (Yang et al. 2007).  

 

2.1.1. Regulace příjmu potravy 
 

Energetickou rovnováhu organizmu zajišťuje centrální nervový systém (CNS), 

gastrointestinální trakt (GIT), tuková tkáň, ale také štítná žláza, kosterní svalovina 

či pohlavní orgány. Tyto orgány mezi sebou komunikují pomocí systému nervových cest 

a endokrinních působků. Hormonální komunikace mezi těmito orgány zahrnuje peptidy 
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s orexigenním a anorexigenním účinkem. Hladina orexigenních peptidů (např. grelin, 

neuropeptid Y) se nalačno zvyšuje a signalizují pocit hladu, po příjmu potravy dochází 

k poklesu jejich koncentrace. Opačný efekt vykazují peptidy anorexigenní (např. leptin, 

cholecystokinin) (Bronský a Průša 2008). Energetická rovnováha je udržována 

krátkodobými regulačními mechanizmy, na kterých se podílí CNS a GIT, dlouhodobé 

regulační mechanizmy zajišťuje hormonálně aktivní tuková tkáň (Näslund a Hellström 

2007). Na kontrole příjmu potravy se mimo homeostatických činitelů, které jsou 

významné pro zachování energetických zásob organizmu, podílejí i faktory hédonické 

stimulující hyperfagii. Ústřední roli v regulaci pocitu hladu a sytosti hrají hypotalamická 

jádra (Harrold et al. 2012). 

 

2.1.1.1. Periferní signalizace 
 

Neurální systém GIT se podílí na regulaci hladu monitorováním makronutrientů. 

Glukóza se podílí přímo vazbou na receptory v portální žíle, proteiny regulují pocit hladu 

nepřímo indukcí intestinální glukoneogeneze (Mithieux 2014). O množství požitého jídla 

informují mechanoreceptory ve stěně žaludku (Harrold et al. 2012). Regulace pocitu 

sytosti se děje na periferii i prostřednictvím hormonů. Mezi peptidové hormony GIT 

s anorexigenním účinkem patří cholecystokinin (CCK), glukagonu podobný peptid 1 

(GLP-1) a peptid YY (3-36) (PYY (3-36)) (Näslund a Hellström 2007). CCK jako 

periferní signál ingesce lipidů aktivuje serotoninový systém v CNS. Vysoký příjem 

sacharidů zvyšuje hladinu serotoninu v paraventrikulárním hypotalamickém jádru (PVN), 

což má za následek redukci neuropeptidu Y (NPY) (Harrold et al. 2012). Orexigenní 

hormon grelin je produkován hlavně specializovanými endokrinními buňkami žaludku. 

Působí především v hypotalamu aktivací orexigenních neuronů v nucleus arcuatus (ARC) 

(Kim et al. 2014). 

Produkce inzulinu a leptinu je úměrná množství tukové tkáně, u obézních lidí 

se v odpověď na jejich zvýšené hladiny vyvíjí tkáňová rezistence (Woods 2009). 

Přes receptory exprimované neurony v ARC reguluje inzulin produkci glukózy játry (Kim 

et al. 2014). Leptin zastává jednu z předních úloh regulace melanokortinového systému 

periferními signály v ARC (Harrold et al. 2012).  

Shrnutí krátkodobé regulace příjmu potravy u člověka je uvedeno v Obr. 1. 



9 
 

 

Obrázek 1. Krátkodobá regulace příjmu potravy u člověka (Speakman 2014).  

NTS (jádra solitárního traktu), DMN (dorsomediální hypotalamické jádro), OXM 

(oxyntomodulin), APO (apolipoprotein A-IV), VIP (vazoaktivní intestinální peptid), 

TNFα (tumor nekrotizující faktor α), IL-6 (interleukin 6) 

 

2.1.1.2. Centrální regulace 
 

Primární oblasti regulující příjem potravy u savců jsou hypotalamus, kortiko-

limbický systém (amygdala, nucleus accumbens) a některé struktury v mozkovém kmeni. 

Tyto regiony jsou přístupné hormonům a utilizovaným složkám potravy v cirkulaci. 

Mozkový kmen získává informace z GIT neurální cestou – ascendentní dráhou nervus 

vagus do oblasti area postrema a nucleus tractus solitarii, odtud jsou vedeny do dalších 

oddílů CNS. Hormonální signalizace a také detekce živin je umožněna četnými receptory. 

Senzorické informace z ústní dutiny jsou vedeny kraniálními nervy 5, 7, 9 a 10 (Harrold 

et al. 2012).  
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Ústřední roli v hypotalamu hraje melanokortinový systém ARC, který zahrnuje 

3 populace neuronů: neurony exprimující NPY, neurony ko-exprimující „agouti-related“ 

peptid (AgRP) a pro-opiomelanokortinové neurony (POMC) (Kim et al. 2014). 

Melanokortinové neurony produkují řadu peptidů odvozených od společného prekurzoru 

– POMC, např. α-melanocyty stimulující hormon (αMSH), který se váže především 

na melanokortinový receptor 4 (Harrold et al. 2012) (Woods 2009). Aktivita 

prolylkarboxypeptidázy, enzymu zodpovědného za odbourávání αMSH, je stimulována 

grelinem (Kim et al. 2014). Orexigenní neurony (NPY a AgRP) se vyskytují společně. 

Neurony produkující kokainem a amfetaminem regulovaný transkript (CART) a POMC 

se nacházejí společně v přilehlé oblasti NPY/AgRP, jejich působky mají anorexigenní 

účinek. Paraventrikulární hypotalamické jádro integruje signály neuronů ARC 

a orexinových neuronů laterálního hypotalamu (Harrold et al. 2012). 

Schematické znázornění centrální regulace příjmu potravy je uvedeno v Obr. 2. 

 
Obrázek 2. Centrální regulace příjmu potravy u člověka (Bell et al. 2005).  

GABA (γ-aminomáselná kyselina), LEPR (leptinový receptor), Y1R (Y1 receptory 

pro NPY), Y2R (Y2 receptory pro NPY), GHSR (sekretagogní receptory pro růstový 

hormon), MC4R (melanokortinový receptor 4) 
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2.1.2. Možnosti navození obezity 
 

 Modely ke studiu obezity můžeme rozdělit do 2 skupin, na modely 

s modulovaným genomem a na geneticky intaktní modely vystavené podmínkám 

navozujícím obezitu (Lutz a Woods 2012). Existuje mnoho dalších zvířecích modelů, 

u nichž je obezita navozena chirurgickým zásahem nebo díky genetickému inženýrství 

(Lutz a Woods 2012), jejich popis však přesahuje rozsah této práce. Dále uvádím popis 

některých významných a široce používaných modelů obezity. 

 

2.1.2.1. Monogenní modely 
 

 Monogenní modely obezity jsou vyvolány chyběním nebo mutací jednoho genu. 

Existuje jich celá řada – např. ob/ob myši, db/db myši, myši s knockoutovaným genem 

pro POMC, obézní Zucker potkani a další (Lutz a Woods 2012). 

 

2.1.2.1.1. Ob/ob myši  
 

 Leptin je produktem tzv. ob genu. Spontánní mutace tohoto genu zapříčiňuje 

absenci leptinové produkce (Lutz a Woods 2012). Tento model je charakterizován 

vývojem výrazné obezity s hyperfagií, inzulinové rezistence a hyperglykémie, dochází 

k defektu termogeneze.  Exogenní podávání rekombinantního leptinu ob/ob myším 

působí zlepšení jejich stavu (Lutz a Woods 2012) (Nilsson et al. 2012). 
 

2.1.2.1.2. Db/db myší model 
 

 Tento model vykazuje v mnoha bodech fenotypovou podobnost s předešlým 

modelem, avšak molekulárně-genetický podklad je odlišný (Lutz a Woods 2012). 

U db/db myší byla popsána autozomálně recesivní bodová mutace v genu pro leptinový 

receptor. Syntetizovaný receptor má podstatně kratší intracelulární doménu, což 

způsobuje poruchy v přenosu signálu po navázání leptinu na tento receptor (Chen et al. 

1996) (Wang et al. 2014). Leptinová rezistence a hyperglykémie jsou v porovnání s ob/ob 

myším modelem výraznější. Další charakteristikou je inzulinová rezistence a vývoj 

diabetu, avšak tyto myši nevykazují plnohodnotný fenotyp diabetu 2. typu. Analogickým 

modelem db/db myši jsou potkan kmene Koletsky a Zucker potkan, jejichž společnými 

rysy jsou výrazná obezita, hyperfagie a snížený výdej energie (Lutz a Woods 2012). 
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2.1.2.2. Polygenní modely 
 

2.1.2.2.1 Obezita navozená potravou (DIO) 
 

 Tyto modely více korespondují s patogenezí obezity u lidí než modely monogenní. 

K navození obezity se u experimentálních zvířat (zejména hlodavců) využívá podávání 

potravy s vysokým obsahem tuku. Nevýhodou mohou být rozdíly mezi různými kmeny 

hlodavců a typem použité diety, protože některé kmeny jsou vůči DIO rezistentní. Kmen 

myši citlivý na DIO, který při krmení stravou bohatou na tuky vykazuje metabolické 

abnormality podobné lidskému metabolickému syndromu, je např. C57/BL/6J. Dieta 

západního typu obsahuje vysoké množství tuků a cukrů – fruktózy a sacharózy. 

Tyto složky se významně podílejí na rozvoji metabolického syndromu a obezity (Nilsson 

et al. 2012). 

 

2.1.2.2.2. Chemicky navozený model obezity (MSG myši) 
 

Podání roztoku monosodné soli kyseliny glutamové (MSG) první dny 

postnatálního života způsobuje u outbredního kmene NMRI myší vymizení neuronů 

v ARC. Samci tohoto kmene jsou vhodnými modely pro studium inzulinové rezistence, 

neboť vykazují komplexní fenotyp diabetu 2. typu (Matyšková et al. 2008). Dochází 

k významnému nárůstu hmotnosti i přes snížený příjem potravy, vyvíjí 

se hyperleptinémie a hyperinzulinémie (Matoušková et al. 2015). Aktivita nervu vagu 

se podílí na vzniku hyperinzulinémie u MSG potkanů. Inervace pankreatických ostrůvků 

je důležitá z hlediska senzitivity β-buněk vůči glukóze. Tímto mechanizmem 

se parasympatikus pravděpodobně podílí na vzniku obezity (Balbo et al. 2007). MSG 

myši mají kratší tělo i ocas díky snížené produkci růstového hormonu a nedochází 

k plnému vývinu gonád (Maletínská et al. 2006). 

 

2.1.3. Glutamát sodný 
 

Kyselina L-glutamová je neesenciální aminokyselina, která ve volné formě 

vykazuje specifickou chuť označenou jako „umami“. Hydrolýzou proteinů se glutamát 

uvolňuje a podílí se na chuti sýrů, mořských plodů a masových vývarů. Proto se často 

používá jako potravinové aditivum ve formě solí pro zvýraznění chuti, nebo jako 
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dochucovadlo prefabrikovaných potravin (Jinap a Hajeb 2010). Informace o přítomnosti 

glutamátu v GIT je vedena do CNS především prostřednictvím nervus vagus 

(Tsurugizawa et al. 2009). 

Glutamát může být po vstupu do buněk využit jako zdroj energie, pro fixaci 

amoniaku, syntézu proteinů, nebo jako neurotransmiter (Jinap a Hajeb 2010). Glutamát 

vzniká v organizmu jako produkt transaminačních reakcí, při kterých dochází k přenosu 

aminoskupiny z aminokyseliny na 2-oxoglutarát. Definitivní odstranění dusíku 

pocházejícího z aminokyselin dochází převážně oxidací glutamátu mitochondriální 

glutamátdehydrogenázou. Vzniklý amoniak je odstraněn játry v rámci močovinového 

cyklu. Dalším zdrojem endogenního glutamátu jsou aminokyseliny arginin, glutamin, 

histidin a prolin při jejich metabolické degradaci. Glutamát (a potažmo i čtyři zmíněné 

aminokyseliny) je dále oxidován glutamátdehydrogenázou na 2-oxoglutarát, meziprodukt 

citrátového cyklu (Voet a Voet 1995). 

Glutamát zastává funkci hlavního excitačního neurotransmiteru v mozku (Zhou 

a Danbolt 2014). Aktivační funkce glutamátu sodného byla objevena již v roce 1954 

diferenciací podmíněného reflexu u psa (Hayashi 1954). Glutamátové receptory 

se nacházejí na povrchu membrán buněk. Aby nedocházelo k nadměrné excitaci 

nervových buněk, která je pro ně škodlivá, musí být hladina glutamátu v extracelulární 

tekutině regulována (Zhou a Danbolt 2014). K tomuto účelu slouží různé transportní 

proteiny v membráně astrocytů a neuronů, které se označují jako Na+-dependentní 

vysokoafinitní transportéry pro excitační aminokyseliny 1-5 (EAAT1-5, excitatory 

amino-acid transporter 1-5) (Arriza et al. 1994) (Zhou a Danbolt 2014). U hlodavců byly 

identifikovány ortologní gliový L-glutamátový transportér 1 (GLT1, glial L-glutamate 

transporter 1), L-glutamát/L-aspartátový transportér (GLAST, L-glutamate/L-aspartate 

transporter) a přenašeč excitačních aminokyselin 1 (EAAC1, excitatory amino-acid 

carrier 1) (Pines et al. 1992) (Storck et al. 1992) (Kanai a Hediger 1992). Kapacita 

pro transport glutamátu do nervové tkáně je vysoká, děje se proti koncentračnímu 

gradientu (Stern et al. 1949). V nervových zakončeních se nacházejí ještě vezikulární 

glutamátové transportéry VGLUT1-3, které transportují neurotransmiter do vezikul, 

jejichž obsah se po přijetí signálu vylije do synaptické štěrbiny. Tyto transportéry jsou 

závislé na protonovém gradientu (Omote et al. 2011). Posledním typem je transportér xc
-

, který vyměňuje L-glutamát za cystin v poměru 1:1. Cystin v extracelulárním prostoru 

stimuluje efflux glutamátu z buněk a inhibuje infflux cystinu do buňky (Bannai 1986). 
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2.2. Biotransformace xenobiotik 
 

Látky, kterým jsou exponovány živé organizmy a nevykazují žádnou nutriční 

hodnotu, se nazývají xenobiotika. Tyto látky jsou přírodního nebo syntetického původu, 

a mohou být pro organizmus škodlivé, proto si organizmy vyvinuly celou řadu 

detoxikačních mechanismů. Detoxikace (biotransformace) xenobiotik se dělí do tří fází. 

Fáze jedna a dvě se podílejí na přeměně lipofilních, nepolárních xenobiotik na molekuly 

rozpustnější ve vodě, které jsou pak snáze z organizmu eliminovány (třetí fáze 

biotransformace) (Sheehan et al. 2001). Enzymy první fáze biotransformace katalyzují 

oxidační, redukční nebo hydrolytické reakce (Skálová et al. 2011). Hlavní úlohu v první 

fázi biotransformace zastávají mikrozomální enzymy – cytochromy P450. Druhá fáze 

zahrnuje konjugaci aktivovaného xenobiotika s endogenním hydrofilním substrátem, 

např. glutationem (GSH), UDP-glukuronovovou kyselinou nebo glycinem (Sheehan et 

al. 2001). V dalším textu popisuji strukturu a funkci glutation-S-transferáz, kterými jsem 

se zabývala v experimentální části této práce. 

 

2.2.1. Glutation S-transferázy 
 

GST katalyzují konjugaci xenobiotik (i některých eobiotik) s redukovaným 

glutationem, který atakuje elektrofilní atom v nepolární molekule substrátu (Hayes et al. 

2005). Základem je snížení disociační konstanty tiolové skupiny GSH ve vodném 

prostředí na hodnotu 6,5 z původních 9. Tak dochází k ionizaci tiolové skupiny 

již při fyziologickém pH a je tak v komplexu enzym-GSH nukleofilním centrem 

pro konjugaci s elektrofilním xenobiotikem. Spektrum substrátů pro GST je velmi široké, 

zahrnuje chemické karcinogeny (aflatoxin B1, benzo[a]pyren), pesticidy (DDT), produkty 

oxidačního stresu (akrolein, 4-hydroxynonenal), ale také i léky (fosfomycin, 

chlorambucil) (Hayes a Pulford 1995). 

Mechanizmy reakcí katalyzované GST se dějí prostřednictvím nukleofilní 

aromatické substituce, reverzní Michaelovy adice, GST se podílí na otevření epoxidového 

kruhu, vykazují peroxidázovou a izomerační aktivitu (Armstrong 1997).  

Zjednodušené schéma reakce katalyzované GST (Armstrong 1997): 

GSH + R-X → GSR + HX 
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2.2.1.1. Klasifikace GST 
 

GST se člení do tří rodin: cytozolové, mitochondriální a mikrozomální, nyní 

označované jako membránově asociované proteiny v metabolizmu eikosanoidů 

a glutationu (MAPEG, „membrane-associated proteins in eicosanoid and glutathione 

metabolism“) (Hayes et al. 2005).  U člověka bylo zatím identifikováno 6 membránově 

vázaných GST (např. leukotrien-C4-syntáza a mikrozomální GSH-transferáza I a II) 

a jedna třída mitochondriálních GST (kapa, κ, K) (Jakobsson et al. 1999) (Pemble et al. 

1996). Mitochondriální GST byly nalezeny rovněž v peroxizomech a předpokládá se, 

že by se mohly podílet na β-oxidaci mastných kyselin. Cytozolová rodina enzymů je 

největší a také nejlépe popsaná. Cytozolové GST vykazují jednak specifickou 

tiol-transferázovou aktivitu, ale také schopnost redukovat kyselinu dehydroaskorbovou 

a katalyzovat izomerizaci intermediátu degradace fenylalaninu a tyrozinu – 

maleylacetoacetátu (Hayes et al. 2005). 

Cytozolické GST můžeme klasifikovat do jednotlivých tříd na základě mnoha 

kritérií, např. podle primární, terciární a kvarterní struktury, imunologických 

a kinetických vlastností (Sheehan et al. 2001). Konvence používané v nomenklatuře GST 

byly shrnuty v článku „Nomenclature for Mammalian Soluble Glutathione Transferases“ 

z roku 2005 v časopise Methods in Enzymology (Mannervik et al. 2005), kde jsou GST 

klasifikovány na základě své struktury a sekvence aminokyselin. Enzymy jedné třídy 

vykazují zhruba 60 % podobnost v sekvenci aminokyselin, mezi třídami je shoda 

v primární struktuře méně než 30 %. Pro zařazení do třídy je kladen důraz na totožnost 

primární struktury na N-konci enzymu. Tato část je konzervativnější než jiné oblasti, 

neboť je důležitá z hlediska katalytické aktivity. Třídy se dále dělí na podrodiny 

reprezentované určitými typy podjednotek (Sheehan et al. 2001). Existuje nejméně 16 

cytozolických podjednotek nalezených u člověka. Na základě podobnosti v sekvenci 

aminokyselin se savčí cytozolické GST rozdělují do 7 tříd: alfa (α, A), mí (µ, M), pí (π, 

P), sigma (ς, S), théta (θ, T), omega (ω, O) a zéta (ζ, Z) (Hayes et al. 2005). 

 

2.2.1.2. Struktura a mechanizmus katalýzy savčích cytozolových GST 
 

Molekula cytozolových GST je složena ze dvou stejných (homodimer) 

nebo různých (heterodimer) podjednotek. Monomerní podjednotky se v průměru skládají 

z 220 aminokyselinových zbytků a jejich molekulová hmotnost se pohybuje mezi 23 a 28 
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kDa. Každá podjednotka je tvořená N- a C-koncovou doménou a obsahuje aktivní 

centrum. To je složeno z jednoho vazebného místa pro glutation (G-místo) a druhého, 

relativně hydrofobního, pro vazbu elektrofilních substrátů (H-místo) (Torres-Rivera 

a Landa 2008). Mitochondriální a cytozolové GST vykazují určité podobnosti 

v prostorové konformaci, které nebyly nalezeny u MAPEG (Hayes et al. 2005). 

Zhruba dvě třetiny enzymu tvoří C-terminální doména, která je složena ze 4 až 7 

α-helixů (Armstrong 1997) (Torres-Rivera a Landa 2008). Právě C-koncová doména je 

základem větší části H-místa a na rozdíl od N-koncové domény není její struktura mezi 

jednotlivými třídami příliš zakonzervovaná (Sheehan et al. 2001). V prostorovém 

uspořádání N-terminální domény se objevuje β-α-β-α-β-β-α motiv. Hlavní funkcí 

N-terminální domény je tvořit vazebné místo pro GSH (Armstrong 1997). Ve třetí 

helikální smyčce se u všech GST (krom třídy K) objevuje SNAIL/TRAIL sekvence 

aminokyselin (Ser-Asp-Ala-Ile-Leu/Thr-Arg-Ala-Ile-Leu), přispívající ke stabilizaci 

vazby mezi GSH a enzymem. Pro strukturu funkčního enzymu hraje významnou roli cis-

prolinový zbytek, který se nachází ve smyčce mezi  α2 a  β3 (Sheehan et al. 2001).  

Interakce mezi podjednotkami u enzymů třídy A, M a P je tvořena hydrofobní kapsou 

a fenylalaninovým zbytkem. U enzymů třídy S a T se tento motiv nevyskytuje (Armstrong 

1997). 

Na Obr. 3 je znázorněn strukturní model lidské GSTA. 

 

Obrázek 3. Struktura (vizualizace) lidské GST třídy A (Sheehan et al. 2001). 
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Při vazbě GSH, který se nachází v lineárním stavu, na enzym směřuje atom síry 

cysteinylového zbytku k podjednotce, na kterou se váže, γ-glutamylový zbytek směřuje 

dolů vůči styčné ploše mezi monomery, glycinový zbytek se nachází v blízkosti povrchu 

enzymu (Armstrong 1997). 

Mezi třídami se vyskytují rozdíly ve vazbě síry GSH na protein. Ve třídě T 

interaguje hydroxylová skupina serinu s tiolovou skupinou GSH, enzymy třídy A, M, P 

a  S využívají k aktivaci hydroxylovou skupinu tyrozinu, ve třídě A se navíc podílí ještě 

Arg15. Tyto interakce jsou velmi důležité z hlediska stabilizace nukleofilního činidla. 

Tvorbou vodíkové vazby mezi sírou a těmito donory klesá pKa tiolové skupiny 

(Armstrong 1997). 
 

2.2.1.3. Substráty GST 
 

V této kapitole uvádím jak endogenní, tak xenobiotické substráty GST a zaměřuji 

se rovněž na substráty, které se používají ke stanovení aktivity jednotlivých izoforem 

GST. 

 

2.2.1.3.1. Xenobiotika 
 

GST se podílejí na metabolizmu řady xenobiotik za účelem jejich snazší eliminace 

z organizmu. V některých případech však dochází ke vzniku produktů reaktivnějších 

než původní substance. Příkladem mohou být halogenované alkany se dvěma funkčními 

skupinami, haloalkeny a mnoho dalších substrátů (Hayes et al. 2005). 

 Vznik a růst nádorů může být doprovázeno zvýšenou expresí některých izoforem 

GST. Neboť řada chemoterapeutik je detoxikována GST, např. adriamycin, chlorambucil, 

cyklofosfamid, kyselina etakrynová, může zvýšená exprese GST souviset s rezistencí 

nádorových onemocnění vůči těmto léčivům (Hayes et al. 2005). Dalšími farmakologicky 

významnými substráty bakteriálních GST jsou antibiotika ampicilin a fosfomycin, 

zatímco penicilin je detoxikován GSTA1 u potkana (Hayes a Pulford 1995). 

GST iniciují syntézu merkapturových kyselin. Z GSH konjugátu je postupně 

odstraněn γ-glutamylový a glycinový zbytek za vzniku cysteinového konjugátu. Ten 

podstupuje N-acetylaci, konečným produktem je merkapturová kyselina (Hayes et al. 

2005).  Pokud je touto cestou utilizován GSH konjugát dihalogenovaného alkenu, štěpení 

cysteinového konjugátu renální β-lyázou dává vznik široké škále substrátů, ze kterých 
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vznikají dalšími reakcemi opět elektrofilní látky (van Bladeren 2000). Mezi takové látky 

s nefrotoxickým účinkem patří např. hexachlorobutadien a dichloroacetylen (Hayes 

a Pulford 1995). 

Oxidací 1,2-dibromoetanu cytochromem P450 vzniká 2-bromoacetaldehyd. Ten 

může být převeden aldehyddehydrogenázou na 2-bromoetanol nebo 2-bromoctovou 

kyselinu, nebo může 2-bromoacetaldehyd podstoupit konjugaci s GSH za vzniku 

primárních močových metabolitů - kyseliny tioglykolové a kyseliny merkapturové. 

Pokud je 1,2-dibromoetan utilizován GST, vzniká velmi reaktivní 

S-(2-bromoetyl)glutation, který může podstupovat další konjugaci za tvorby etylenu 

a glutationového disulfidu. Ten se může navázat na DNA přímo nukleofilní substitucí 

nebo vazbou přes episulfoniový ion (World Health Organization 2003). Hlavním DNA 

aduktem je S-[2-N7-guanyl)etyl]GSH (Ozawa a Guengerich 1983). Ačkoli 2-

bromoacetaldehyd může poškozovat DNA, genototoxický účinek 1,2-dibromoetanu je 

způsoben především glutationovými konjugáty (World Health Organization 2003). 

Obdobným způsobem jako 1,2-dibromoetan je metabolizován i etylendibromid 

a dichlorometan (van Bladeren 2000).   

Epoxidy jsou vhodným substrátem pro třídu GSTM (Armstrong 1997). Některá 

léčiva obsahují v molekule cyklický éterový kruh (např. antibiotikum fosfomycin), jiné 

látky získávají tuto strukturu až po oxidaci cytochromy P450. Mezi metabolity I. fáze 

biotransformace, které se tak stávají substráty pro GST, patří polyaromatické uhlovodíky, 

styren či aflatoxin B1 (Hayes et al. 2005). 

Látky schopné indukovat enzymy druhé fáze jsou elektrofilní akceptory 

Michaelovy adice. Tyto induktory vykazují strukturální podobnost se substráty GST, 

například estery, aldehydy, ketony, laktony a další α,β-nenasycené induktory (Talalay et 

al. 1988). 

Vazba kyseliny etakrynové  (α,β-nenasycený keton) na GSTP1-1 způsobuje 

inhibici její enzymové aktivity. Tato reakce je reverzibilní, pokud je přítomen GSH 

v dostatečném množství (Ploemen et al. 1994). Buňky lidského kolorektálního karcinomu 

rezistentní vůči kyselině etakrynové vykazují zvýšenou expresi a aktivitu GST 

v porovnání s divokým typem (WT). Zvýšená aktivita GST je vykazována pouze 

v přítomnosti etakrynové kyseliny, jejím odstraněním dochází k poklesu hodnot 

srovnatelných s WT (Kuzmich et al. 1992). 
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2.2.1.3.2. Endogenní substráty 
 

Glutation je substrátem pro konjugační (GST) a redukční enzymy 

(glutationperoxidázy). Aby se mohl glutation uplatnit jako intracelulární antioxidant, 

musí být přítomen v redukované formě. Oxidovaná forma glutationu (GSSG) je 

utilizována glutationreduktázou (GR) za účasti NADPH. Jedním ze zdrojů produkce 

GSSG jsou glutationperoxidázy, které využívají GSH v redukční reakci jako donor 

elektronů. Kromě konjugačních reakcí vykazují některé izoformy GST rovněž 

peroxidázovou aktivitu (GSTA1, GSTA2, GSTM1, GSTM2), ale dokáží redukovat pouze 

organické hydroperoxidy (Hayes a McLellan 1999) (Hurst et al. 1998). 

Glutation (Obr. 4) je hlavní endogenní nízkomolekulární antioxidant, jehož de 

novo syntéza probíhá ve dvou krocích: první reakci katalyzuje γ-

glutamylcysteinsyntetáza (GCS) (Forman et al. 2009). Aktivita tohoto enzymu určuje 

rychlost syntézy glutationu (Hayes a McLellan 1999). Výchozími aminokyselinami jsou 

cystein a glutamát. Poslední krok, adici glycinu, katalyzuje glutationsyntetáza (Forman 

et al. 2009). Díky přítomnosti volné tiolové skupiny může GSH vystupovat jako 

nukleofilní i redukční činidlo dle charakteru substrátu. Látky elektrofilní povahy tvoří 

GSH-konjugát mechanizmem nukleofilní adice či substituce, zatímco reaktivní formy 

kyslíku a organické hydroperoxidy jsou redukovány za vzniku GSSG (Baillie a Slatter 

1991). 

 

Obrázek 4. Struktura glutationu (Forman et al. 2009). 
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Reaktivní formy kyslíku mohou poškozovat buněčné makromolekuly (DNA, 

membránové lipidy, proteiny), čímž se zvyšuje riziko mutagenity a cytotoxicity. 

V ochraně buňky proti škodlivému působení těchto sekundárních oxidovaných 

metabolitů figurují, v širokém spektru profylaktických enzymů, také GST (Hayes et al. 

2005). 

Peroxidace membránových polynenasycených mastných kyselin iniciovaná 

volnými radikály má za následek produkci lipidových hydroperoxidů s krátkým 

biologickým poločasem. Na ochraně buňky proti těmto produktům se účastní cytozolový 

izomer GSTA4-4, který konjugací s GSH neutralizuje 4-hydroxynonenal (Hayes et al. 

2005). Nejvyšší specifickou GSH-peroxidázovou aktivitu vůči fosfolipidovému 

hydroperoxidu 1-palmitoyl-2-(13-hydroperoxi-cis-9,trans-11-oktadekadienoyl)-L-

fosfatidylcholinu vykazuje lidský izoenzym GSTA1-1 (Hurst et al. 1998).  

GST jsou schopné katalyzovat rovněž izomerizační reakce. Příkladem může být 

GSH-dependentní izomerizace maleylacetoacetátu na fumaroylacetoacetát, která probíhá 

při metabolizmu aromatických aminokyselin fenylalaninu a tyrozinu a je katalyzována 

GSTZ, která je též známá jako maleylacetoacetátizomeráza (Boušová a Skálová 2012). 

GST enzymy se podílejí na syntéze steroidních hormonů. Nejvyšší ∆5-∆4 

izomerázové aktivity ve třídě A dosahuje izoenzym GSTA3-3, která je asi 5x vyšší než 

aktivita GSTA1-1 (Johansson a Mannervik 2001). Specifickou izomerázovou aktivitu 

nalezneme i ve třídě S, která je zastoupena jedním členem – prostaglandin-D2-syntázou. 

Někteří členové třídy A, M a P dokáží katalyzovat přeměnu prostaglandinu H2, 

avšak za vzniku různorodé směsi prostaglandinů (Jowsey et al. 2001). Dalšími produkty 

odvozenými od kyseliny arachidonové jsou leukotrieny, v jejichž syntéze hrají důležitou 

roli členové mikrozomální rodiny MAPEG – jmenujme leukotrien-C4-syntázu, protein 

aktivující 5-lipoxygenázu a prostaglandin-E2-syntázu (Hayes et al. 2005). Tyto příklady 

demonstrují, že GST nepůsobí v organizmu pouze jako detoxikační enzymy (Sheehan et 

al. 2001). Mezi další endogenní substráty GST patří rovněž menadion (Skálová et al. 

2011). 

 
2.2.1.3.3. Substráty pro stanovení aktivity jednotlivých izoforem 

 

Stanovení aktivity jednotlivých izoforem GST není snadné, neboť substrátová 

specifita těchto enzymů je velmi podobná (Skálová et al. 2011). Ze široké škály 
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potenciálních substrátů pouze některé z nich potvrzují specifickou aktivitu určitého 

izoenzymu (Mannervik a Jemth 1999). 

Společným substrátem rodin A, M a P je 1-chloro-2,4-dinitrobenzen (CDNB) 

(Hayes a McLellan 1999).  Konjugací s GSH vzniká S-(2,4-dinitrofenyl)glutation, jehož 

absorpční maximum se nachází při 340 nm (Hayes a Pulford 1995). Výjimku tvoří 

enzymy třídy T, které nevykazují aktivitu vůči CDNB (Meyer et al. 1991). Vhodné 

substráty pro GSTT1-1 jsou halogenované uhlovodíky a epoxidy (Hayes a Pulford 1995). 

Vhodným substrátem pro stanovení aktivit izoenzymů GSTA1-1 a GSTA3-3 z hlediska 

jejich izomerázové aktivity je ∆5-androsten-3,17-dion (Hayes et al. 2005). Specifické 

aktivity lidských GST s různými modelovými substráty jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tabulka 1. Specifická aktivita lidských GST s modelovými substráty (převzato 

z Mannervik a Jemth 1999). 
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3. Cíle práce 
 

Cílem této práce bylo studovat vliv glutamátem navozené obezity na aktivitu a expresi 

vybraných izoforem GST v ledvinách a srdci myší. Pro dosažení výsledků bylo nutné: 

 

1. Připravit subcelulární frakce z ledvin a srdcí u myší s MSG navozenou obezitou 

a u kontrolních jedinců kmene NMRI. 

 

2. Stanovit kolorimetricky koncentraci bílkoviny v cytozolové frakci a získané 

výsledky vyhodnotit z hlediska patologického stavu. 

 

3. Stanovit specifické aktivity vybraných izoforem GST v cytozolové frakci 

spektrometrickou metodou a získaná data vyhodnotit z hlediska patologického 

stavu. 

 

4. Stanovit pomocí SDS-PAGE a následného western blottingu proteinovou expresi 

vybraných izoforem GST vztaženou na množství γ-tubulinu a zhodnotit, zda 

obezita ovlivnila proteinovou expresi izoforem GST. 

 

5. Izolovat z orgánů RNA a připravit reverzní transkripcí cDNA, stanovit expresi 

mRNA vybraných izoforem GST pomocí real-time PCR. Zhodnotit, zda obezita 

ovlivnila genovou expresi vybraných izoforem GST 
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4. Materiál a metodika 
 

4.1 Příprava základních roztoků 

 0,1 M Na-fosfátový pufr (pH 7,4): Navážku 35,8 g Na2HPO4.12 H2O rozpustíme 

v redestilované vodě a doplníme v 1000 ml odměrné baňce po rysku. Navážku 3,9 g 

NaH2PO4.2 H2O rozpustíme v redestilované vodě a doplníme v 250 ml odměrné 

baňce po rysku. Tyto roztoky smícháme přibližně v poměru 4:1 (Na2HPO4.12 

H2O:NaH2PO4.2 H2O) za stálého míchání na magnetické míchačce a za kontroly 

na pH-metru tak, aby výsledné pH roztoku bylo 7,4. 

 

4.2 Příprava subcelulárních frakcí 
 

Chemikálie: 0,1 M Na-fosfátový pufr (pH 7,4), glycerol 

Příprava roztoků: 

 0,1 M Na-fosfátový pufr (pH 7,4) s 20 % glycerolu: 20 ml glycerolu smícháme 

s 80 ml 0,1 M Na-fosfátového pufru (pH 7,4). 

Použité pracovní pomůcky: exikátor, analytické váhy CP 225D, předvážky (Sartorius, 

Německo), homogenizátor Potter S (Biotech International, Německo), ultracentrifuga 

Sorvall OTD Combi, rotor T875 (Sorvall Instruments, USA), centrifugační kyvety, 

centrifuga Biofuge Stratos (Heraeus, Německo), magnetická míchačka RO 10 (IKA, 

Německo), míchadlo, malý homogenizační píst, ultrazvukový homogenizátor Sonopuls 

HD 2070 (Bandelin, Německo), nůžky, pinzeta, ledítko, injekční stříkačka, kádinky, 

buničina, plastové mističky 

 

Pracovní postup: 

 Orgány ostrými nůžkami nastříháme na menší kousky a rozvážíme do plastových 

mističek položených na ledítku. V chladící místnosti vložíme obsah každé mističky zvlášť 

do homogenizátoru, přilijeme 15 ml 0,1 M Na-fosfátového pufru (pH 7,4) 

a zhomogenizujeme. Obsah homogenizátoru přelijeme do centrifugační kyvety, píst 

a homogenizátor opláchneme 15 ml 0,1 M Na-fosfátovým pufrem (pH 7,4) a přilijeme 

do centrifugační kyvety. Centrifugujeme 20 minut v předem vychlazené centrifuze 

Heraeus při 4°C a 5.000 x g. Supernatant slijeme do čistých kyvet a centrifugujeme 

ve stejném rotoru na 20.000 x g při 4°C 60 minut. Opatrně slijeme supernatant do kyvet 
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tak, aby byly naplněny maximálně ze tří čtvrtin. Uzavřeme kyvety víčkem, vložíme 

do rotoru ultracentrifugy tak, aby byl vyvážen, uzavřeme rotor víčkem. Takto vložíme 

rotor do ultracentrifugy Beckman Coulter předem vychlazené na 4°C, uzavřeme víkem 

a centrifugujeme při 105.000 x g 67 minut. Poté otevřeme víko, vyndáme rotor, otevřeme 

a opatrně vyndáme kyvety. Odvíčkujeme kyvety a odebereme supernatant (cytozolová 

frakce) do kádinky. Vložíme míchadlo a za stálého míchání na míchačce rozpipetujeme 

supernatant do 1,5 ml plastových zkumavek v chladící místnosti. Peletu (mikrozomální 

frakce) po ultracentrifugaci resuspendujeme v 5 ml 0,1 M Na-fosfátového pufru (pH 7,4), 

homogenizujeme malým pístem. Postup ultracentrifugace je stejný. Po ultracentrifugaci 

rozpustíme peletu v tolika mililitrech 0,1 M Na-fosfátového pufru (pH 7,4) s 20 % 

glycerolu, kolik bylo gramů orgánu. Zhomogenizujeme směs malým homogenizačním 

pístem a slijeme do kádinky. Zhomogenizujeme v ultrazvukové lázni, vložíme míchadlo 

a za stálého míchání na míchačce rozpipetujeme do 0,5 ml plastových zkumavek. 

Uchováváme při -80°C. 

 

4.3 Stanovení koncentrace bílkoviny metodou BCA 

 

 Tato metoda kvantifikace proteinů je založena na kolorimetrické detekci 

měďných komplexů peptidové vazby s kyselinou bicinchoninovou (BCA). V zásaditém 

prostředí dochází k redukci měďnatých iontů proteiny. Chelatací měďných iontů BCA 

vzniká purpurově zbarvený produkt, intenzita zabarvení je přímo úměrná koncentraci 

proteinů. Absorpční maximum komplexu je 562 nm (lifetechnologies.com). 

Chemikálie: set ke stanovení proteinů Pierce BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific, 

USA) 

Příprava roztoků: 

 WR roztok: Smícháme 20 ml roztoku A (uhličitanový pufr) s 0,4 ml roztoku B 

(sulfát měďnatý). 

Použité pracovní pomůcky: mikrotitrační destička 96 jamek s kulatým dnem, termomixér 

(Eppendorf, Německo), multimodální čtečka Tecan Infinite M200 (Tecan, Švýcarsko) 
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Pracovní postup 

 Připravíme si kalibrační řadu dle tabulky 2: 

 

Tabulka 2. Příprava kalibračních roztoků pro stanovení koncentrace bílkoviny metodou 

BSA. 

Koncentrace 

µg/ml 

Objem v µl 

Redestilovaná 

voda 
BSA 2 mg/ml 

0 500,0 0 

250 437,5 62,5 

500 375,0 125,0 

1000 250,0 250,0 

1500 125,0 375,0 

2000 0 500,0 

 

 Vzorky naředíme 30x 0,1 M Na-fosfátovým pufrem (pH 7,4). Do jamek pipetu-

jeme 10 µl ředěného vzorku a roztoků kalibrační křivky. Poté přidáme multikanálovou 

pipetou 200 µl WR roztoku do každé jamky a necháme 30 minut inkubovat při 37°C. 

Po inkubaci vložíme do čtečky a měříme absorbanci při 562 nm. V programu Microsoft 

Excel (USA) sestrojíme kalibrační přímku a vypočítáme koncentraci proteinů v mg/ml. 

Tyto hodnoty byly použity pro výpočet specifických aktivit GST. 

 

4.4 Stanovení aktivity glutation-S-transferázy 
  

Jednoduchou metodou stanovení aktivit GST je užití spektrálních metod. Měření 

spočívá v kontinuálním zaznamenávání změn absorbancí v UV oblasti při spotřebě 

substrátu (tvorbě produktu). Pro stanovení specifických aktivit jednotlivých izoenzymů 

musí být použity specifické substráty, neboť značná část GST vykazuje shodnou 

substrátovou specifitu. Podmínky pro stanovení specifických aktivit GST byly převzaty 

z protokolu Mannervika a Jemtha (1999). 

Chemikálie: Na2HPO4.12 H2O, NaH2PO4.2 H2O, redukovaný L-glutation (GSH), 1-

chloro-2,4-dinitrobenzen (CDNB) (Sigma Aldrich, USA), 1,2-dichloro-4-nitrobenzen 
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(DCNB), 1,2-epoxy-3-(4-nitrofenoxy)propan (ENPP), 96% etanol, 0,1 M Na-fosfátový 

pufr (pH 7,4) 

Příprava roztoků: 

 0,1 M Na-fosfátový pufr (pH 6,5): Navážku 1,79 g Na2HPO4.12 H2O rozpustíme 

v kádince v cca 30 ml redestilované vody, přelijeme do 50 ml odměrné baňky 

a doplníme redestilovanou vodou po rysku. Navážku 1,56 g NaH2PO4.2 H2O 

v kádince rozpustíme v cca 50 ml redestilované vody, přelijeme do 100 ml odměrné 

baňky a doplníme redestilovanou vodou po rysku. Za stálého míchání 

na magnetické míchačce smícháme v poměru přibližně 1:2 (Na2HPO4.12 H2O: 

NaH2PO4.2 H2O) a za kontroly na pH metru upravíme pH na  hodnotu 6,5. 

 5,35 mM GSH: Navážku 9,87 mg GSH rozpustíme v 6 ml 0,1 M Na-fosfátového 

pufru (pH 6,5). 

 53,5 mM CDNB: Navážku 6,5 mg CDNB rozpustíme v 0,6 ml 96 % etanolu. 

 0,1 M GSH: Navážku 46,1 mg GSH rozpustíme v 1,5 ml redestilované vody. 

 0,1 M DCNB: Navážku 28,8 mg DCNB rozpustíme v 1,5 ml 96% etanolu. 

 0,05 M ENPP: Navážku 14,637 mg ENPP rozpustíme v 1,5 ml  96% etanolu. 

 

4.4.1 Stanovení za použití univerzálního substrátu CDNB 
 

Použité pracovní pomůcky: mikrotitrační destička 96 jamek s kulatým dnem (Greiner 

Bio-One, Německo), čtečka Tecan Infinite M200 (Tecan, Švýcarsko), minitřepačka MS2 

(IKA, Německo) 

 

Pracovní postup: 

 Vzorky naředíme 30x 0,1 M Na-fosfátovým pufrem (pH 7,4). Do jamek 

mikrotitrační destičky pipetujeme 5 µl ředěného vzorku a přidáme 15 µl 0,1 M Na-

fosfátového pufru (pH 7,4). Do posledního řádku ve všech sloupcích pipetujeme 20 µl 

0,1 M Na-fosfátového pufru (pH 7,4). Těsně před vlastním měřením připravíme 

mastermix obsahující 5,6 ml GSH (5,35 mM), 0,56 ml CDNB (53,5 mM) a 21,84 ml 

0,1 M Na-fosfátového pufru (pH 6,5). Mastermix nalijeme do plastové vaničky 

a multikanálovou pipetou nanášíme do jamek 280 µl po řádcích. Destičku vložíme 

do čtečky a spustíme vlastní měření. Specifická aktivita je měřena při 340 nm 

6x v minutových intervalech.  
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4.4.2. Stanovení za použití substrátů DCNB a ENPP 
 

Použité pracovní pomůcky: UV-VIS spektrofotometr Spectronic Helios β (Thermo 

Electron corporation USA), skleněné kyvety, buničina 

 

Pracovní postup: 

 Do skleněných kyvet pipetujeme reagencie dle tabulky 3: 

 

Tabulka 3. Postup pro stanovení aktivit GST. 

Reagencie Objem v µl 

0,1 M Na-fosfátový pufr (pH 

6,5) 

930 

0,1 M GSH 50 

vzorek 10 

Protřepat 

0,1 M DCBN nebo 

0,05 M ENPP 
10 

Protřepat 

 

V sérii měříme 5 vzorků a 2 slepé vzorky (místo 10 µl vzorku pipetujeme 10 µl 0,1 M 

Na-fosfátového pufru (pH 7,4)). Specifická aktivita je měřena při 344 nm (pro DCBN) 

a 360 nm (pro ENPP) 4x v minutových intervalech. Specifická aktivita byla měřena 

při 25°C. 

V programu Microsoft Excel (USA) vypočítáme aktivitu A (nmol/ml/min) podle 

vzorce: 

A = (∆𝐴−∆𝐴𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘)∗𝑉𝑐𝑒𝑙𝑘

𝑒∗𝑙∗𝑉𝑣𝑧
∗ 30 

∆A … průměrná hodnota absorbance vzorku (nmol/ml/min) 

∆Ablank … průměrná hodnota absorbace slepého vzorku (nmol/ml/min) 

Vcelk … objem reakční směsi (ml) 

e … molární absorbční koeficient (mM-1cm-1) 

l … délka optické dráhy (cm) 

Vvz … objem vzorku v reakční směsi (ml) 

Hodnoty použité pro výpočet aktivity jsou uvedeny v tabulkách 4-6. 
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Tabulka 4. Členové rovnice pro výpočet aktivity GST vůči CDNB. 

Členové rovnice Hodnoty Jednotky 

Vcelk 0,3 ml 

E340 nm 9,6 mM-1cm-1 

l 0,7 cm 

Vvz 0,02 ml 

 

Tabulka 5. Členové rovnice pro výpočet aktivity GST vůči DCNB. 

Členové rovnice Hodnoty Jednotky 

Vcelk 1 ml 

E344 nm 10 mM-1cm-1 

l 1 cm 

Vvz 0,01 ml 

 

Tabulka 6. Členové rovnice pro výpočet aktivity GST vůči ENPP. 

Členové rovnice Hodnoty Jednotky 

Vcelk 1 ml 

E360 nm 0,5 mM-1cm-1 

l 1 cm 

Vvz 0,01 ml 

 

Specifickou aktivitu vzorků Asp (nmol/min/mg) vypočítáme podle vzorce: 

𝐴𝑠𝑝 =
𝐴

𝐶𝑝𝑟
 

A … aktivita vzorku (nmol/ml/min) 

Cpr … koncentrace proteinů ve vzorku (mg/ml) 
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4.5 Polyakrylamidová gelová elektroforéza (SDS-PAGE) a Western blotting 
 

4.5.1 Polyakrylamidová gelová elektroforéza 
 

Denaturující gelová elektroforéza slouží k separaci proteinů. Proteiny migrují 

v závislosti na jejich velikosti rozdílnou rychlostí v porézním prostředí. Pohyb 

je umožněn díky stejnosměrnému napětí a jednotnému náboji, který proteinům dodává 

denaturující činidlo laurylsíran sodný (SDS). Výsledkem separace jsou proužky různě 

vzdálené od počáteční pozice. Jednou z nejčastěji používaných matricí je 

polyakrylamidový gel (GE Healthcare Life Sciences 2014). 

Chemikálie: 35% HCl (Penta, ČR), akrylamid (AA), bis-akrylamid (bis-AA), 

tris(hydroxymetyl)aminometan (Tris), peroxodisíran amonný (APS), N,N,N´,N´-

tetrametyletylediamin (TEMED), 2-merkaptoetanol (Sigma Aldrich, USA), molekulový 

standart Protein Plus Standart (Biorad, USA), laurylsíran sodný (SDS), bromfenolová 

modř (BFB), glycin, glycerol, isobutanol, lihometanol 

Příprava roztoků: 

 4 M HCl: 150 ml redestilované vody smícháme s 88 ml koncentrované HCl, objem 

doplníme v odměrné baňce na 250 ml, uchováváme v lednici. 

 Zásobní roztok AA+bis-AA: Navážíme 30 g AA a 0,8 g bis-AA, rozpustíme 

v malém množství redestilované vody za stálého míchání na magnetické míchačce 

a doplníme v odměrné baňce na 100 ml. Uchováváme v lednici pod argonovou 

atmosférou. 

 1,5 M Tris-HCl pufr (pH 8,8): Navážíme 18,5 g Trisu, rozpustíme v 75 ml 

redestilované vody za stálého míchání na magnetické míchačce, upravíme pH 

přidáním 4 M HCl za stálého míchání na magnetické míchačce a kontroly na pH-

metru. Doplníme v odměrné baňce na 100 ml, uchováváme v lednici. 

 0,5 M Tris-HCl pufr (pH 6,8): Navážíme 6 g Trisu a necháme rozpustit v 75 ml 

redestilované vody za stálého míchání na magnetické míchačce. Upravíme pH 

pomocí 4 M HCl za stálého míchání na magnetické míchačce a kontroly na pH-

metru. V odměrné baňce doplníme na 100 ml, uchováváme v lednici. 

 10% roztok SDS: Navážíme 10 g SDS, rozpustíme v 80 ml redestilované vody 

a doplníme v odměrné baňce na 100 ml. Uchováváme při laboratorní teplotě. 

 0,5% BFB: Navážíme 50 mg BFB a přidáme 10 ml redestilované vody. 

Uchováváme při laboratorní teplotě. 
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 Elektrodový pufr koncentrovaný: Navážíme 72 g glycinu, 15 g Trisu a 5 g SDS. 

Navážené chemikálie rozpustíme v 900 ml redestilované vody. Na pH-metru 

upravíme pH na hodnotu 8,3 přidáním 4 M HCl. Doplníme v odměrné baňce 

na 1000 ml. 

 Vzorkový pufr zásobní: Smícháme 1,3 ml redestilované vody, 1,0 ml 0,5 M Tris-

HCl pufru (pH 6,8), 2,0 ml glycerolu, 3,0 ml 10% SDS a 0,6 ml 0,5% BFB. 

 Isobutanol nasycený vodou: Smícháme čistý isobutanol s redestilovanou vodou. 

Isobutanol nasycený vodou tvoří horní vrstvu. Uchováváme v lednici. 

 10% APS: Navážku 20 mg peroxodisíranu amonného rozpustíme  v 200 µl 

redestilované vody. Roztok připravujeme vždy čerstvý. 

 12,5% separační polyakrylamidový gel, tloušťka 0,75 mm: 4,275 ml redestilované 

vody smícháme s 2,5 ml 1,5 M Tris-HCl pufrem (pH 8,8) a 0,1 ml 10% roztoku 

SDS a 3,125 ml roztoku AA + bis-AA. Polymerace je iniciována přídavkem 58 µl 

roztoku APS a 4 µl roztoku TEMED. Roztok se připravuje těsně před použitím. 

 Elektrodový pufr: 70 ml zásobního elektrodového pufru smícháme s 280 ml 

redestilované vody. 

 Vzorkový pufr: V digestoři smícháme 190 µl zásobního vzorkového pufru se 10 µl 

2-merkaptoetanolu.  

Použité pracovní pomůcky: skleněné desky s pevnými spacery 0,75 mm, krycí skla, 

hřeben, nalévací stojánek, plastové rámečky, elektroforetická cela mini PROTEAN 3, 

elektroforetický zdroj napětí PowerPac basic (Biorad, USA), termomixér (Eppendorf, 

Německo), pH metr (inoLab, Německo), minitřepačka MS2 (IKA, Německo), analytické 

váhy CP 225D (Sartorius, Německo) 

 

Pracovní postup: 

Skleněnou desku s pevnými spacery 0,75 mm, krycí skla a plastové hřebínky 

důkladně omyjeme saponátem, opláchneme vodou, destilovanou vodou a lihometanolem. 

Necháme volně uschnout. Sklo se spacery a krycí sklo přiložíme na sebe, vložíme 

do plastového rámečku, zajistíme sponami. Takto vložíme rámeček do nalévacího stojanu 

na gumovou podložku, shora zajistíme sponou. Pomocí pipety naléváme opatrně 

mezi skla roztok 12,5% polyakrylamidového gelu, ihned po iniciaci polymerace. 

Naplníme prostor mezi skly až po horní okraj, ihned mezi skla zasuneme plastový 
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hřebínek tak, aby nevznikaly žádné bubliny. Necháme polymerovat cca 1 h, poté skla 

zabalíme do potravinové fólie a necháme polymerovat přes noc v lednici.  

Vzorky proteinů naředíme 10% roztokem SDS na koncentraci 4 mg/ml. Takto 

naředěné vzorky smícháme se vzorkovým pufrem 2:1 a vložíme do předem vyhřátého 

termobloku na 99 °C. Necháme povařit po dobu tří minut. Mezitím propláchneme jamky 

v SDS-PAGE gelu destilovanou vodou, skla vložíme do stojánku na elektroforézu 

krycími skly dovnitř. Takto celý stojánek vložíme do vaničky. Do horního elektrodového 

prostoru nalijeme elektrodový pufr tak, aby byl gel ponořen, posléze nalijeme 

elektrodový pufr do spodního elektrodového prostoru. Do jamky nanášíme pipetou 

pomocí nanášecího bloku 15 µl vzorku, do jedné jamky naneseme 5 µl molekulového 

markeru. Sejmeme nanášecí blok a opatrně vložíme celou elektrodovou vanu do ledové 

lázně, přiklopíme víčkem a připojíme k elektroforetickému zdroji napětí. Spustíme 

elektroforézu, prvních 15 minut použijeme nižší napětí – 100 V, poté zvýšíme napětí 

na 200 V. Když dosáhne čelo elektroforézy ke spodnímu okraji gelu, odpojíme 

elektroforézu od zdroje napětí. Sundáme víčko, vyndáme stojánek z elektroforetické 

vaničky, slijeme horní elektrodový pufr a vyndáme skla s gelem.  

 

4.5.2 Imunoblotting 
 

Imunoblotting (nebo také Western blotting) slouží k detekci a kvalitativní 

i kvantitativní analýze proteinů. Proteiny separované pomocí gelové elektroforézy jsou 

přeneseny na membránu. Takto mohou být detekovány pomocí specifických protilátek 

(GE Healthcare Life Sciences 2014). 

Chemikálie: metanol, glycin, Tris 

Příprava roztoků:  

 Blotovací pufr: Navážku 6,06 g 25 mM Tris a 28,8 g 192 mM glycinu rozpustíme 

nejdříve v cca 500 ml redestilované vody. Přidáme 400 ml metanolu, doplníme 

v 2000 ml odměrné baňce. 

Použité pracovní pomůcky: blotovací přístroj Trans-Blot Turbo Transfer System, 

polyvinylidendifluoridová membrána (PVDF), plastová špachtle (Biorad, USA), silný 

filtrační papír, misky, plastový váleček, nůžky 
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Pracovní postup: 

Pomocí plastové špachtle opatrně rozevřeme skla od sebe tak, abychom 

nepoškodili gel. Gel odřízneme od spacerů, oddělíme od spodního skla a opatrně vložíme 

do misky s blotovacím pufrem. Nastříháme si tlustý filtrační papír (2 ks pro 1 gel), a také 

jej vložíme do misky s blotovacím pufrem. Gel i filtrační papír necháme v pufru 20 minut. 

Vystřihneme si PVDF membránu, aktivujeme ji v metanolu. Do blotovací kazety 

skládáme jednotlivé komponenty v pořadí: 1 silný filtrační papír, aktivovaná PVDF 

membrána, gel (opatrně vložíme tak, aby nevznikly bublinky), 1 silný filtrační papír. Celý 

sendvič uhladíme plastovým válečkem, abychom odstranily případné bubliny vzduchu. 

Blotovací kazetu uzavřeme víčkem, uzamkneme otočným knoflíkem a vložíme 

do přístroje. Přenos proteinů z 0,75 mm gelu na PVDF membránu necháme probíhat 

15 minut. 

 

4.5.3 Detekce proteinů 
 

Chemikálie: NaCl, Tris (Sigma-Aldrich, USA), primární protilátky (Abcam, UK), 

sekundární protilátky, sušené odstředěné mléko (Fluka, Německo), Tween 20, hovězí 

sérový albumin (BSA) 

Příprava roztoků: 

 0,1 M Tris-pufr (pH 8,0): Navážíme 12,11 g Trisu, rozpustíme v 800 ml 

redestilované vody, na pH-metru upravíme pH roztoku přidáním 4 M HCl, 

doplníme redestilovanou vodou v 1000 ml odměrné baňce. Uchováváme v lednici. 

 Roztok TBST: Navážíme 8,77 g NaCl, rozpustíme v cca 300 ml redestilované vody. 

Přidáme 3 ml Tweenu 20 a 100 ml 0,1 M Tris-pufru (pH 8,0), doplníme 

redestilovanou vodou na 1000 ml v odměrné baňce. Uchováváme v lednici. 

 Primární protilátky: ředíme dle instrukcí výrobce v TBST s 1 % BSA 

Kozí polyklonální protilátka proti GSTA - 1:3000 

Kozí polyklonální protilátka proti GSTM - 1:3000 

Králičí monoklonální protilátka proti GSTP - 1:5000 

Králičí monoklonální protilátka proti γ-tubulinu - 1:2000 

 Sekundární protilátky: ředíme dle instrukcí výrobce v TBST s 1 % BSA 

Bovinní protilátka proti králičímu IgG konjugovaná s křenovou peroxidázou 

(HRP) - 1:10 000 

Bovinní protilátka proti kozímu IgG konjugovaná s  HRP - 1:10 000 
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 5% roztok mléka: Navážku 3 g mléka rozpustíme v 60 ml TBST pufru. 

Použité pracovní pomůcky: kývačka (Mythic Blood Mixer 12, India) 

 

Pracovní postup: 

 Po ukončení přenosu vyndáme kazetu, odemkneme a rozebereme blotovací 

sendvič. Propisovací tužkou si označíme stranu membrány s navázanými proteiny 

a pinzetou vložíme do 50 ml plastové zkumavky tak, aby strana s navázanými proteiny 

směřovala dovnitř. Membránu třikrát opláchneme redestilovanou vodou. Po posledním 

promytí nalijeme do zkumavky roztok 5% mléka. Zkumavky umístíme na kývačku 

a necháme inkubovat přes noc při 4°C. Poté mléko slijeme, membránu opláchneme 

redestilovanou vodou, necháme okapat. Následně inkubujeme s primární protilátkou 

1 hodinu. Poté primární protilátku slijeme (lze opakovaně použít), membránu 

oplachujeme TBST pufrem 4 x 15 minut. Po opláchnutí inkubujeme se sekundární 

protilátkou 1 hodinu. Po inkubaci slijeme sekundární protilátku (lze opakovaně použít) 

a opět oplachujeme TBST pufrem 4 x 15 minut. 

 

4.5.4 Chemiluminiscenční detekce proteinů 

 

Detekce imobilizovaného antigenu je založena na oxidaci luminolu křenovou 

peroxidázou konjugovanou se specifickými protilátkami (GE Healthcare Life Sciences 

2014). 

Chemikálie: detekční roztoky A a B Amersham ECL Prime Western Blotting detection 

reagent (GE Healthcare, UK) 

Příprava roztoků: 

 Detekční roztok: Smícháme roztok A a roztok B v poměru 1:1. 

Použité pracovní pomůcky: WesternSure Pen Quick, blotovací scanner C-DiGit, 

vyhodnocovací program Image Studio (Licor, USA), pinzeta, mistička 

 

Pracovní postup: 

  Po posledním opláchnutí TBST pufrem membránu pinzetou vyndáme a položíme 

do mističky, molekulový standard (žebříček) zvýrazníme pomocí WesternSure Pen, 

na celý povrch membrány napipetujeme chemiluminiscenční substrát a necháme 
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inkubovat 5 minut ve tmě. Po inkubaci se substrátem položíme pinzetou membránu 

na blotovací scanner, zavřeme víko a snímáme obraz v programu Image Studio. 

 

4.6 Stanovení exprese mRNA vybraných izoforem GST 
 

4.6.1 Izolace RNA  
 

Chemikálie: dietylpyrokarbonát (DEPC), TriReagent, chloroform, isopropanol,  

75 % etanol  

Příprava roztoků: 

 DEPC voda: Do redestilované vody přidáme 0,1% dietylpyrokarbonát (v/v), 

důkladně protřepeme a necháme přes noc odstát při laboratorní teplotě. Poté 

sterilizujeme v autoklávu při 120°C po dobu 20 minut. 

Použité pracovní pomůcky: centrifuga Biofuge Stratos (Heraeus, Německo), skleněné 

Pasteurovy pipety s vytaženým koncem, plastové mikrohomogenizátory 

 

Pracovní postup: 

Tkáň zamraženou na -80°C ponořenou v 200 µl TriReagentu (v 1,5 ml plastových 

zkumavkách) rozmrazíme a pomocí plastových mikrohomogenizátorů tkáň rozmělníme, 

poté vzorky (i s ponořeným homogenizátorem) vložíme do suchého ledu. Po zamražení 

TriReagentu tkáň homogenizujeme. Přidáme 800 µl TriReagentu tak, abychom opláchli 

mikrohomogenizátor, který vyndáme. Promícháme a necháme stát při laboratorní teplotě 

cca 5 minut, přidáme 200 µl chloroformu a v uzavřené zkumavce třepeme asi 15 vteřin 

v ruce. Necháme stát 2-3 minuty při laboratorní teplotě. Poté centrifugujeme v předem 

vychlazené centrifuze na 4°C po dobu 15 minut a 12.000 x g. Poté opatrně přepipetujeme 

vrchní vodnou fázi do nové 1,5 ml zkumavky tak, abychom se špičkou nedotkli mezifáze. 

K vodné fázi přidáme 500 µl isopropanolu, promícháme a necháme stát 10 minut 

při laboratorní teplotě. Poté centrifugujeme ve vychlazené centrifuze na 4°C 10 minut 

při 12.000 x g. Po centrifugaci odsajeme pomocí skleněné pipety s vytaženým koncem 

supernatant, peletu omyjeme 75% etanolem (1 ml), zamícháme a centrifugujeme 5 minut 

při 7.500 x g ve vychlazené centrifuze na 4°C. Poté opatrně odstraníme supernatant 

skleněnou Pasteurovou pipetou s vytaženým koncem a necháme peletu uschnout volně 

na vzduchu při laboratorní teplotě (5-10 minut). Suchou peletu rozpustíme ve 100 µl 
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DEPC vody, důkladně promícháme, necháme stát 5 minut při laboratorní teplotě a ještě 

jednou promícháme. Takto ošetřené vzorky uchováváme v hlubokomrazicím boxu  

při -80°C. 

 

4.6.2 Agarózová elektroforéza 
 

Chemikálie: etylendiamintetraoctová kyselina (EDTA) (Sigma Aldrich, USA), NaOH, 

kyselina boritá, DEPC voda, Tris, glycerol, BFB, xylenová modř, fluorescenční barvivo 

SYBR Safe RNA, agaróza, lihobenzín 

Příprava roztoků:  

 0,5 M EDTA (pH 8,0): Navážku 18,61 g EDTA rozpustíme nejdříve v 80 ml 

redestilované vody (ideálně ošetřené DEPC), za stálého míchání na magnetické 

míchačce za kontroly na pH-metru přidáváme NaOH, až pH roztoku dosáhne 8,0. 

Poté doplníme v odměrné baňce na 100 ml. 

 10x TBE zásobní roztok: Navážku 108 g Tris, 55 g kyseliny borité rozpustíme 

v 800 ml DEPC vody a 40 ml přidáme 0,5 M EDTA (pH 8,0) a doplníme v odměrné 

baňce na 1000 ml. 

 1x TBE roztok: Naředíme TBE zásobní roztok 10x DEPC vodou v poměru 1:9. 

 6x nanášecí pufr: Smícháme 1 ml xylenové modři, 1 ml BFB a 2 ml glycerolu 

se 7 ml vody. 

 1% agarózový gel: Navážku 0,4 g agarózy rozpustíme ve 40 ml 1x TBE pufru. 

Použité pracovní pomůcky: horizontální elektroforetická cela (Thermo Scientific, USA), 

elektroforetický zdroj napětí PowerPac basic, plastový hřeben (Biorad, USA), 

mikrovlnná trouba, čisticí prostředek RNaseZAP (Sigma Aldrich, USA), RNA 

molekulový standard (NEB, USA), detekční systém 

 

Pracovní postup: 

Všechny díly elektroforetické aparatury omyjeme saponátem, opláchneme 

lihobenzínem a nakonec vnitřek aparatury, vaničku na gel a hřeben postříkáme 

detergentem RNaseZapp a opláchneme DEPC vodou. Navážku agarózy (0,4 g) v 1x TBE 

pufru (40 ml) zahříváme v mikrovlnné troubě cca 1-1,5 minuty do té doby, než se veškerá 

agaróza rozpustí. Krouživými pohyby gel lehce promícháme a necháme chvilku zchladit. 

Poté přidáme 4 µl SYBR Safe barviva, promícháme a vlijeme do předem omyté a suché 

elektroforetické aparatury, vložíme hřeben a necháme zatuhnout. Po ztuhnutí gelu opatrně 
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vyjmeme hřeben, otočíme vaničku se ztuhnutým gelem a zalijeme 1x TBE pufrem tak, 

aby byl celý gel ponořený. Pufr opatrně lijeme přes jamky, aby se vypláchly. Smícháme 

5 µl vzorku s 1 µl nanášecího pufru, naneseme opatrně pipetou do jamek, do jedné jamky 

naneseme molekulový standard. Elektroforetickou vanu přiklopíme víčkem, připojíme 

ke zdroji stejnosměrného napětí. Elektroforézu necháme probíhat při 100 V zhruba 30 

minut (než dosáhne čelo elektroforézy poloviny gelu). 

 

4.6.3 Ošetření RNA pomocí DNA endonukleázy (DNAse treatment) 
  

Chemikálie: EDTA (Sigma Aldrich, USA), 10x reakční pufr, DNA-endonukleáza I 

(RNAse free) (New England Biolabs, UK), NaOH, DEPC voda 

Příprava roztoků:  

 0,5 M EDTA (pH 8,0): Navážku 18,61 g EDTA rozpustíme nejdříve v 80 ml 

redestilované vody (ideálně ošetřené DEPC), za stálého míchání na magnetické 

míchačce za kontroly na pH-metru přidáváme NaOH, až pH roztoku dosáhne 8,0. 

Poté doplníme v odměrné baňce na 100 ml. 

 0,1 M EDTA (pH 8,0): 0,5 M EDTA naředíme redestilovanou vodou v poměru 1:4. 

Použité pracovní pomůcky: termomixér (Eppendorf, Německo), UV-Vis spektrofotometr 

NanoDrop (ThermoScientific, USA), minicentrifuga Sprout (Heathrow Scientific, USA), 

minitřepačka MS2 (IKA, Německo) 

 

Pracovní postup: 

Změříme koncentraci izolované RNA (pro měření si připravíme vzorek 10x 

naředěný) pomocí spektrofotometru NanoDrop. Zkontrolujeme čistotu RNA danou 

poměrem absorbancí 260 nm (absorbance DNA) ku hodnotě absorbance při 280 nm 

(absorbance proteinů). Tento poměr má být větší než 1,8. Kontaminace fenolem je 

zjištěna z poměru vlnových délek při 260 nm a 230 nm, hodnoty by se měly blížit 2.  

  Izolovanou RNA naředíme na potřebnou koncentraci v DEPC vodě.   

Připravíme reakční směs dle tabulky 7. 
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Tabulka 7. Reakční směs pro DNase I treatment. 

Reagencie Objem v µl 

Reakční pufr 10x 4 

DNA-endonukleáza I 1 

RNA c=0,17857 µg/µl 35 

Celkový objem 40 

 

Připravenou reakční směs dobře promícháme a necháme inkubovat v termomixéru 

25 minut při 37°C při třepání 500 rpm. Poté přidáme 2,1 µl 0,1 M EDTA a inkubujeme 

10 minut při 75°C. Po inkubaci vložíme zkumavky do ledu, krátce centrifugujeme, 

pak přidáme 7,9 µl DEPC vody, opět vložíme do ledu a krátce centrifugujeme. Takto 

ošetřenou RNA uchováváme při -80°C. 
 

4.6.4 Reverzní transkripce 
 

 Reverzní transkripce je proces, při kterém slouží izolovaná RNA jako předloha 

pro syntézu komplementárního řetězce DNA (cDNA). Kombinace reverzní transkripce 

a polymerázové řetězové reakce (PCR) umožňuje detekci i malého množství RNA 

ve vzorku (Kočárek 2007). 

Chemikálie: reverzní transkriptáza (RT) ProtoScript II, 5x reakční pufr, ditiotreitol (DTT) 

(New England Biolabs, USA), směs deoxynukleotidů (dNTPs) (Eurogentec, Belgie), 

oligod(T)18 primer (Generi Biotech, ČR), DEPC voda 

Použité pracovní pomůcky: termomixér (Eppendorf, Německo), real-time PCR iQ5 

Multicolor detection system (Biorad, USA), minicentrifuga Sprout 

 

Pracovní postup: 

Připravíme paralelně 2 směsi obsahující 8 µl RNA a 1 µl oligod(T)18. Obě směsi 

zahřejeme na 65°C po dobu 5 minut. Poté vzorky vložíme na chvíli do ledu, krátce 

centrifugujeme. Následně připravíme 2 sady reakčních směsí (RT+, RT-) podle tabulky 

8 a přidáme každou zvlášť ke směsím RNA. 
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Tabulka 8. Reakční směs pro reverzní transkripci. 

Reagencie Objem v µl 

 RT+ RT- 

5x reakční pufr 4,00 4,00 

DTT 2,00 2,00 

dNTPs 4,00 4,00 

RT 0,50 - 

DEPC voda 0,50 1,00 

 

Vzorky zahříváme 50 minut při 42°C v PCR cykléru, pak 5 minut při 85°C. Poté 

přidáme 80 µl redestilované vody, uchováváme při -20°C. 

 

4.6.5 Real-time PCR 
 

Chemikálie: kit obsahující 10x reakční pufr, 50 mM MgCl2, 5 mM dNTP, HotGoldStar 

DNA polymeráza a fluorescenční barvivo SYBR Green 1 (Eurogentec, Belgie), DEPC 

voda, 5 µM primer forward (F) a reverse (R) (Generi Biotech, Česká republika) 

Použité pracovní pomůcky: real-time PCR iQ5 Multicolor detection system, 

vyhodnocovací program Biorad iQ5, stripy (Biorad, USA), minitřepačka MS2 (IKA, 

Německo), minicentrifuga Sprout 

 

Tabulka 9. Sekvence použitých primerů a jejich procentuální účinnost pro referenční 

geny. 

Primer Forward Primer Reverse Primer Účinnost v % 

GAPDH 
AGGTCGGTGTGAA

CGGATTTG 

TGTAGACCATGTA

GTTGAGGTCA 
100 

Actb 
GGCTGTATTCCCC

TCCATCG 

CCAGTTGGTAACA

ATGCCATGT 
94 

HPRT1 
CAGTCCCAGCGTC

GTGATTA 

GGCCTCCCATCTC

CTTCATG 
93 

B2M 
GGTCTTTCTGGTG

CTTGTCTCA 

GTTCGGCTTCCCA

TTCTCC 
105 
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Tabulka 10. Sekvence použitých primerů a jejich procentuální účinnost pro geny 

vybraných izoforem GST. 

Primer Forward Primer Reverse Primer Účinnost v % 

GSTA1/2 
GATTGGGCAATTG

GTATTATGTC 

CCTGTTGCCCACA

AGGTAGT 
103 

GSTA3 
GACCTGGCAAGGT

TACGAAG 

TATCTCCAGATCC

GCCACTC 
97 

GSTA4 
CCTCGCTGCCAAG

TACAACT 

TTGCCAACGAGAA

AAGCCTC 
99 

GSTM3 
GCTCATGATAGTC

TGCTGCAG 

CAGGGGCCTAATC

AGTGCC 
101 

GSTP AGCCTTTTGAGAC
CCTGCTG 

CGGCAAAGGAGA

TCTGGTCA 
96 

GSTZ1 GCAAGCCGGGAA
GCCTATC 

GTCAATGCCTTTT

AACGCCAGA 
106 

 

Pracovní postup: 

Do stripů napipetujeme 15 µl reakční směsi (dle tabulky 11) a 5 µl ředěné 

cDNA. 

 

Tabulka 11. Reakční směs pro real-time PCR. 

Reagencie Objem v µl 

10x reakční pufr 2,0 

50 mM MgCl2 1,4 

5 mM dNTP 0,8 

HotGoldStar DNA 

polymeráza 

0,1 

5 µM primer F 0,4 

5 µM primer R 0,4 

SYBR Green I 0,6 

DEPC voda 9,3 

cDNA (ředění 1:4) 5,0 
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Každý vzorek je testován v duplikátu. Paralelně připravíme negativní kontrolu – místo 

cDNA pipetujeme 5 µl DEPC vody. Stripy uzavřeme víčkem, dobře promícháme a krátce 

centrifugujeme. Vložíme do PCR přístroje a spustíme reakci. Relativní změnu genové 

exprese (Fc, fold change) sledovaných genů vybraných izoforem GST v ledvinách 

a srdcích obou skupin myší získáme normalizací Ct (cycle treshold) sledovaného genu 

pomocí Ct referenčního genu. Relativní expresní poměr vypočítáme v programu 

Microsoft Excel (USA) podle vztahu: 

𝐹𝑐 =  
2−(𝐶𝑡𝐵−𝐶𝑡𝐵𝑟𝑔)

2−(𝐶𝑡𝐴−𝐶𝑡𝐴𝑟𝑔)
 

CtA … počet cyklů stanovovaného genu u kontrolní skupiny myší 

CtB … počet cyklů stanovovaného genu u MSG skupiny myší 

CtArg … počet cyklů referenčního genu kontrolní skupiny myší 

CtBrg … počet cyklů referenčního genu u MSG skupiny myší 
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5 Výsledky 
 

Novorozeným myším samcům kmene NMRI byl opakovaně s.c. podáván MSG, který 

navodil vznik obezity díky zničení nucleus arcuatus hypothalami. Další skupině myší byl 

stejným způsobem podáván roztok NaCl o stejné osmolalitě jako roztok MSG. Tyto myši 

slouží jako kontrolní skupina. Myši byly usmrceny po 8 měsících po narození a byly jim 

odebrány orgány (játra, ledviny, srdce, tenké a tlusté střevo, krev a tuková tkáň) a plazma. 

Orgány byly zpracovány na subcelulární frakce, ve kterých byla stanovována specifická 

aktivita a exprese vybraných biotransformačních a antioxidačních enzymů. V plazmě pak 

byla stanovena hladina leptinu a inzulinu. Navození obezity jsem sama neprováděla, 

protože proběhlo v rámci experimentální části předchozích diplomových prací (např. 

PharmDr. Vojtěch Kvita, PharmDr. Lucie Levorová, PharmDr. Jana Skorkovská, Mgr. 

Lucie Vášková), které byly vypracovány na katedře biochemických věd FaF UK. 

V rámci své diplomové práce jsem připravovala subcelulární frakce ze srdcí a ledvin 

obou skupin myší a v nich jsem pak stanovovala koncentraci bílkoviny metodou BCA, 

specifickou aktivitu izoforem GST pomocí spektrofotometrických metod za použití 

3 substrátů a proteinovou expresi izoforem GSTP, GSTA a GSTM pomocí SDS-PAGE 

a imunoblotingu. Expresi mRNA těchto izoforem pomocí real-time PCR jsem 

stanovovala v odebraných částech ledvin a srdcí obou skupin myší. Statistická 

významnost byla hodnocena pomocí Studentova nepárového t-testu v programu 

GraphPad Prism 6 (USA). 
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5.1 Stanovení koncentrace bílkoviny metodou BCA 
 

Koncentrace bílkoviny ve vzorcích MSG a NaCl myší byla stanovena metodou 

založenou na tvorbě chelatačních komplexů kyseliny bicinchoninové s měďnými ionty. 

Zbarvení komplexů, které je přímo úměrné koncentraci bílkovin, bylo 

spektrofotometricky stanoveno při 562 nm. 

V programu Microsoft Excel jsem sestavila z hodnot absorbancí roztoků 

standardu, což je hovězí sérový albumin, kalibrační přímku (Obr. 5), podle které jsem 

vypočítala koncentraci bílkoviny ve všech vzorcích. 

 

Obrázek 5. Kalibrační přímka pro stanovení koncentrace bílkoviny metodou BCA. Data 

byla získána jako průměr ± S.D. Každý bod kalibrační přímky představuje průměr 

ze 4 měření, kde n = 4. 

Koncentrace bílkoviny v cytozolu srdcí MSG myší (MSG/S) se nacházejí 

v rozmezí 10,36 mg/ml ± 0,69 mg/ml, u kontrolních myší (NaCl/S) v rozmezí 13,28 

mg/ml ± 0,38 mg/ml. Koncentrace bílkoviny v cytozolu ledvin MSG myší (MSG/L) se 

nalézají v rozmezí 14,49 mg/ml ± 0,59 mg/ml, u NaCl myší (NaCl/L) v rozmezí 14,05 ± 

0,86 mg/ml. Koncentrace bílkovin je vyšší v cytozolu ledvin než v cytozolu srdcí u obou 

skupin. Koncentrace bílkovin v cytozolu srdcí MSG myší je statisticky nižší oproti NaCl 

myším (Obr. 6). 
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Obrázek 6. Koncentrace bílkoviny v cytozolu ledvin a srdcí obou skupin zkoumaných 

myší. Data jsou vyjádřena jako průměr ± S.D. Každý bod představuje průměr ze 4 měření, 

kde n = 18. Skupiny označené * se mezi sebou signifikantně liší (P < 0,05, Studentův t-

test). MSG/S a NaCl/S (srdce MSG a kontrolních myší), MSG/L a NaCl/L (ledviny MSG 

a kontrolních myší). 
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5.2 Specifická aktivita vybraných izoforem GST 
 

V cytozolu získaného ze srdcí a ledvin MSG a NaCl myší jsem stanovovala 

celkovou specifickou aktivitu GST. Použila jsem k tomu univerzální substrát CDNB, 

se kterým kromě GSTT reagují všechny známé izoformy savčích GST. Nejvyšší 

specifickou aktivitu vůči tomuto substrátu mají GSTM1-1 a GSTM2-2.  

Dalším použitým substrátem byl DCNB, pro který mají nejvyšší specifickou 

aktivitu GSTM2-2 a GSTA2-2. S tímto substrátem vůbec nereagují GSTM4-4 a GSTT2-

2.  

Posledním použitým substrátem byl ENPP, který je specifický pro GSTT1-1. 

Rovněž GSTM1-1 a GSTP1-1 s tímto substrátem reagují, ale jejich specifická aktivita je 

180x respektive 45x nižší než u GSTT1-1 (viz. Tab. 1). 

Ke stanovení specifické aktivity jednotlivých izoforem GST jsem použila 

spektrofotometrické stanovení buď v mikrotitrační destičce (substrát CDNB) 

nebo v kyvetě (substráty DCNB a ENPP). 
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Specifická aktivita GST vůči CDNB v cytozolu srdcí u MSG myší se nachází 

v rozmezí 45,65 ± 6,11 nmol/min/mg, u NaCl myší v rozmezí 93,64 ± 15,60 

nmol/min/mg. V cytozolu ledvin byla zjištěna specifická aktivita GST u MSG myší 

v rozmezí 104,04 ± 10,74 nmol/min/mg, u kontrolní NaCl skupiny v rozmezí 79,29 ± 

10,10 nmol/min/mg. Z Obr. 7 je patrné, že patologický stav měl významný vliv 

na celkovou specifickou aktivitu GST vůči CDNB. Zatímco v srdci byla aktivita GST 

u MSG myší signifikantně nižší, u ledvin došlo k jejímu statisticky významnému zvýšení. 

 

Obrázek 7. Specifická aktivita GST se substrátem CDNB. Data jsou vyjádřena jako 

průměr ± S.D. Každý bod představuje průměr ze 3 měření, kde n = 7. Skupiny označené 

* se mezi sebou signifikantně liší (P < 0,05, Studentův t-test). 
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Specifická aktivita GST vůči DCNB, která nejvíce vypovídá o aktivitě GSTM2-2 

a v menší míře též o aktivitě GSTA2-2, v cytozolu srdcí u MSG myší se nacházela 

v rozmezí 1,85 ± 0,54 nmol/min/mg, u kontrolních myší v rozmezí 2,00 ± 0,73 

nmol/min/mg. Specifické aktivity v cytozolu ledvin u MSG myší byly v rozmezí 3,29 ± 

0,88 nmol/min/mg, u NaCl myší v rozmezí 4,94 ± 2,26 nmol/min/mg. Specifická aktivita 

GST při použití substrátu DCNB se vlivem patologického stavu nezměnila (Obr. 8). 

 

Obrázek 8. Specifická aktivita GST se substrátem DCNB. Data jsou vyjádřena jako 

průměr ± S.D. Každý bod představuje průměr ze 3 měření, kde n = 5. Skupiny označené 

* se mezi sebou signifikantně liší (P < 0,05, Studentův t-test). 
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Specifická aktivita GST vůči substrátu ENPP, který je víceméně specifický 

pro GSTT1-1, v cytozolu ze srdcí MSG myší se nachází v rozmezí 27,37 ± 10,88 

nmol/min/mg, u kontrolní skupiny v rozmezí 23,59 ± 8,04 nmol/min/mg. V cytozolu 

ledvin byla u MSG myší hodnota specifické aktivity v rozmezí 40,90 ± 14,43 

nmol/min/mg a u kontrolní skupiny 22,21 ± 8,17 nmol/min/mg. Jak je patrné z Obr. 9, 

obezita vyvolaná MSG způsobila zvýšení aktivity GST v obou studovaných tkáních, 

avšak toto zvýšení nebylo statisticky významné.  

 

Obrázek 9. Specifická aktivita GST vůči ENPP. Data jsou vyjádřena jako průměr ± S. D. 

Každý bod je průměrem ze 3 měření, kde n = 5. Skupiny označené * se mezi sebou 

signifikantně liší (P < 0,05, Studentův t-test). 
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5.3 Stanovení proteinové exprese vybraných izoforem GST 
 

Pomocí SDS-PAGE s následným imunoblottingem za použití specifických 

protilátek jsem stanovovala proteinovou expresi vybraných izoforem GSTA, GSTP 

a GSTM v cytozolové frakci ledvin a srdcí MSG a NaCl myší a vztáhla jsem ji na expresi 

γ-tubulinu, který je v obou tkáních konstitutivně exprimován. Pro tyto účely běžně 

používaný protein β-aktin nebyl vhodný, protože není v srdečních buňkách exprimován, 

což jsem ověřila experimentálně.  Množství proteinu jsem detekovala pomocí 

chemiluminiscenční reakce křenové peroxidázy navázané na sekundární protilátce 

s luminolem. Výslednou relativní expresi vybraných izoforem GST v cytozolové frakci 

ledvin a srdcí jsem vypočítala z poměru intenzity signálu vybrané izoformy GST a γ-

tubulinu v programu Microsoft Excel. Statistickou významnost v rozdílu relativní exprese 

vybraných izoforem GST jsem vyhodnotila pomocí nepárového t-testu a vytvořila graf 

v programu GraphPrism 6. 
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Relativní exprese izoforem GSTA a GSTM nebyly v cytozolové frakci srdcí obou 

skupin myší statistiky významně ovlivněny (Obr. 10 a 11). V  této tkáni jsem však 

pozorovala statisticky významný pokles relativní exprese GSTP u MSG myší v porovnání 

s NaCl skupinou (Obr. 12). Naproti tomu v cytozolové frakci ledvin MSG myší jsem 

zaznamenala statisticky významný nárůst relativní exprese GSTA, kdy intenzita signálu 

této izoformy u MSG skupiny vztažená na γ-tubulin byla přibližně 6x vyšší v porovnání 

s kontrolní skupinou myší (Obr. 10). U relativní exprese GSTM a GSTP v cytozolu ledvin 

nebyl pozorován statisticky významný rozdíl mezi MSG a NaCl skupinami myší (Obr. 

11 a 12).  

 

 

 

 

Obrázek 10. Relativní proteinová exprese GSTA v cytozolové frakci ledvin a srdcí 

u MSG a kontrolních myší. Data jsou vyjádřena jako průměr ± S.D. Každý bod je průměr 

2 měření, kde n = 2. Skupiny označené * se mezi sebou signifikantně liší (P < 0,05, 

Studentův t-test). 
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Obrázek 11. Relativní proteinová exprese GSTM v cytozolové frakci ledvin a srdcí 

u MSG a kontrolních myší. Data jsou vyjádřena jako průměr ± S.D. Každý bod je průměr 

2 měření, kde n = 2. 
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Obrázek 12. Relativní proteinová exprese GSTP v cytozolové frakci ledvin a srdcí u MSG 

a kontrolních myší. Data jsou vyjádřena jako průměr ± S. D. Každý bod je průměr 

2 měření, kde n = 2. Skupiny označené * se mezi sebou signifikantně liší (P < 0,05, 

Studentův t-test).  
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5.4 Relativní změna genové exprese vybraných izoforem GST 
 

Relativní změnu genové exprese vybraných genů GSTA1/2, GSTA3, GSTA4, 

GSTM3 a GSTZ1 v ledvinách a srdcích MSG a kontrolní skupiny myší jsem stanovovala 

pomocí kvantitativní real-time PCR. Prvním krokem byla izolace celkové RNA 

ze zamražené tkáně. Důležitou částí celkové RNA je mRNA, která sloužila jako templát 

pro syntézu komplementárního řetězce DNA (cDNA). Získaná cDNA byla 

kvantifikována metodou polymerázové řetězové reakce v real-time cykleru iQ5 

Multicolor detection system Bio-Rad. K detekci vznikajícího množství PCR produktu 

bylo použito fluorescenčního interkalačního činidla SYBR Green I. Sledované geny byly 

stanoveny u obou skupin myší (kontrola a MSG) v srdci a ledvinách. Amplifikace 

probíhala standardně a vznikal jeden specifický produkt (viz. Přílohy – Obr. 15-28). Jako 

referenční gen byl použit GAPDH gen, který byl ze všech sledovaných referenčních genů 

(Actb, B2M, GAPDH a HPRT1) nejstabilnější. Změny sledovaných genů u MSG skupiny 

jsou vyjádřeny relativně vůči kontrolním skupinám. Statistickou významnost relativních 

změn genové exprese v ledvinách a srdcích jsem vyhodnotila pomocí Studentova 

nepárového t-testu v programu GraphPad Prism 6. 
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Pomocí kvantitativní real-time PCR jsem stanovila relativní expresi vybraných 

izoforem GSTA1/2, GSTA3, GSTA4, GSTM3, GSTP1/2 a GSTZ1 v renální a srdeční 

tkáni MSG a kontrolní skupiny myší. Výsledky jsou vyjádřeny jako relativní změna 

genové exprese vztažená vůči kontrolní skupině, ve které je hodnota relativní exprese 

mRNA rovna jedné (tabulka 12). V srdeční tkáni jsem pozorovala staticky významný 

pokles exprese genu GSTP1/2 a nárůst exprese pro gen GSTZ1 (Obr. 13). V renální tkáni 

byla zvýšena hladina mRNA pouze pro GSTA1/2 (Obr. 14). 

 

 

Tabulka 12. Relativní exprese mRNA genů vybraných izoforem GST. Výsledky jsou 

uvedeny jako průměr ± S. D. Každá hodnota představuje průměr ze 3 biologických 

replikátů, n = 3. 

 

gen 
srdce ledviny 

MSG NaCl MSG NaCl 

GSTA1/2 3,37 ± 1,71 1,00 ± 0,34 6,44 ± 1,25* 1,00 ± 0,12 

GSTA3 0,65 ± 0,51 1,00 ± 0,40 0,94 ± 0,57 1,00 ± 0,28 

GSTA4 1,08 ± 0,36 1,00 ± 0,23 1,16 ± 0,19 1,00 ± 0,10 

GSTM3 1,31 ± 0,23 1,00 ± 0,53 0,69 ± 0,28 1,00 ± 0,21 

GSTP1/2 0,44 ± 0,06* 1, 00 ± 0,32 1,02 ± 0,31 1,00 ± 0,19 

GSTZ1 2,02 ± 0,60* 1,00 ± 0,20 0,62 ± 0,18 1,00 ± 0,19 
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Obrázek 13. Relativní množství mRNA izolované ze srdcí MSG (modrá barva) 

a kontrolních myší (zelená barva). Výsledky jsou uvedeny jako průměr ± S. D. Každá 

hodnota představuje průměr ze 3 biologických replikátů, n = 3. Skupiny označené * se 

mezi sebou signifikantně liší (P < 0,05, Studentův t-test). 

 

 

 

Obrázek 14. Relativní množství mRNA izolované z ledvin MSG (modrá barva) 

a kontrolních myší (zelená barva). Výsledky jsou uvedeny jako průměr ± S. D. Každá 

hodnota představuje průměr ze 3 biologických replikátů, n = 3. Skupiny označené * se 

mezi sebou signifikantně liší (P < 0,05, Studentův t-test). 
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6 Diskuze 
 

 Cílem této práce bylo stanovit, zda obezita uměle navozená pomocí MSG ovlivní 

genovou a proteinovou expresi a specifickou aktivitu vybraných izoforem GST, enzymu 

2. fáze biotransformace, v ledvinách a srdcích myších samců. Výsledky byly porovnány 

s kontrolní skupinou myší, které byl místo MSG podáván izoosmolální roztok NaCl. 

V cytozolové frakci jsem stanovovala specifické aktivity vybraných izoforem GST 

pomocí univerzálního (CDNB) a specifických (DCNB, ENPP) substrátů, které jsou 

vztaženy na množství proteinu v mg. Množství proteinů v cytozolových frakcích se liší 

mezi skupinami pouze v srdečním cytozolu, kde koncentrace proteinů u MSG skupiny je 

zhruba o 22% nižší oproti kontrolní skupině. Statistickou analýzu dat jsem provedla 

pomocí nepárového Studentova t-testu, kdy byly za statisticky významné považovány 

změny s p < 0,05. 

Obezita v současné době nabývá rozměrů celosvětové epidemie.  Tento zánětlivý 

stav je indukován metabolickým nadbytkem a liší se od klasického zánětu, který je 

charakterizován přítomností lokálních projevů, jako jsou zarudnutí, zvýšení teploty, otok, 

bolest a narušení funkce (Gregor a Hotamisligil 2011). Obezita je spojena se zvýšenými 

hladinami prozánětlivých substancí, které souvisejí se vznikem inzulinové rezistence 

(např. interleukin 6, TNF-α, C-reaktivní protein, inhibitor aktivátoru plasminogenu 1) 

(Whaley-Connell a Sowers 2012) (Brown et al. 2009). Některé adipokiny produkované 

tukovou tkání (např. IL-6 a leptin) indukují vznik ROS, jejichž zvýšená koncentrace 

způsobuje systémový oxidační stres, který se podílí na patogenezi obezity a souvisejících 

komplikací (Fernández-Sánchez et al. 2011). Jako vhodný marker oxidačního stresu in 

vivo se jeví F2-izoprostany, které vznikají peroxidací polynenasycených mastných kyselin 

a kyseliny arachidonové vyvolané ROS (Milatovic et al. 2011). Izomery F2-izoprostanů 

v moči odrážejí míru oxidace mastných kyselin a pozitivně korelují s množstvím 

acylkarnitinů se středně dlouhým řetězcem (C8-C12) a negativně korelují s množstvím 

acylkarnitinů s krátkým řetězcem (C3-C5) v krvi. Hladinu F2-izoprostanů lze použít 

i k odhadu rizika vzniku diabetu mellitu 2. typu  (Il’yasova et al. 2015).  

Mezi nejpoužívanější zvířecí modely používané ke studiu obezity a s ní 

souvisejících onemocnění představují malí hlodavci – laboratorní myši a potkani (Lutz 

a Woods 2012). Obezita je u těchto modelů navozena genetickou manipulací (knock-out 

nebo knock-in zvířata), spontánní mutací (např. ob/ob nebo db/db), environmentálními 
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faktory (např. příjem potravy s vysokým obsahem tuků) nebo mechanickým zásahem 

(chirurgické a chemické modely) (Tschöp a Heiman 2001). Každý takový laboratorní 

model vykazuje určité fenotypové vlastnosti a liší se mezi sebou typem a rozsahem 

navozené obezity. Mnoho zvířecích modelů se úplně neshoduje s patofyziologií obezity 

u lidí (Lutz a Woods 2012).  

Jedním z modelů zvířecí obezity jsou MSG hlodavci, u kterých je obezita navozena 

chemickou cestou. MSG je sodná sůl kyseliny glutamové (též známá pod názvem 

glutaman sodný, E621), která je přirozeně se vyskytující aminokyselinou, ale často 

se přidává do potravinářských výrobků během průmyslového zpracovávání. Neboť 

spotřeba glutamátu roste, vyskytují se obavy ohledně jeho dopadu na lidské zdraví (Jinap 

a Hajeb 2010). Perorální podávání MSG dospělým hlodavcům vyvolává oxidační stres 

v renální a srdeční tkáni (Paul et al. 2012) (Singh a Ahluwalia 2012). Chronické podání 

MSG dospělým hlodavcům alimentární cestou vyvolalo významné snížení aktivit 

antioxidačních enzymů (CAT, SOD, GPx, GR, GST) a pokles množství GSH v ledvinách 

potkanů (Paul et al. 2012) a srdeční tkáni myší, kde byl tento účinek MSG provázen ještě 

zvýšením peroxidace lipidů a aktivity xantinoxidázy, což je enzym produkující ROS 

(Singh a Ahluwalia 2012).   

V mé diplomové práci byli použiti samci laboratorních myší kmene NMRI, 

u kterých byla obezita uměle navozena opakovanou subkutánní aplikací roztoku MSG 

v prvních dnech života. Tím došlo k vymizení neuronů specificky pouze v ARC 

bez ovlivnění přilehlých hypotalamických jader (Matyšková et al. 2008). U myší 

ovlivněných MSG se obezita rozvinula i přes snížený příjem potravy (Matoušková et al. 

2015). Tuková tkáň produkuje zánětlivé substance, které se mohou podílet na vzniku 

endotelové dysfunkce a inzulinové rezistence v tomto modelu (Whaley-Connell a Sowers 

2012). V MSG CD-1 myším modelu byla nalezena zvýšená exprese mRNA TNF-α a IL-

6 ve viscerální tukové tkáni, zatímco jejich sérové hladiny se významně nelišily 

v porovnání s kontrolou. Sérové hladiny rezistinu a leptinu však byly zvýšené 

a korelovaly s expresí mRNA těchto adipokinů (Roman-Ramos et al. 2011). Periferní 

podání cholecystokininu neovlivňuje příjem potravy u MSG myší, lze tedy předpokládat 

porušenou signalizaci v ARC (Maletínská et al. 2006). U MSG NMRI samců vzniká 

hyperleptinémie, hyperinzulinémie, hyperglykémie a inzulinová rezistence 

(Matyšková et al. 2008). Inzulinem regulovaný transport glukózy a buněčná signalizace 

ve svalové tkáni je přímo narušena 4-hydroxy-2-nonenalem (Pillon et al. 2012). Vysokou 
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měrou se na detoxikaci tohoto produktu poškození membránových lipidů v důsledku 

oxidačního stresu podílí izoenzym GSTA4, který se u myší nachází hlavně v plicích, 

srdci, mozku a ledvinách (Engle et al. 2004). 4-hydroxynon-2-enal indukuje translokaci 

transkripčního faktoru „nuclear factor-erythroid 2-related factor-2“ (Nrf2) do buněčného 

jádra a zvyšuje transkripční aktivitu antioxidačního responzivního elementu (ARE) 

v regulační oblasti genu pro GSTA4 v Hela buňkách (Huang et al. 2012). Játra MSG myší 

vykazovala částečnou steatózu (Maletínská et al. 2006). Závažnější ztukovatění jater bylo 

nalezeno u myší kmene Crj:CD-1, ale až ve vyšším věku. Vznik makro- 

a mikrokapénkové steatózy doprovázené infiltrací neutrofilů, lymfocytů, mírnou 

fibrózou, Maloryho tělísky a megamitochondriemi odráží obraz nealkoholového 

tukového poškození jater a steatohepatitidy (Sasaki et al. 2009). 

V ledvinách a srdci byla u myší stanovena konstitutivní exprese mRNA 

jednotlivých GST izoforem. Spektra a množství exprimovaných izoforem jsou tkáňově 

specifická, ale také se liší mezi jedinci opačného pohlaví. Například exprese GSTA1/2, 

GSTA3, GSTA4, GSTK1 mRNA v ledvinách samic jsou vyšší než u samců (Knight et 

al. 2007). Konstitutivní exprese mRNA je regulována Nrf2. V játrech Nrf2-/- myší došlo 

k ovlivnění konstitutivní i inducibilní exprese mRNA jednotlivých izoenzymů GST 

(Chanas et al. 2002).  

Neonatální podání MSG novorozeným potkanům vyvolalo zvýšení arteriálního 

krevního tlaku a změny v autonomních srdečních funkcích (Konrad et al. 2012). 

V srdečním cytozolu tvoří izoenzym GSTM1 30 % a izoenzym GSTP1 24 % (Mitchell 

et al. 1997). V našich experimentech vykazovala nejvyšší relativní proteinovou expresi 

v srdečním cytozolu kontrolních myší třída GSTP. V důsledku indukce obezity navozené 

MSG došlo k významnému snížení proteinové exprese GSTP a rovněž k poklesu exprese 

mRNA GSTP1/2. Celková specifická aktivita GST byla v srdeční tkáni významně snížená 

u MSG myší, což by mohlo být vyvoláno právě poklesem genové a proteinové exprese 

GSTP1/2. Stejných výsledků (pokles celkové aktivity GST a pokles genové a proteinové 

exprese GSTP1/2) bylo dosaženo rovněž v játrech těchto MSG myší, zatímco v tenkém 

střevě se aktivita GST a genová exprese GSTP1/2 neměnila a proteinová exprese byla 

dokonce téměř dvojnásobně zvýšená (Matoušková et al. 2015). Navíc byla dvojnásobně 

zvýšena exprese mRNA GSTZ1, která katalyzuje předposlední krok degradace 

fenylalaninu a tyrozinu, u obézních myší. Žádné jiné změny proteinové exprese v dalších 

třídách nebyly v srdečním cytozolu mezi skupinami MSG a NaCl zaznamenány. 
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V srdcích dospělých obézních Zucker potkanů, dalším modelu diabetu mellitu 2. 

typu, došlo v důsledku oxidačního stresu k aktivaci antioxidačních mechanizmů 

využívajících GSH. V myocytech byla stanovena zvýšená konjugační aktivita GST vůči 

CDNB, a zvýšená koncentrace GSH, zřejmě v důsledku nárůstu aktivity GR. Aktivita 

GPx se v porovnání s kontrolou nezměnila, avšak aktivita CAT se zvýšila. Oxidační stres 

se podílel na poruše buněčné signalizace, fosforylace c-Jun NH2-terminální kinázy (JNK) 

a exprese inhibitoru kappa B alfa (IκB-α) byla snížena (Raza et al. 2012). Podobně jako 

v našich experimentech byl v srdeční tkáni albinotických potkanů krmených potravou 

s vysokým obsahem tuku (46%) zaznamenán pokles aktivity GST vůči CDNB (Noeman 

et al. 2011). Stejně jako u obézních Zucker potkanů byla hladina GSH zvýšena, aktivita 

GPx snížena, avšak aktivita CAT se nezměnila.  

První zkoumání tkáňově specifické exprese podjednotek GST odhalilo nízké 

hladiny podjednotky Yf (dnes podjednotka třídy GSTP) a predominantní expresi 

podjednotky Yb (dnes podjednotka třídy GSTM) v ledvinách u myší (McLellan et al. 

1992) (Hayes et al. 1987). Pomocí reverzní HPLC byly kvantifikovány podjednotky GST 

v ledvinách myších samců kmene CD-1. Izoenzym GSTM1 tvoří 60 % celkového 

množství rozpustných GST, 14 % připadá na izoenzym GSTP1 a 10 % na GSTM2 

(Mitchell et al. 1997). Zvýšená exprese GSTP provází vznik rezistentního renálního 

karcinomu u lidí (Kaprilian et al. 2015).  

Neonatální podávání MSG Wistar potkanům způsobuje strukturní i funkční změny 

ledvin. Snižuje se rychlost glomerulární filtrace i průtok plazmy ledvinami, avšak 

při zachování frakční exkrece vody a sodíku. Degenerace proximálního tubulu a ztluštění 

glomerulární membrány provází fokální intersticiální zánět. Množství GSH naměřené 

ve tkáni kůry ledvin bylo výrazně sníženo, avšak za nárůstu aktivity antioxidačních 

enzymů (GR, GPx, SOD). Avšak hladina sloučenin reagujících s tiobarbiturovou 

kyselinou, která sloužila jako marker peroxidace lipidů, se neměnila (Del Carmen Contini 

et al. 2012). Aktivita renální GST vůči CDNB u obézních albinotických potkanů byla 

snížena v porovnání s kontrolou (Noeman et al. 2011), zatímco v našich experimentech 

došlo k výraznému nárůstu celkové aktivity GST vůči CDNB v cytozolové frakci ledvin 

MSG myší. Ta byla provázena více než šestinásobným nárůstem exprese mRNA 

GSTA1/2 a rovněž šestinásobným zvýšením proteinové exprese GSTA v této tkáni. 

Rovněž v játrech a tenkém střevě MSG myší se proteinová exprese GSTA významně 
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zvyšovala, zatímco genová exprese GSTA1/2, GSTA3 a GSTA4 se v těchto tkáním 

neměnila (Matoušková et al. 2015). 

Aktivita a exprese enzymů je ovlivněna mnoha různými faktory například věkem, 

pohlavím, výživou či patologickým stavem (diabetes mellitus, obezita aj.). Ze získaných 

výsledků lze říci, že snížení genové a proteinové exprese GSTP1/2 u MSG myší 

korelovalo s poklesem celkové aktivity GST v srdeční tkáni, zatímco zvýšená genová 

a proteinová exprese GSTA1/2 dobře odpovídala nárůstu celkové aktivity GST 

v ledvinách obézních myší. Rozdílné výsledky mezi zde prezentovanými 

a publikovanými výsledky lze vysvětlit použitím jiných experimentálních modelů 

navození obezity, mezidruhovými rozdíly, jiným kmenem laboratorní myši či stářím 

pokusných zvířat.   
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7 Závěr 
 

1. Připravila jsem subcelulární frakce z ledvin a srdcí myších samců s obezitou 

navozenou MSG a u kontrolních jedinců kmene NMRI.  

 

2. Kolorimetricky jsem stanovila koncentraci bílkoviny v cytozolové frakci ledvin 

a srdcí obou skupin myší. MSG-indukovaná obezita způsobila významný pokles 

koncentrace bílkoviny v srdeční tkáni MSG myší, avšak na koncentraci bílkoviny 

v ledvinách neměla žádný vliv. 

 

3. V cytozolové frakci ledvin a srdcí obou skupin myší jsem spektrofotometricky 

stanovila specifické aktivity GST za použití univerzálního substrátu CDNB 

a specifických substrátů DCNB a ENPP. Celková aktivita GST (substrát CDNB) 

byla signifikantně zvýšena v ledvinách a snížena v srdcích MSG myší v porovnání 

s kontrolní skupinou. Při použití substrátů DCNB (GSTA2-2 a GSTM2-2) a ENPP 

(GSTT1-1) nedošlo ke statisticky významným změnám v aktivitě izoforem GST. 

 

4. Pomocí SDS-PAGE a následného western blottingu jsem stanovila proteinovou 

expresi vybraných izoforem GST, kterou jsem vztáhla na množství γ-tubulinu. 

Relativní proteinová exprese GSTA byla přibližně 6x vyšší v ledvinách MSG myší 

než v ledvinách kontrolních myší. Naproti tomu proteinová exprese GSTP 

signifikantně klesla v srdcích MSG myší. 

 

5. Z ledvin a srdcí obou skupin myší jsem izolovala mRNA a reverzní transkripcí jsem 

připravila cDNA, kterou jsem použila ke stanovení exprese mRNA vybraných 

izoforem GST pomocí real-time PCR. Množství Gstp1/2 bylo signifikantně sníženo 

v srdcích MSG myší, zatímco exprese mRNA GSTZ1 respektive GSTA1/2 byla 

významně zvýšená v srdcích respektive ledvinách myší s MSG navozenou obezitou 

v porovnání s kontrolní skupinou myší. 
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11. Seznam použitých zkratek  
 

∆A  průměrná hodnota absorbance vzorku 

∆Ablank  průměrná hodnota absorbace slepého vzorku 

A  katalytická aktivita GST 

AA  akrylamid 

AgRP  „agouti-related“ peptid 

APO  apolipoprotein A-IV 

APS  peroxodisíran amonný 

ARC  nucleus arcuatus 

ARE  antioxidační responzivní element 

Asp  specifická aktivita vybraných izoforem GST 

BCA  kyselina bicinchoninová 

BFB  bromfenolová modř 

bis-AA  bis-akrylamid 

BMI  index tělesné hmotnosti (body mass index) 

BSA  hovězí albumin  

CART  kokainem a amfetaminem regulovaný transkript 

CAT  kataláza 

CCK  cholecystokinin 

cDNA  komplementární řetězec DNA 

CDNB  1-chloro-2,4-dinitrobenzen 

CNS  centrální nervový systém 

Cpr  koncentrace proteinů ve vzorku 

Ct  cycle treshold 
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CtA  počet cyklů stanovovaného genu u kontrolní skupiny myší 

CtArg   počet cyklů referenčního genu kontrolní skupiny myší 

CtB  počet cyklů stanovovaného genu u MSG skupiny myší 

CtBrg  počet cyklů referenčního genu u MSG skupiny myší 

DCNB  1,2-dichloro-4-nitrobenzen  

DEPC  dietylpyrokarbonát 

DIO  obezita navozená potravou 

DMN  dorsomediální hypotalamické jádro 

dNTPs  směs deoxyribonukleotidů 

DTT  ditiotreitol 

e  molární absorbční koeficient 

EAAC1  přenašeč excitačních aminokyselin 1 (excitatory amino-acid carrier 1) 

EAAT1-5  Na+-dependentní vysokoafinitní transportéry pro excitační aminokyseliny 

1-5 (excitatory amino-acid transporter 1-5) 

EDTA  kyselina etylendiamintetraoctová 

EPNN  1,2-epoxy-3-(4-nitrofenoxy)propan 

F primer  forward primer 

Fc  relativní změna genové exprese (fold change) 

GABA  γ-aminomáselná kyselina 

GCS  γ-glutamylcysteinsyntetáza 

GHSR  sekretagogní receptory pro růstový hormon 

GIT  gastrointestinální trakt 

GLAST  L-glutamát/L-aspartátový transportér (L-glutamate/L-aspartate 

transporter) 

GLP-1  glukagonu podobný peptid 1 
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GLT1  gliový L-glutamátový transportér 1 (glial L-glutamate transporter 1) 

GPx  glutationperoxidáza 

GR  glutationreduktáza 

GSH  redukovaný L-glutation 

GSSG  oxidovaná forma glutationu 

GST  glutation-S-transferáza 

HDL-c  cholesterol v lipoproteinech o vysoké hustotě 

HRP  křenová peroxidáza 

IL-6  interleukin 6 

IκB-α  inhibitor kappa B alfa 

JNK  c-Jun NH2-terminální kináza 

l  délka optické dráhy 

LEPR  leptinový receptor 

MAPEG  membránově asociované proteiny v metabolizmu eikosanoidů 

a glutationu (membrane-associated proteins in eicosanoid and 

glutathione metabolism) 

MC4R  melanokortinový receptor 4 

MSG  sodná sůl kyseliny glutamové  

MSG/L  ledviny MSG skupiny myší 

MSG/S  srdce MSG skupiny myší 

NaCl/L  ledviny kontrolní skupiny myší 

NaCl/S  srdce kontrolní skupiny myší 

NPY  neuropeptid Y 

Nrf2  nuclear factor-erythroid 2-related factor-2 

NTS  jádra solitárního traktu 
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OXM  oxyntomodulin 

PCR  polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction) 

POMC  proopiomelanokortin 

PVDF  polyvinylidendifluoridová membrána 

PVN  paraventrikulární hypotalamické jádro 

PYY (3-36)  peptid YY (3-36) 

R primer  reverse primer 

RFU  arbitrátní jednotka fluorescence 

RNS  reaktivní formy dusíku 

ROS  reaktivní formy kyslíku 

Roztok A  uhličitanový pufr ke stanovení koncentrace bílkoviny metodou BCA 

Roztok B  roztok sulfátu měďnatého ke stanovení koncentrace bílkoviny metodou 

BCA 

RT  reverzní transkriptáza 

SDS  laurylsíran sodný 

SDS-PAGE  polyakrylamidová gelová elektroforéza 

SNAIL/TRAIL  sekvence aminokyselin (Ser-Asp-Ala-Ile-Leu/Thr-Arg-Ala-Ile-Leu) 

SOD  superoxiddismutáza 

TAG  triacylglycerol 

TEMED  N,N,N´,N´-tetrametyletylediamin 

TNα  tumor nekrotizující faktor α 

Tris  tris(hydroxymetyl)aminometan 

Vcelk  objem reakční směsi 

VGLUT1-3  vezikulární glutamátové transportéry 

VIP  vazoaktivní intestinální peptid 
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Vvz  objem vzorku v reakční směsi  

WR  roztok roztok ke stanovení koncentrace bílkoviny metodou BCA   

WT  divoký typ 

Y1R  Y1 receptory pro neuropeptid Y 

Y2R  Y2 receptory pro neuropeptid Y 

αMSH  α-melanocyt stimulující hormon 
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12. Přílohy 
 

12.1 Amplifikační křivky a křivky teplot tání 
 

Relativní exprese mRNA genů vybraných izoforem GST (GSTA1/2, GSTA3, 

GSTA4, GSTM3 a GSTZ1) stanovené metodou kvantitativní real-time PCR detekované 

pomocí fluorescenčního interkalačního činidla SYBR Green I. Amplifikační křivka je 

vyjádřena jako arbitrární jednotka fluorescence (RFU) vs. počet cyklů, křivka teploty tání 

jako (-d(RFU)/dT vs. T (°C)). 

 

Referenční gen: GAPDH 

 

Obrázek 15. Amplifikační křivka referenčního genu GAPDH. 

 

 

Obrázek 16. Křivka teploty tání referenčního genu GAPDH. 
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GSTA1/2 

 

Obrázek 17. Amplifikační křivka genu GSTA1/2. 

 

 

Obrázek 18. Křivka teploty tání genu GSTA1/2. 
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GSTA3 

 

Obrázek 19. Amplifikační křivka genu GSTA3. 

 

 

Obrázek 20. Křivka teploty tání genu GSTA3.  

  



82 
 

GSTA4 

 

Obrázek 21. Amplifikační křivka genu GSTA4. 

 

 

Obrázek 22. Křivka teploty tání genu GSTA4.  
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GSTM3 

 

Obrázek 23. Amplifikační křivka genu GSTM3.  

 

 

Obrázek 24. Křivka teploty tání genu GSTM3. 
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GSTP1/2 

 

Obrázek 25. Amplifikační křivka genu GSTP1/2. 

 

 

Obrázek 26. Křivka teploty tání genu GSTP1/2.  
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GSTZ1 

 

Obrázek 27. Amplifikační křivka genu GSTZ1. 

 

 

Obrázek 28. Křivka teploty tání genu GSTZ1. 


