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

Název diplomové práce:  Vliv glutamátem navozené obezity na antioxidační 

enzymy u myší. 

 

Obezita je v současné době jednou z nejrozšířenějších chronických nemocí na 

světě. Mnoho vědeckých týmů se věnuje objasnění příčin tohoto onemocnění a také 

zkoumají změny v organismu, které s touto nemocí mohou souviset. Cílem této práce 

bylo stanovení aktivit a exprese enzymů superoxiddismutasy (SOD) a katalasy (CAT) a 

stanovení aktivity peroxidas (Px) v jaterním cytosolu u pokusných NMRI myší 

s obezitou navozenou glutamátem sodným (MSG) a u zdravých kontrol. Aktivity a 

exprese vybraných enzymů byly porovnávány s ohledem na patologický stav (MSG 

myši, osmolální kontroly a neovlivněné myši), věk (8 týdnů x 20 týdnů) a pohlaví 

pokusných myší. Aktivity byly stanoveny pomocí spektrofotometrických metod a  

polyakrylamidová gelová elektroforéza s následným  imunoblottingem byla použita pro 

sledování proteinové exprese. Rozdíly ve specifické aktivitě SOD i CAT byly mezi 

jednotlivými skupinami pouze malé. Nejvýraznější změny v souvislosti s navozením 

obezity jsem zaznamenala v aktivitě Px. MSG myši obou pohlaví a věku měly vyšší 

aktivitu Px než neovlivněné myši a to o třetinu v případě osmitýdenních samic a o 

čtvrtinu u stejně starých samců. Relativní exprese SOD i CAT se s věkem významně 

snižovala ve skupinách MSG myší a osmolálních kontrol, zatímco u neovlivněných 

myší se neměnila. Porovnání výsledků mezi jednotlivými skupinami myší umožnilo 

zhodnotit vliv patologického stavu, věku a pohlaví pokusných zvířat na aktivitu a 

expresi antioxidačních enzymů.  
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Supervisor:    doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. 

Title of diploma thesis:  Influence of glutamate-induced obezity on antioxidant         

enzymes in mice. 

 

Obesity is currently one of the most widespread chronic diseases in the world. 

Many scientific teams are trying to clarify the causes of this disease and also examine 

changes in the body that may be related to this disease. The aim of this study was to 

determine the activity and expression of the enzymes superoxide dismutase (SOD) and 

catalase (CAT) and to assess activity of peroxidase (Px) in liver cytosol of experimental 

NMRI mice with obesity induced by monosodium glutamate (MSG) and healthy 

controls. Activities and expressions of selected enzymes were compared with respect to 

the pathological conditions (MSG mice, osmolality controls and unaffected mice), age 

(8 weeks x 20 weeks) and sex of the experimental mice. Activities were determined 

using spectrophotometric methods and polyacrylamide gel electrophoresis followed by 

immunoblotting was employed to monitor protein expressions. Differences in specific 

activities of SOD and CAT among the groups were only small. The most significant 

changes related to the induction of obesity were observed in activity of Px. MSG mice 

of both sexes and ages had a higher activity of Px than unaffected mice, specifically the 

difference was one third in the case of 8-week-old females and one quarter for males of 

the same age. Relative expression of SOD and CAT significantly decreased with age in 

the groups of MSG mice and osmolality controls, while it remained the same in 

unaffected mice. Comparison of results among individual groups of mice allowed to 

evaluate the effect of the pathological condition, age and sex of experimental animals 

on activity and expression of antioxidant enzymes. 
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1. Úvod 

Obezita dnes dosahuje rozměrů celosvětové epidemie a poslední výsledky 

ukazují, že asi 300 milionů lidí je obézních (Kanasaki a Koya 2011). Podle výzkumu 

agentury STEM/MARK pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR trpělo v roce 

2011 v České republice nadváhou a obezitou asi 55 % lidí, přičemž větší podíl tvořili 

muži a starší populace. Nejvíce obézních je ve věkové kategorii 60–80 let. V posledních 

letech je trendem také zvyšující se podíl obezity u dětí (Vondruška 2011).  

Mnoho prací se zabývá mechanismy, které vedou k poruše energetické 

rovnováhy, nebo zkoumá důsledky obezity. Předpokládá se, že existují souvislosti mezi 

obezitou a zvýšením oxidačního stresu v organismu (Rupérez et al. 2014). Také 

v průběhu stárnutí dochází k oxidačnímu poškozování důležitých biomolekul. Před 

škodami způsobenými oxidačním stresem je organismus chráněn mechanismy, které 

zahrnují antioxidanty bránící vzniku reaktivních forem kyslíku a dusíku (RONS), 

antioxidanty schopné vychytávat již vzniklé RONS a v neposlední řadě též reparační 

mechanismy (Racek 2003). Nedílnou součástí antioxidačního systému jsou antioxidační 

enzymy superoxiddismutasa, katalasa a různé peroxidasy, jimiž se v práci zabývám. 

Diplomovou práci jsem vypracovávala na katedře biochemických věd 

Farmaceutické fakulty UK pod odborným vedením doc. PharmDr. Ivy Boušové, Ph.D. 

Pro studium obezity byl na katedře zaveden zvířecí model glutamátem navozené 

obezity. Aktivita a exprese vybraných antioxidačních enzymů byla porovnávána 

s ohledem na věk, pohlaví a patologický stav experimentálních zvířat. Specifické 

aktivity enzymů byly stanovovány pomocí spektrofotometrických metod, zatímco 

proteinová exprese byla hodnocena pomocí polyakrylamidové gelové elektroforézy 

s následným imunoblottingem. 
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2. Současný stav řešené problematiky 

2.1. Obezita 

Obezita, definovaná jako body mass index (BMI) větší než 30, je významný 

zdravotní problém. Dosáhla rozměrů celosvětové epidemie a Světová zdravotnická 

organizace (WHO, World Health Organisation) odhaduje, že je na světě více než jedna 

miliarda dospělých s nadváhou a 300 milionů z nich je dokonce obézních (Kanasaki a 

Koya 2011). Prevalence obezity v celém světě navíc neustále stoupá (Vlček et al. 2010). 

Obezita se objevuje jako důsledek kombinace genetických, metabolických, 

environmentálních a psychologických faktorů (Masopust 2006). Je spojena například 

s různými metabolickými komplikacemi, změnami v endokrinním systému, 

kardiovaskulárními komplikacemi, dechovou nedostatečností, jaterní steatózou, 

pankreatitidou, gastroezofageálním refluxem, poruchami plodnosti, vyšším rizikem 

vzniku některých nádorů, problémy s pohybovým aparátem, různými kožními projevy a 

v neposlední řadě je zde zvýšené riziko vzniku depresí, úzkosti a jiných psychických 

projevů pramenících ze sociální diskrimininace a nízkého sebevědomí (Matyšková et al. 

2008; Buettner 2007; Kanasaki a Koya 2011; Hainer et al. 2004). Mnoho z těchto 

komplikací vede k předčasnému úmrtí (Kanasaki a Koya 2011). I děti narozené 

obézním matkám, mají vyšší riziko rozvoje celé řady zdravotních komplikací (Vlček et 

al. 2010). Různé poznatky ukazují, že se vznikem některých komplikací souvisejících 

s obezitou (např. diabetu mellitu 2. typu, nádorů a aterosklerózy) může úzce souviset 

oxidační stres. Volné radikály a reaktivní formy kyslíku vzniklé při oxidačním stresu 

napadají lipidy, lipoproteiny včetně membránových lipidů, nukleové kyseliny i 

bílkoviny včetně enzymů (Hainer et al. 2004).  

V současné době se díky snadné dostupnosti potravy mění stravovací návyky – 

zvyšuje se přijaté množství a mění se složení stravy, stoupá podíl stravy s vysokou 

energetickou hodnotou, s vysokým podílem tuků a jednoduchých cukrů a zároveň se 

snižuje výdej energie (Vlček et al. 2010). Na Obr. 1 jsou znázorněné některé faktory 

podílející se na udržování a, při převaze nebo nedostatku některého faktoru, také na 

porušení homeostázy energetického metabolismu. 
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Obr. 1. Homeostáza energetického metabolismu (Masopust 2012). 

Regulace energetické rovnováhy je komplexní děj, který je ovlivňován 

mechanickými signály z GIT, nutričními signály, termogenními signály (informujícími 

o zevní a vnitřní teplotě), a nakonec i neurohumorálními signály, které integrují tuto 

regulaci v CNS. Centrem sytosti v CNS je ventromediální hypothalamus, zatímco 

centrem hladu je hypothalamus laterální. Destrukce ventromediálního nebo stimulace 

laterálního hypothalamu vede ke zvýšení tělesné hmotnosti. Dnes je zřejmé, že 

důležitou úlohu v regulaci energetické rovnováhy hraje mimo jiné i přímá signalizace o 

stavu tukových zásob zprostředkovaná leptinem (Hainer et al. 2004).  

Leptin, produkt tzv. genu obezity (ob), je produkovaný především bílou tukovou 

tkání. Hlavním úkolem leptinu je adaptace organismu na hladovění (Obr. 2). Účinek 

leptinu je realizován prostřednictvím membránového receptoru (Masopust 2006). Jeho 

dlouhodobé působení v CNS je spojeno s regulací genové exprese. V CNS je 

leptinovým signalizačním centrem nucleus arcuatus (ARC) v hypothalamu. Produkci 

leptinu ovlivňují 2 signální dráhy: orexigenní (navozující chuť k jídlu) působící 

prostřednictvím neuropeptidu Y (NPY) a tzv.  agouti-related  peptidu (AgRP) a 

anorexigenní (navozující pocit sytosti) působící přes proopiomelanokortin (POMC) a 

kokainem a amfetaminem regulovaný transkript (CART) prostřednictvím receptoru pro 
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leptin (Hainer et al. 2004; Masopust 2006). Neurony NPY/AgRP a POMC/CART 

sehrávají v nucleus arcuatus klíčovou roli v regulaci energetické bilance. Leptin 

v organismu působí tak, že zvyšuje oxidaci tuků, snižuje syntézu mastných kyselin a 

obsah triacylglycerolů ve tkáních. 

 

Obr. 2. Mechanismus působení leptinu (Dršata 2014). 

Dalším anorexigenním faktorem je kromě leptinu v CNS i insulin, který stejně 

jako leptin sehrává úlohu ve stimulaci POMC/CART, ale v periferních tkáních působí 

lipogeneticky. Mezi anorexigenní faktory počítáme i ghrelin, hormon secernovaný 

v GIT, cholecystokinin, bombesin, glukagon a somatostatin, které sehrávají významnou 

úlohu v signalizaci pocitu nasycení. Na regulaci tělesné hmotnosti se významně podílí 

také α-melanocyty stimulující hormon (α-MSH), který vzniká v hypothalamu 

odštěpením z molekuly POMC a dále se váže na melanokortinové receptory (MCR). 

Polymorfismus genu pro receptorový typ MC4R může být příčinou až 4 % všech 

případů morbidní obezity vzniklé v časném dětství (Hainer et al. 2004). 

V patofyziologii obezity hraje důležitou roli i sympatický nervový systém, jehož 

stimulace vede ke zvýšení energetického výdeje. Ve studiích se prokázalo, že snížená 

exkrece noradrenalinu a adrenalinu souvisí se vzestupem hmotnosti. Důsledkem 

polymorfismu genů kódujících adrenergní receptory může docházet ke snížené citlivosti 

organismu k sympatické stimulaci (Hainer et al. 2004). 
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2.2. Zvířecí modely obezity 

Ke studiu obezity se využívá celá řada zvířecích modelů. Nejčastěji 

používanými pokusnými zvířaty pro výzkum obezity jsou hlodavci (myši, potkani), pro 

získání informací týkajících se lidské obezity se využívají opice (makakové, paviáni). 

V následující kapitole popíši často používané modely s různými způsoby vyvolání 

obezity od jejího navození stravou, přes geneticky, chirurgicky nebo chemicky 

připravené modely až po model sezónní obezity. 

2.2.1. Obezita navozená potravou 

Potrava s vysokým obsahem tuku (HFD, high-fat diet) se u experimentálních 

zvířat často využívá k navození obezity, která není spojena s nedostatkem leptinu 

(Kanasaki a Koya 2011). Velmi důležitá je definice pojmu HFD jako takového. 

Přestože je mnoho publikací s obezitou navozenou potravou (DIO, diet-induced 

obesity), nebyl u nich standardizovaný ani přesný obsah tuku, ani složení tuku 

v potravě. Někteří vědci vyvinuli speciální dobře definované složení potravy, jiní pouze 

přidali tuk do standardního krmiva (Buettner et al. 2007).  

2.2.1.1. Myši 

Model s obezitou navozenou HFD 

Reakce na HFD se u různých kmenů myší liší. Nejčastěji se používají kmeny 

C57BL/6J, protože při krmení HFD vykazují abnormality podobné lidskému 

metabolickému syndromu. Zajímavé je, že v rámci kmene C57 jsou značné rozdíly 

v odpovědi na HFD mezi jednotlivými podkmeny. C57BL/6J vykazuje DIO, 

hyperinsulinemii a insulinovou rezistenci podobnou jako u lidí, ale například 

C57BL/KsJ myši mají pouze slabý fenotyp (Kanasaki a Koya 2011).  

2.2.1.2. Potkani 

Účinky potravy závisí nejen na jejím složení, ale také na typu a kmeni potkanů. 

Potkani mají při provádění metabolických studií určité výhody oproti myším díky jejich 

velikosti (např. katetrizační techniky, odebírání krve atd.). Kmeny potkanů vhodné pro 

tyto studie jsou outbrední Wistar a Sprague-Dawley, protože jsou náchylné k rozvoji 

DIO a insulinové rezistence, ačkoliv u některých jedinců se obezita nerozvine. Ti se pak 

označují jako ke stravě odolní jedinci (DR, diet resistant) (Buettner et al. 2007, Lutz a 

Woods 2012). 
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Model s obezitou navozenou „bufetovou stravou“ 

Jedná se o napodobování tzv. západního typu stravování u lidí (bufetové stravy), 

kdy mají potkani na výběr pestrou a chutnou stravu. Takto navozená obezita vychází 

hlavně z nadměrného příjmu potravy, který je částečně kompenzován zvýšeným 

energetickým výdejem, zejména termogenezí díky aktivaci hnědého tuku sympatikem. 

Přejídání nastává díky větším porcím konzumovaného jídla a zvýšené frekvenci příjmu 

potravy. To kontrastuje s přejídáním chutného jídla bez možnosti výběru, které 

primárně ovlivňuje hlavně velikost porce (Lutz a Woods 2012). 

Model s obezitou navozenou HFD  

Třebaže příspěvek stravy s vysokým obsahem tuku na lidskou adipositu je 

sporný, je jasné, že expozice zvířat HFD vede často k rozvoji obezity. Jak bylo uvedeno 

výše, některé kmeny potkanů náchylné k rozvoji DIO vykazují insulinovou a leptinovou 

rezistenci, ale HFD má podobné účinky u hubených i DR jedinců (Lutz a Woods 2012). 

2.2.1.3. Opice 

Obezita závislá na věku u makaků  

Primáti se během evoluce začali vyvíjet asi před 65 – 85 miliony let. Lidé a další 

velcí lidoopi se vyčlenili z opic tzv. Starého světa relativně nedávno, před asi 25 

miliony let. Obezita u opic Starého světa (tzn. makaků, opic rhesus a paviánů) nám díky 

tomu může poskytnout informace i ohledně lidské obezity (Kanasaki a Koya 2011). 

Makakové představují model obezity závislé na věku, která se vyvine po deseti až 

patnácti letech hlavně jako důsledek přejídání. Obezita je u nich spojena 

s metabolickými změnami podobnými lidskému metabolickému syndromu: mají 

zvýšené množství intra-abdominálního tuku, zvýšenou bazální hladinu insulinu, 

narušenou glukosovou toleranci, zvýšenou hladinu triacylglycerolů a cholesterolu v séru 

(Lutz a Woods 2012). 

2.2.2. Monogenní modely 

Bylo popsáno několik modelů, u kterých chybí nebo je nefunkční pouze 1 gen 

(Lutz a Woods 2012). 
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2.2.2.1. Myši 

Spontánní nebo navozené mutace v leptinové dráze 

Ob/ob myš (Lep
ob

/Lep
ob 

myš) 

V roce 1949 vědci z Jackson Laboratory v Maine náhodně objevili model 

obézních myší. Zodpovědnost nese tzv. gen obezity. Mutace ob/ob je recesivní a 

novorozené myši s touto mutací jsou ve srovnání s kontrolním nepostiženým vrhem 

normální. Nicméně ob/ob myši během života rychle přibírají na váze a dosahují 3x 

vyšší hmotnosti než myši kontrolní (Obr. 3). Jedná se o spontánní mutaci, která vede 

k výrazně obéznímu fenotypu díky nedostatečné produkci leptinu. Leptin hraje 

důležitou roli v kontrole chuti k jídlu. Proto ob/ob myši vykazují nekontrolovatelný 

příjem potravy, obezitu, diabetes mellitus 2. typu a insulinovou rezistenci 

s hyperinsulinemií (Kanasaki a Koya 2011). Ojediněle je nedostatek leptinu pozorován 

také u lidí. Tento typ obezity je dobře léčitelný, stačí leptin exogenně podávat (Lutz a 

Woods 2012). 

 

Obr. 3. Myši kmene C57BL/6J – vlevo normální myš, vpravo ob/ob myš 

(http://jaxmice.jax.org/strain/000632.html).  

Dnes je ob gen jedním z nejstudovanějších genů ve výzkumu obezity. 

Jednoduchá spontánní mutace ob genu zabraňuje sekreci biologicky aktivního leptinu, 

protože je syntéza leptinu předčasně ukončena. Leptin je syntetizován hlavně 

v adipocytech bílé tukové tkáně a jeho sekrece je přímo úměrná množství uložených 

triacylglycerolů. Fenotypově vede nedostatek leptinu k výrazné časné obezitě 

charakterizované hyperfagií, sníženým energetickým výdejem a hypotermií; dále se 

projevuje hyperkortikosteronemií, insulinovou rezistencí spojenou s hyperglykemií a 

hyperinsulinemií, sníženou funkcí štítné žlázy a nedostatkem růstového hormonu, který 

vede ke snížení lineárního růstu. Ob/ob myši jsou neplodné (Lutz a Woods 2012). 

http://jaxmice.jax.org/strain/000632.html
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Db/db myš (Lep
db

/Lep
db

 myš) 

Takzvaná diabetická (db) mutace je autozomálně recesivní bodovou mutací 

způsobenou záměnou G za T v genu pro leptinový receptor, která způsobí alternativní 

sestřih mRNA. Výsledný protein má mnohem kratší cytoplasmatickou doménu, což 

způsobuje defekty v intracelulárním přenosu signálu po navázání leptinu (Ghilardi et al. 

1996). Porucha leptinové signalizace v hypothalamu vede k trvalé hyperfagii a morbidní 

obezitě, následně s hyperleptinemií, insulinovou rezistencí a zvýšenou hladinou 

insulinu. 

Ve věku jednoho měsíce jsou db/db myši větší/tlustější v porovnání 

s kontrolními (heterozygotními) stejně starými myšmi a vykazují zvýšené ukládání tuku 

v tříslech a v axilární oblasti. Ve věku 8 týdnů mají také vyvinutou hyperglykemii, a 

proto se často používají jako model ke studiu diabetu mellitu 2. typu (Kanasaki a Koya 

2011). Db/db myš je model fenotypově podobný ob/ob myši, ale u některých kmenů je 

výraznější hyperglykemie než u mutace ob/ob. Db/db myši jsou také hyperfagické a 

mají snížený výdej energie, což vede k časné obezitě; jsou hypotermní, kvůli nedostatku 

růstového hormonu kratší a jsou infertilní. Hlavní odlišností od ob/ob myší je výrazná 

rezistence k leptinu, protože db/db myši mají spontánně mutovaný leptinový receptor a 

zároveň vysokou hladinu leptinu v krvi. Diabetes mellitus 2. typu není u tohoto modelu 

rozvinutý úplně, myši například nemají deposity pankreatického amyloidu. Mutace 

genu pro leptinový receptor je u lidí velmi vzácná (Lutz a Woods 2012). 

S/s myš 

Jedná se o specifičtější, geneticky upravený model nedostatku leptinových 

receptorů. U db/db myší je dysfunkce leptinových receptorů generalizovaná, zatímco u 

s/s myší specifická mutace leptinového receptoru (záměna Tyr1138 za Ser) znemožňuje 

jeho interakci s transkripčním faktorem STAT3, který je klíčovou složkou signální 

dráhy, jež zprostředkovává účinky leptinu na energetickou homeostasu. Homozygotní 

s/s myši jsou hyperfagické a obézní, ale jsou plodné, mají normální tělesnou délku a 

jsou méně hyperglykemické v porovnání s db/db modelem (Lutz a Woods 2012). 

A
y
 (agouti letální žlutá) mutace 

Gen agouti byl prvním genem spojeným s obezitou, který byl charakterizován na 

molekulární úrovni. Myší agouti gen kóduje parakrinní signální molekulu, která 

podporuje melanocyty folikulů v produkci žlutého feomelaninu spíše než černého 



16 
 

pigmentu eumelaninu (Morgan et al. 1999). Myši se spontánní ektopickou mutací 

agouti genu jsou žluté.  

Bylo popsáno několik mutací tohoto genu. Jednou z pěti dominantních agouti 

mutací, která vede k ektopické expresi agouti genu, je tzv. letální žlutá (A
y
) mutace. 

Homozygoti nejsou schopní života, heterozygoti jsou životaschopní a kromě žluté srsti 

se jim také v prvních několika měsících života vyvine obezita (Lutz a Woods 2012; 

Kanasaki a Koya 2011). Kromě toho se u těchto myší rozvíjí též diabetes 2. typu a jsou 

náchylnější k rozvoji mnoha druhů spontánních a indukovaných nádorů (Michaud et al. 

1993). Myši s nadměrnou expresí agouti v tukové tkáni vykazují zmnožení tukové tkáně 

bez změny v příjmu potravy, což naznačuje, že zmnožení tuku u tohoto modelu je 

způsobené změnami v energetickém metabolismu. Tento model může být relevantní u 

obézních lidí, protože agouti gen je exprimován také v lidské tukové tkáni a u diabetiků 

2. typu je jeho exprese zvýšená (Kanasaki a Koya 2011). Viabilní agouti A
vy/-

 myši mají 

žluté skvrny, jsou obézní a trochu větší než odpovídající kontroly. Tyto myši mají 

rozvinutou hyperglykemii, hyperinsulinemii a hyperleptinemii s insulinovou a 

leptinovou rezistencí. Homozygoti a heterozygoti se liší mírou žlutého zbarvení srsti, 

které dobře koreluje s rozsahem obezity (Obr. 4).  

 

Obr. 4. Geneticky identické 15 týdnů staré A
vy

 myši z jednoho vrhu představují 5 

barevných fenotypů agouti myší. Převážně žluté myši jsou jasně obézní proti hnědým 

pseudoagouti myším (Jirtle a Skinner 2007). 
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POMC knockoutované myši 

Leptin přináší do CNS signály o dlouhodobém stavu výživy prostřednictvím 

leptinových receptorů přítomných v nucleus arcuatus hypothalamu. Po navázání leptinu 

na receptor je stimulována osa anorexigenních neuropeptidů (prostřednictvím POMC) a 

inhibována osa orexigenních neuropeptidů (např. orexiny A a B, melanin koncentrující 

hormon). POMC je prekurzorem několika biologicky aktivních bílkovin, například 

adrenokortikotropinu (ACTH), tří forem hormonu stimulujícího melanocyty (α-, β- a 

γ-MSH) a opioidního β-endorfinu (Hainerová 2007). Tyto bílkoviny mají rozmanité 

spektrum biologických účinků, zahrnující pigmentaci, regulaci funkce kůry nadledvin a 

regulaci energetických zásob. Potenciálním anorexigenním peptidem v mozku je i 

α-MSH, který po aktivaci melanokortinových receptorů typu 3 a 4 v hypothalamu 

vyvolává snížení příjmu potravy a zvýšení energetického výdeje (Lutz a Woods 2012; 

Butler a Cone 2001). 

Transgenní myši s knockoutovaným POMC, které nemají žádné bílkovinné 

deriváty POMC, se přejídají a vyvine se u nich výrazná obezita (Obr. 5). Heterozygotní 

mutace vede k vývoji přechodného fenotypu, z čehož vyplývá, že obě kopie genu pro 

POMC jsou nezbytné k udržení normální energetické homeostázy. Ačkoliv je léčba 

podáním leptinu neúspěšná, obezita u POMC
-/-

 (homozygotních) myší může být výrazně 

redukována podáváním α-MSH nebo dalších agonistů MC4 receptoru (MC4R). 

Nedostatečnost POMC byla popsána ve výjimečných případech také u lidí (Lutz a 

Woods 2012). 

 

Obr. 5.  A) Myš s knockoutovaným genem kódujícím POMC a normální sourozenec; B) 

POMC deficitní myši jsou ve srovnání s normálním sourozencem žlutě pigmentované, 

což je zvláště patrné na břiše (Stephenson 1999). 
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Myši s knockoutovaným receptorem MC4 

Agouti gen kóduje malý protein se signálním peptidem, který způsobuje žlutou 

barvu srsti tím, že působí jako kompetitivní antagonista MC1 receptorů v melanocytech. 

Navíc je antagonistou hypothalamických MC4 receptorů s vysokou afinitou. 

Myši s knockoutovaným MC4R vykazují stejný fenotyp jako A
y
 myši - zejména 

obezitu, hyperfagii, větší lineární růst a v některých případech rozvoj diabetu 2. typu. 

Cílená delece MC4R genu u myší potvrdila, že fenotyp pozorovaný u obézních A
y
 myší 

byl zapříčiněn inhibicí MC4R (Butler a Cone 2001). MC4R
-/-

 myši jsou 

hyperinsulinemické, hyperglykemické a hyperleptinemické. Na rozdíl od ostatních 

modelů obezity nemají zvýšené hladiny cirkulujících kortikosteroidů. Tyto myši 

nereagují na podání leptinu ani α-MSH (Lutz a Woods 2012). 

Mutace MC4 receptoru představují nejčastější monogenní příčinu obezity u 

člověka. Studie na 300 českých dětech s časně vzniklou obezitou odhalila, že 

prevalence MC4R mutací je 2,4 % (Hainerová 2007). 

Myši s knockoutovaným receptorem MC3 

Myši s nefunkčním genem pro MC3 receptor mají zvýšené množství tukové 

tkáně (Butler a Cone 2001). MC3R-/- myši mají relativní adipositu, protože tento 

syndrom je charakterizován mírným zvýšením tělesné váhy, ale výraznou pozdní 

akumulací tuku. Oxidace tuku je u těchto myší snížená, hlavně pokud přijímají stravu 

s vysokým obsahem tuku. Vykazují hyperleptinemii a relativně mírnou 

hyperinsulinemii. Fyzická aktivita je snížená (Lutz a Woods 2012). 

Myši s knockoutovaným receptorem MC4/MC3 

Dvojité vyřazení MC3 a zároveň MC4 receptorů vede ke zvýšení hmotnosti 

těchto dvojitých knockoutů proti myším s vyřazeným jedním receptorem (Lutz a Woods 

2012). 

2.2.2.2. Potkani 

Spontánní nebo navozené mutace v leptinové dráze 

Obézní Zucker potkani (ZFR, Zucker fatty rat) 

V roce 1961 ohlásili manželé Lois a Theodore Zuckerovi klíčový nález ve 

výzkumu obezity – spontánní autozomálně recesivní mutaci na chromozomu 5 v tzv.  

fatty (fa) genu. Tyto potkany charakterizuje hyperfagie a časná obezita (Obr. 6), která se 
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projeví již ve věku 5 týdnů jako akumulace podkožního tuku (mají více adipocytů a 

zároveň jsou tyto adipocyty i větší). Ačkoliv ZFR vykazují hyperinsulinemii a 

insulinovou rezistenci, hladiny glykemie mají normální hodnoty. Tito potkani mají 

rovněž hypertriacylglycerolemii díky zvýšené tvorbě VLDL v játrech (Bray 1977; 

Kanasaki a Koya 2011). Později bylo prokázáno, že fa gen je genem leptinového 

receptoru (Kanasaki a Koya 2011). Mutace u ZFR je spojena s procesní vadou 

v leptinovém receptoru, který je sice vytvořen, ale není exportován do membrány, což 

vede ke snížení počtu leptinových receptorů na povrchu buňky (Lutz a Woods 2012). 

 

Obr. 6. Obézní Zucker potkan (vlevo) a normální potkan (vpravo) 

(http://www.indiana.edu/~k562/ob.html). 

Potkan Koletsky 

ZFR a Koletsky potkani nesou mutantní formu extracelulární domény 

leptinového receptoru. Vyvine se u nich stejný fenotyp hyperfagie a sníženého 

energetického výdeje. Tito potkani nesou nesmyslnou (nonsense) mutaci, která způsobí 

změnu kodonu pro aminokyselinu na stop kodon. Hladiny mRNA pro leptinový 

receptor jsou pak nezjistitelné (Lutz a Woods 2012). 

Obézní Wistar potkani (WFR, Wistar fatty rat) 

Kmen WFR byl odvozen přenosem fa genu ze ZFR do Wistar Kyoto potkanů, 

kteří mají špatnou glukosovou toleranci. WFR vykazují obezitu od věku 3 týdnů a také 

se u nich vyvíjí problémy spojené s obezitou, například diabetes 2. typu, 

hyperinsulinemie a hyperleptinemie. Metabolické abnormality se vyskytují výhradně u 

WFR samců a nikoliv samic, které vykazují pouze mírnou insulinovou rezistenci a 

glukosovou intoleranci. WFR kmen je široce využíván ke studiu diabetu 2. typu, 

http://www.indiana.edu/~k562/ob.html
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protože s věkem se u nich rozvíjí diabetické komplikace jako nefropatie a neuropatie 

(Kanasaki a Koya 2011). 

Mutace mimo dráhu leptinu 

OLETF (Otsuka Long Evans Tokushima fatty) potkan 

Tento model byl vyvinutý společností Otsuka Pharmaceuticals v Tokushimě 

v Japonsku (Kanasaki a Koya 2011). OLETF potkani představují mírný typ obezity 

(Obr. 7). Patologie je založená na vyřazení receptoru pro cholecystokinin CCK-1. Proto, 

že cholecystokinin hraje důležitou roli v pocitu nasycení a také proto, že je tento pocit 

zprostředkován receptory CCK-1, jsou OLEFT potkani důležitým modelem při studiu 

neregulované kontroly příjmu potravy a obezity. Hyperfagie a následná obezita je 

důsledkem výrazného nárůstu velikosti porcí. Tento nárůst vyplývá z nedostatečné 

zpětné vazby cholecystokininu, která se primárně projektuje do jádra solitérního traktu 

(NTS, nucleus tractus solitarii) v koncovém mozku, ale rovněž to může být výsledkem 

zvýšené exprese neuropeptidu Y v dorsomediálním jádru hypothalamu. 

V důsledku obezity se u tohoto modelu vyvine diabetes; od 4-5 měsíců jsou 

potkani hyperglykemičtí a rozvine se u nich polyurie a polydipsie. OLEFT potkani 

reagují méně na stimulaci pankreatické sekrece indukovanou cholecystokininem díky 

nedostatku funkčních CCK-1 receptorů v exokrinním pankreatu. Mohou předcházet 

rozvoji obezity, pokud mají přístup k fyzické aktivitě na točícím kole, i když nemůžou 

ovlivnit svou potřebu větších porcí (Lutz a Woods 2012). 

 

Obr. 7. Obézní potkan OLETF (vpravo) a kontrolní nediabetický Long Evans 

Tokushima Otsuka potkan (vlevo) (http://www.life.osaka-cu.ac.jp/report/rep05.html). 

http://www.life.osaka-cu.ac.jp/report/rep05.html
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2.2.3. Další geneticky připravené modely 

Transgenní zvířata s nadměrnou expresí kortikoliberinu (CRF) 

Aktivace CRF neuronů vede ke zvýšení plazmatických hladin ACTH a 

kortikosteronu. CRF transgenní myši vykazují obezitu trupu kombinovanou se svalovou 

slabostí, tenkou kůží a ztrátou chlupů. Tento model se používá pro zkoumání obezity u 

hyperkortikalismu (tj. Cushingova syndromu) (Lutz a Woods 2012). 

Transgenní model s nadměrnou expresí glukosového transportéru GLUT-4 

Glukosový transportér GLUT-4 je hlavní insulinem stimulovaný přenašeč 

glukosy v tukové tkáni, kosterních svalech a dalších tkáních. U transgenních myší, které 

vykazují nadměrnou expresi GLUT-4 v bílé nebo hnědé tukové tkáni, se vyvine časná 

obezita, pravděpodobně díky zvýšení insulinem stimulovaného transportu glukosy a 

tedy větším množstvím substrátu pro adipogenezi. U tohoto modelu pozorujeme 

markantně zvýšený počet tukových buněk, nikoliv jejich velikost, proto je využíván ke 

studiu replikace a diferenciace buněk během vývoje obezity (Lutz a Woods 2012). 

Transgenní model s nadměrnou expresí melanin koncentrujícího hormonu (MCH) 

MCH je orexigenní neuropeptid exprimovaný v hypothalamu. Při centrálním 

podání zvyšuje příjem potravy a množství tělesného tuku (Bronský a Průša 2008), avšak 

jeho fyziologický účinek na kontrolu příjmu potravy a tělesnou váhu není jasný. 

Transgenní myši s nadměrnou expresí MCH jsou hyperfagické a při příjmu HFD se u 

nich vyvine obezita, která je spojena s hyperinsulinemií a insulinovou rezistencí (Lutz a 

Woods 2012). 

Model s knockoutovaným β3-adrenergním receptorem 

Zatímco v tukové tkáni jsou exprimovány všechny 3 známé podtypy 

β-adrenergních receptorů, v hnědé tukové tkáni hlodavců převládá podtyp β3 (Butler a 

Cone 2001). Myši s deficitem těchto receptorů jsou mírně obézní (váha je normální, ale 

celkový tuk mírně zvýšený). Fenotyp je více znatelný u samic než u samců. Obezita u β3 

deficitních myší je způsobena hlavně sníženou aktivitou sympatického nervového 

systému, protože příjem potravy je nezměněn (Lutz a Woods 2012). Na udržení 

normální homeostázy zřejmě pracují kompenzační mechanismy – např. v tukové tkáni 

byla nalezena zvýšená exprese mRNA β1-adrenergního receptoru (Butler a Cone 2001). 

Mutace genu pro β3-adrenergní receptor v tukové tkáni, který reguluje metabolismus 
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lipidů a termogenezi, se vyskytuje ve vysoké frekvenci u Pima Indiánů a též u obézních 

osob v jiných populacích (Masopust 2006). 

Model s knockoutovaným serotoninovým receptorem 5-HT-2c 

Serotonin je neurotransmiter podílející se na kontrole mnoha základních funkcí 

včetně příjmu potravy (Lutz a Woods 2012). Je známo minimálně 14 5-HT receptorů 

exprimovaných v CNS. Mladé (osmitýdenní) myši, které nemají exprimován subtyp 2c 

tohoto receptoru, mají normální váhu, ale s věkem se u nich vyvine obezita díky nárůstu 

množství bílé tukové tkáně. Pokud přijímají HFD, tak přibírají na váze rychleji než 

kontrolní myši. Zdá se, že tento rozdíl ve váhovém přírůstku je způsoben hyperfagií, 

která je přítomna u mladých myší ještě před rozvojem obezity (Butler a Cone 2001). 

Energetický výdej je nezměněný. Změny v glukosovém metabolismu a citlivosti 

k insulinu se vyskytují až po nástupu obezity (Lutz a Woods 2012). 

Modely s knockoutovanými receptory pro neuropeptid Y  

Neuropeptid Y byl první objevený orexigenní faktor (Butler a Cone 2001). Je to 

důležitý hypothalamický neuropeptid stimulující příjem potravy prostřednictvím 

několika receptorových podtypů (Lutz a Woods 2011). U všech myší 

s knockoutovaným receptorem NPY1R se projevila mírná pozdní obezita (častěji u 

samic) bez hyperfagie (Butler a Cone 2001). Obezita je způsobena hlavně snížením 

energetického výdeje, což souvisí se sníženou expresí odpřahujícího proteinu 2 (UCP2) 

v bílé tukové tkáni. Tento model umožňuje studium obezity i v případě absence 

přejídání (Lutz a Woods 2012). I NPY2R knockoutované myši vykazují mírnou pozdní 

obezitu (pouze u samic na HFD), mírné zvýšení příjmu potravy, snížení pohybové 

aktivity, normální odpověď na hladovění nebo podávání NPY a oslabenou anorexigenní 

odpověď na léčbu leptinem (Butler a Cone 2001; Lutz a Woods 2012). Naproti tomu 

myši s knockoutovaným NPY5R jsou mírně obézní, hyperfagické a s normální 

odpovědí na podání leptinu (Butler a Cone 2001). 

Model s knockoutovaným receptorem pro bombesin (BRS-3) 

Bombesin patří do rodiny proteinů, které regulují exokrinní (střevo) a endokrinní 

systém podílející se na metabolismu, trávení a energetické homeostase. Bombesinový 

receptor typu 3 je exprimován v CNS i v GIT. Cílená delece BRS-3 genu vede 

k obezitě, hyperinsulinemii a glukosové intoleranci. BSR-3 knockoutované myši mají  
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snížený bazální metabolismus, zvýšenou účinnost krmení (získaná váha na požité kcal) 

a rozvíjí se u nich hyperfagie (Butler a Cone 2001). 

Model s knockoutovaným neuronálním insulinovým receptorem (NIRKO myši) 

V mozku jsou insulinové receptory široce rozšířené. U NIRKO myší, které mají 

knockoutované jen neuronální insulinové receptory, je příjem potravy mírně zvýšený, 

což způsobuje nárůst tělesné hmotnost a ukládání tuku. Tento efekt je zřetelnější u myší 

na HFD. U myší krmených běžným krmivem se pouze u samic NIRKO myší vyvine 

obezita. Obezita je doprovázena hypertriacylglycerolemií a zvýšenou plazmatickou 

hladinou insulinu (Lutz a Woods 2012).  

2.2.4. Chirurgické a chemické modely 

Léze ve ventromediálním hypothalamu (VMH) 

Jeden z prvních modelů obezity navozené u hlodavců využíval potkany 

s chirurgicky provedenými lézemi ve střední části hypothalamu, kde se nalézají ARC a 

ventromediální jádra. Zatímco přesné příčiny obezity způsobené poraněním VMH jsou 

stále nejasné, snížení tonu sympatiku a zvýšení tonu parasympatiku k syndromu 

přispívají. VMH léze jsou spojeny se snížením energetického výdeje, které může být 

způsobené částečně díky snížení pohybové aktivity a narušení činnosti cirkadiánního 

rytmu. Hyperfagie je nejspíš způsobená destrukcí POMC neuronů a zřejmě i neuronů 

produkujících mozkový neurotrofický faktor (BDNF, brain-derived neurotrophic factor) 

v ARC hypothalamu. Potkani s VMH lézemi mají zvýšené hladiny cirkulujícího 

insulinu a snížené hladiny glukagonu - pravděpodobně díky zvýšení tonu parasympatiku 

(Lutz a Woods 2012). 

Léze v paraventrikulárním jádře hypothalamu (PVN) 

Na rozdíl od modelu s poškozeným VMH je obezita u tohoto modelu způsobena 

hlavně díky zvýšení příjmu potravy, zatímco energetický výdej není ovlivněn. To 

naznačuje, že mechanismus navození obezity se u těchto dvou modelů liší (Lutz a 

Woods 2012). 

Léze v ARC hypothalamu 

ARC je přístupný signálům leptinu a insulinu, které cirkulují v krvi v hladinách 

odpovídajících množství tělesného tuku. ARC představuje první uspořádání neuronů, 

které obsahuje leptinové a insulinové receptory a produkuje buď NPY a AgRP nebo 
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POMC a CART (Maletínská et al. 2006). Selektivní chirurgické poškození ARC je 

složité provést díky jeho tvaru a poloze. Často dojde k poškození celého 

mediobazálního hypothalamu včetně VMH (Lutz a Woods 2012).  

Jako alternativa se používá chemická metoda, kdy se novorozeným 

potkanům/myším opakovaně podává glutamát sodný (MSG, monosodium glutamate), 

což vede k relativně selektivní destrukci ARC neuronů projikujících do VMH a PVN 

(Lutz a Woods 2012; Maletínská et al. 2006; Matyšková et al. 2008). MSG je látka s 

toxickými účinky na mnoho zvířecích druhů. Nejnápadnější takto způsobené neuro-

endokrino-metabolické poruchy jsou retardace růstu, obezita a neplodnost (Ćirić et al. 

2009). Myši s  obezitou navozenou MSG nadměrně akumulují podkožní, břišní a 

gonadální tuk a vykazují dramatický přírůstek tělesného tuku a hmotnosti (Matyšková et 

al. 2008). Mají o 15 % kratší tělo a ocas v porovnání s kontrolou. Vyvine se u nich 

hyperglykemie a hyperinsulinemie (více patrná u samců) a těžká hyperleptinemie 

(zřetelnější u samic) (Maletínská et al. 2006). 

Neurony ARC mohou být také poškozeny lokálním podáváním komplexu 

thioglukosy se zlatem, která vede k rozvoji stejného fenotypu obezity. Selektivnější je 

lokální podávání NPY-saporinu, které díky neurotoxinu saporinu způsobuje ztrátu 

neuronů, které nesou NPY receptory – např. NPY neurony a POMC/CART neurony 

(Lutz a Woods 2012). 

Ovariektomie 

Ovariektomie samic potkanů a myší je využívána jako model ženské obezity 

způsobené menopauzou. Zvýšení tělesné hmotnosti je v tomto případě spojeno se 

zvýšením příjmu potravy. Díky nedostatku estrogenu nevykazují samice myši a potkana 

po ovariektomii cyklický pokles příjmu potravy během říje. Zatímco mechanismus 

zvýšeného příjmu potravy po ovariektomii není jasný, cyklický efekt je pravděpodobně 

způsoben nedostatečným účinkem estrogenu na signály nasycení cholecystokinin, 

glukagon, glukagonu podobný peptid-1 a další (Lutz a Woods 2012). 

Odnětí hnědé tukové tkáně  

Hnědá tuková tkáň hraje důležitou roli v kontrole energetického výdeje, protože 

exprimuje UCP-1, který odvádí energii ve formě tepla. K ablaci hnědé tukové tkáně 

dochází po expresi difterického toxinu A v regulatorním úseku genu pro UCP-1 (Lowell 

et al. 1993). Transgenní myši bez hnědé tukové tkáně jsou výrazně obézní a mají 
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snížený energetický výdej. Tento fenotyp je u myší na HFD ještě umocněn. S rozvojem 

obezity se myši stanou také rezistentními vůči insulinu a může se u nich vyvinout i stav 

podobný diabetu 2. typu (Lutz a Woods 2012). 

2.2.4. Další modely obezity 

Syrský a sibiřský křeček jako modely sezónní obezity 

Stejně jako u ostatních sezónně se rozmnožujících savců se i u syrských (též 

zlatých) a sibiřských (též džungarských) křečků tělesná váha a adipozita výrazně mění 

v průběhu ročního cyklu. Spouštěčem těchto změn je změna fotoperiody a tedy změna 

délky dne, což vede ke změně v uvolňování melatoninu. Sezónní rytmicita odhaluje 

zajímavé odlišnosti mezi druhy, melatonin má totiž opačné účinky na tělesnou váhu u 

těchto dvou druhů křečka. Během krátkých dnů syrský křeček na váze přibírá, zatímco 

sibiřský křeček váhu ztrácí. Jako přípravu před zimou si syrský křeček ukládá více 

energie ve formě tuku. Sibiřský křeček naproti tomu celkově tlumí metabolismus 

redukcí metabolicky aktivní tělesné hmoty, proto je jeho celkový tělesný výdej snížený 

(Lutz a Woods 2012). Tyto projevy jsou zřejmě způsobeny díky přechodně změněné 

citlivosti hypothalamu k leptinu (Rousseau et al. 2003). 

Model s lipodystrofií 

Je zajímavé, že kompletní nedostatek tukové tkáně (lipodystrofie) vede ke 

stejným metabolickým změnám jako těžká obezita a je spojený s insulinovou rezistencí. 

Geneticky modifikované myši s nedostatkem tukové tkáně jsou charakterizovány 

hyperfagií, steatózou jater, zvýšeným množstvím triacylglycerolů, insulinovou 

rezistencí a diabetem 2. typu. Díky nedostatku funkční tukové tkáně mají tyto myši 

nedostatek leptinu. Podání leptinu u těchto myší alespoň částečně obnoví narušený 

metabolismus (Lutz a Woods 2012). 
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2.3. Antioxidační systém organismu 

Během svého života produkují organismy reaktivní formy kyslíku (ROS, 

reactive oxygen species) (Linton et al. 2001). ROS jsou především volné radikály, 

vytvořené z molekul kyslíku, které obsahují nepárový elektron. Patří mezi ně však také 

sloučeniny kyslíku, které nemají charakter radikálů, ale mohou je poskytovat (Ledvina 

et al. 2009). Mezi ROS řadíme například hydroxylový radikál (HO
•
), superoxidový 

radikálový anion (O2
-•
), peroxylové radikály (ROO

•
), singletový kyslík (

1
O2), kyselinu 

chlornou (HOCl) a peroxid vodíku (H2O2) (Linton et al. 2001). ROS vznikají v mnoha 

enzymových i neenzymových reakcích. Za vznik mnoha ROS v lidských tkáních je 

zodpovědný dýchací řetězec (Jackson 2002). Nemalá množství ROS vznikají také 

účinkem záření (UV, ionizačním či γ), v ovzduší ze smogu a z výfukových plynů, nebo 

z cigaretového kouře.  

Reaktivní formy kyslíku působí na organismus samy a také zprostředkovaně 

přes druhotně vznikající alkoxylové a peroxylové radikály. Vyvolávají lipoperoxidaci 

(především peroxylový a hydroxylový radikál, nejcitlivějším cílem je dvojvrstva 

fosfolipidů biologických membrán), oxidační poškození bílkovin a enzymů (především 

napadání –SH skupin), poškozování jiných makromolekul a také nízkomolekulárních 

látek. 

Ukázalo se také, že kromě ROS mají pro tělo nemalý význam i reaktivní formy 

dusíku (RNS, reactive nitrogen species). Molekulou, ze které RNS vznikají, je 

aminokyselina arginin. Z guanidinové skupiny argininu se působením synthasy NO 

(enzymu s obsahem Fe) vytvoří citrulin a koncový dusík se transformuje na skupinu 

látek označovanou jako oxidy dusíku (NO). Tato zkratka zahrnuje nejen molekulu 

oxidu dusnatého, která je v podstatě radikálem, ale také další sloučeniny, například NO
+
 

(nitrosonium, kationt s oxidačním číslem dusíku +3), NO
-
 (nitrosyl, aniont s oxidačním 

číslem dusíku -1), a nebo ONOO-  (peroxynitrit) (Ledvina et al. 2009). 

Tělo se oxidačnímu stresu z přemíry volných radikálů brání řadou ochranných 

systémů charakteru enzymů i neenzymových faktorů. Do enzymové ochrany těla patří 

například enzymy superoxiddismutasa (SOD), různé peroxidasy (Px), myeloperoxidasa 

glutathionperoxidasa (GPx) a katalasa (CAT) (Ledvina et al. 2009). Aktivita mnoha 

klíčových antioxidačních enzymů se může snižovat se zvyšujícím se věkem (Linton et 

al. 2001). 
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Podle Pláteníka (2009) zahrnuje antioxidační ochrana organismu před jeho 

poškozením:  

1) anatomické uspořádání regulující hladinu kyslíku ve tkáních (např. lidský 

organismus se chrání vrstvou mrtvých buněk kůže, některé organismy se shluknou 

nebo chrání hlenovou vrstvou),   

2) antioxidační enzymy (na prvním místě je SOD katalyzující přeměnu superoxidu na 

peroxid vodíku, který následně odstraňují CAT, GPx nebo malý protein s -SH 

skupinami, tzv. peroxiredoxin),  

3) sekvestraci redoxně aktivních přechodných kovů (Fe, Cu),  

4) antioxidační substráty (thioly, endogenní metabolity s postulovanou antioxidační 

funkcí a antioxidanty z potravy),  

5) stresovou reakci (vedoucí k adaptaci buněk na oxidační stres) 

6) systémy zajišťující reparaci již vzniklého oxidačního poškození DNA, proteinů a 

lipidů.  

2.3.1. Antioxidační enzymy 

Superoxidismutasa 

Superoxiddismutasa (SOD, EC 1.15.1.1) je základní antioxidační enzym, který 

představuje první obrannou linii organismu proti působení ROS. Ochranu před ROS 

vznikajícími jako následek aerobního metabolismu tvoří v organismu různé enzymové 

systémy, ale díky SOD dochází k hlavní reakci a to dismutaci – tedy ke konverzi dvou 

molekul superoxidu (což je nejhojněji zastoupený radikál v živých organismech) na 

H2O2 a O2 (Banerjee 2008; Racek 2003).  

2 O2
.-
 + 2 H

+
 → H2O2 + O2 

Superoxid přitom není sám o sobě příliš reaktivní, ale v organismu se přeměňuje 

na reaktivnější formy, například peroxid vodíku, hydroxylový radikál, peroxynitrit nebo 

kyselinu chlornou. Nejreaktivnější z výše popsaných je hydroxylový radikál, který má 

velmi krátký biologický poločas a díky tomu není možné ho stihnout z organismu 

odstranit. Díky vysoké reaktivitě následných produktů se organismus snaží odstranit již 

superoxid, a to pomocí SOD, která velmi urychluje jeho dismutaci (Racek 2003). 

Vznikající molekula H2O2 je poté dále redukována pomocí katalasy, 

glutathionperoxidasy nebo jiných peroxidas (Banerjee 2008). 
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Známe tři isoformy SOD, které se liší kofaktorem, kterým je vždy atom kovu - 

Mn
2+

 SOD, Fe
2+

 SOD a Cu
2+

/Zn
2+

 SOD. V cytoplasmě vyšších eukaryontních 

organismů se vyskytuje Cu/ZnSOD a v mitochondriích je lokalizována ještě MnSOD, 

zatímco FeSOD je přítomna v prokaryontních organismech a chloroplastech rostlin 

(Racek 2003). Na Obr. 8. je znázorněna struktura lidské Cu/Zn SOD, která je složena 

ze dvou podjednotek. 

 

Obr. 8. Dimerní struktura lidské Cu/Zn SOD. Zdroj: RCSB Protein Databank 

(záznam 1HL5, http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1HL5). 

Peroxidasy 

Peroxidasy (Px, EC 1.11.1.x) jsou široce rozšířenou skupinou enzymů 

katalyzující redukci H2O2, organických hydroperoxidů a peroxynitritů na alkohol nebo 

vodu (Banerjee 2008). Peroxid vodíku vzniklý reakcí katalyzovanou SOD je toxická 

molekula, která má relativně dlouhý biologický poločas a je schopna difundovat 

buněčnými membránami a sama o sobě buňky poškozovat. Mnohem škodlivější je ale 

následná reakce H2O2 se superoxidem nebo s ionty přechodných kovů, kdy z peroxidu 

vodíku vzniká velmi nebezpečný hydroxylový radikál. Důvodem reakcí katalyzovaných 

peroxidasami je tedy zabránění vzniku nejškodlivějšího hydroxylového radikálu. 

Zatímco Px katalyzují redukci H2O2, zároveň dochází k oxidaci jiného substrátu (Racek 

2003). Do této široké skupiny enzymů patří například peroxiredoxiny, haloperoxidasy, 

myeloperoxidasa a glutathionperoxidasy, ale též katalasa (BRENDA).  

 

 

http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=1HL5
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Katalasa 

Katalasa (CAT, EC 1.11.1.6) je enzym, který štěpí H2O2 na H2O a O2, čímž 

navazuje na působení SOD. Uplatňuje se ve chvíli, kdy jsou hladiny peroxidu vodíku 

vysoké a CAT má k dispozici ještě další kosubstrát, který se v reakci oxiduje. U lidí 

najdeme nejvyšší hladiny CAT v mitochondriích a peroxisomech hepatocytů a 

v cytoplasmě erythrocytů (Racek 2003). 

2 H2O2 → 2 H2O + O2 

Podobně jako SOD, i CAT existuje ve 3 isoformách. Dvě isoformy CAT 

obsahují hemové Fe a jedna isoforma CAT má v aktivním místě Mn
2+

 (někdy je 

neprávem nazývaná jako pseudokatalasa) (Banerjee 2008). Lidská erythrocytární CAT 

je složena ze 4 stejných podjednotek (Obr. 9). 

 

Obr. 9. Tetramerní struktura lidské erythrocytární CAT. Zdroj: RCSB Protein Databank 

(záznam 1QQW, http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=1qqw) 

Glutathionperoxidasa 

Glutathionperoxidasa (GPx, EC 1.11.1.9) je enzym ze skupiny peroxidas, který 

katalyzuje redukci H2O2 a současně oxidaci glutathionu (GSH). Na rozdíl od katalasy 

působí GPx již při nízkých koncentracích peroxidu vodíku. Regeneraci oxidovaného 

glutationu zajišťuje enzym glutathionreduktasa (GR) (Racek 2003). 

H2O2 + 2 GSH → 2 H2O + GSSG 

GPx je možné na základě různé molekulové stavby rozdělit do 3 isoforem, 

z nichž každá se vyskytuje v jiné části buňky. Jedná se o cytoplasmatickou cGPx, 

http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=1qqw
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extracelulární eGPx a fosfolipidovou pGPx, kterou nalezneme vázanou v buněčné 

membráně. První dvě isoformy obsahují v aktivním centru selenocystein, a proto 

nedostatek selenu může inhibovat jejich antioxidační aktivitu. Funkcí pGPx je, stejně 

jako ostatních Px, redukce peroxidu vodíku, ale navíc ještě i redukce lipidových 

hydroperoxidů, čímž chrání buněčné membrány před lipoperoxidací (Racek 2003). 

2.3.2. Vysokomolekulární neenzymové antioxidanty 

Mezi vysokomolekulární neenzymové antioxidanty řadíme proteiny, které váží 

atomy přechodných kovů (v určitých oxidačních číslech), a proteiny s thiolovými 

skupinami (Ďuračková 1998). 

2.3.2.1. Proteiny vázající přechodné prvky 

Transferin 

Transferin je protein v krevní plazmě, který váže železo v oxidačním čísle 3+. 

Po navázání Fe
3+

 na transferin nedochází ke katalýze lipoperoxidace těmito ionty. 

Laktoferin 

Také laktoferin je v malém množství přítomen v lidské plazmě a účinkuje 

podobně jako výše zmíněný transferin. Pevně navázané atomy Fe
3+

 na laktoferin jsou 

pouze velmi slabým katalyzátorem peroxidace lipidů a produkce radikálu HO
•
. 

Haptoglobin 

Protein haptoglobin je schopný vázat extracelulární hem. Hem se přímo (vazbou 

atomu Fe
4+

 nebo Fe
5+

) nebo nepřímo (uvolněním Fe
2+

 ze své chelátové struktury) 

účastní tvorby radikálů. Haptoglobin inhibuje peroxidaci lipidů tím, že váže uvolněný 

hemoglobin a methemoglobin. 

Hemopexin 

Hemopexin je protein s vysokou afinitou k hemu. Po navázání hemu na 

hemopexin dochází k inhibici hemem iniciované lipoperoxidace. 

Ceruloplasmin 

Ceruloplasmin patří k nejvýznamnějším extracelulárním antioxidantům člověka. 

Téměř všechny atomy mědi v oxidačním čísle 2+ přítomné v plazmě jsou tímto 

proteinem vázány. Jeho antioxidační působení se uplatní v několika reakcích. 

Ceruloplasmin má schopnost redukovat O2 na H2O bez vzniku ROS. Dále zabraňuje 
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tvorbě hydroxylového radikálu v přítomnosti peroxidu navázáním Cu
2+

 nebo Cu
1+

, 

anebo antioxidačně působí přímo na superoxid. 

Ferritin 

Ferritin je významným proteinem v metabolismu železa. V plazmě a v buňkách 

se nachází jako zásobní protein. Na rozdíl od transferinu váže ferritin atomy Fe
3+

 pouze 

slabou vazbou a proto se z ní snadno uvolní. Po uvolnění se Fe
3+

 pomocí například O2
.-
 

redukují na Fe
2+

, které se následně uplatní jako katalyzátory při tvorbě hydroxylového 

radikálu, čímž Fe
2+ 

působí naopak prooxidačně (Ďuračková 1998). 

2.3.2.2. Proteiny s thiolovými skupinami 

Albuminy 

Lidské albuminy s molekulovou hmotností okolo 66 kDa jsou nejhojnější 

rozpuštěnou látkou v krevní plazmě. Hlavními funkcemi těchto bílkovin je udržování 

onkotického tlaku krve a také vazba a transport různorodých látek. Antioxidační 

schopnost albuminu je spojena s vazbou atomů Cu
2+

 a hemu, nebo se zabráněním 

poškození molekul kyselinou chlornou (Ledvina et al. 2009; Ďuračková 1998). 

2.3.3. Nízkomolekulární antioxidanty 

Nízkomolekulární antioxidanty jsou látky schopné interagovat s volnými 

radikály či oxidanty a deaktivovat je. V průběhu tohoto procesu jsou často 

spotřebovány. Podle chemické struktury je dělíme na hydrofilní a lipofilní sloučeniny a 

podle schopnosti lidského organismu je syntetizovat na endogenní a exogenní, které 

jsou přijímány potravou (Grune et al. 2005). 

2.3.3.1. Exogenní antioxidanty 

Exogenní antioxidanty jsou do lidského organismu přiváděny potravou. Patří 

mezi ně kyselina askorbová, α-tokoferol, karotenoidy, flavonoidy, hydroxyskořicové 

kyseliny a mnoho dalších.  

Vitamin C (kyselina askorbová)  

Vitamin C je derivátem hexosy – dehydrolaktonem kyseliny L-gulonové (Obr. 

10). Jeho příjem v potravě je nezbytný pouze pro člověka, primáty a morče, kdežto 

v těle ostatních savců, jiných živočichů a ve všech rostlinách se syntetizuje z kyseliny 

D-glukuronové (Ledvina et al. 2009). Kromě toho, že je vitamin C potenciálním 

antioxidantem, má mnoho biologických funkcí, zahrnujících například důležitou roli 
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v  syntéze kolagenu, kreatinu a katecholaminů a také při hydroxylaci dopaminu. 

Umožňuje též hydrogenaci folátu na tetrahydrofolát a v neposlední řadě pomáhá 

absorpci železa ve střevech (Ledvina et al. 2009; Johnson et al. 2008; Cooke et al. 

2002). 

 

 

Obr. 10. Strukturní vzorec kyseliny askorbové. 

 

Askorbát je recyklovatelný – při reakci s oxidanty je oxidován na 

semidehydroaskorbát (též askorbylový radikál) a dále na dehydroaskorbát. Zatímco část 

dehydroaskorbátu může být katabolizována na různé produkty, část je redukována zpět 

na askorbát reakcí s glutathionem nebo enzymaticky pomocí thioredoxinreduktasy či 

enzymů závislých na GSH nebo NADPH (Johnson et al. 2008). Dvojice 

askorbát/dehydroaskorbát představuje významný oxidoredukční systém. Chrání před 

oxidací jiné vitamíny (α-tokoferol, retinol, karoteny) a také reaktivuje oxidovanou 

formu α-tokoferolu (Ledvina et al. 2009). 

Ovšem je třeba mít na paměti, že askorbát může někdy působit i prooxidačně – 

redukuje Fe
3+

 na Fe
2+

 (Cu
2+

 na Cu
+
), což stimuluje tvorbu ROS a oxidační poškození 

tkání (Ledvina et al. 2009). 

Vitamin E (α-tokoferol) 

Vitamin E neboli α-tokoferol je derivátem heterocyklu chromanu s terpenovým 

postranním řetězcem (Ledvina et al. 2009). Biologicky nejúčinnějším izomerem je 

RRR-α-tokoferol (Obr. 11), který je v játrech pomocí specifického transportního 

proteinu α-TTP (α-tocopherol transfer protein) vychytáván a inkorporován do VLDL 

lipoproteinů (Pláteník 2009).  
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Obr. 11. Strukturní vzorec tokoferolu. 

 

Hlavní funkcí vitaminu E v těle je zřejmě ochrana membrán a lipoproteinů před 

lipoperoxidací (Pláteník 2009). Působí jako přirozený antioxidant a scavenger ROS. 

Tokoferol v těle snadno podléhá oxidaci a přijímá nepárový elektron, čímž brání oxidaci 

jiných látek – nenasycených mastných kyselin v membránových fosfolipidech a také 

LDL lipoproteinů. Zabraňuje autooxidaci vitaminu A a β-karotenu. Účinkuje též ve 

shodě se selenem obsaženým v glutathionperoxidase (Ledvina et al. 2009). 

Karotenoidy 

Karotenoidy představují různé modifikace na základním 40ti uhlíkatém řetězci 

složeném z konjugovaných dvojných vazeb. β-karoten (Obr. 12) je hlavním 

prekursorem retinolu (vitaminu A). Na elektrony bohatý polyenový řetězec karotenoidů, 

způsobuje, že jsou tyto sloučeniny náchylné k elektrofilnímu ataku. Díky tomu jsou 

dobrými scavengery volných radikálů. Díky své lipofilitě působí karotenoidy jako 

antioxidační ochrana lipidových membrán, mohou pracovat společně s tokoferoly 

(Cooke et al. 2002). 

 

Obr. 12. Strukturní vzorec β-karotenu. 

 

V některých experimentech funguje  β-karoten také jako karcinogen, např. studie 

ATBC (α-tocopherol/β-carotene) a CARET přinesly závěry, dle kterých suplementace 

β-karotenem zvyšuje riziko rozvoje rakoviny plic u kuřáků (Pláteník 2009). 
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Flavonoidy 

Ukázalo se, že rostlinné flavonoidy (např. z citrusů) vykazují mnoho 

protizánětlivých a protirakovinných účinků in vitro a také in vivo, pravděpodobně díky 

jejich interakcím s klíčovými regulatorními enzymy podílejícími se na buněčné aktivaci 

a vazbě na receptory (Jackson et al. 2002). Jejich antioxidační působení probíhá 

několika mechanismy: přímým vychytáváním ROS, chelatací iontů kovů, aktivací 

antioxidačních enzymů, inhibicí oxidas či redukcí α-tokoferylových radikálů. Za 

určitých podmínek však mohou vykazovat prooxidační účinky (Procházková et al. 

2011). 

2.3.3.2. Endogenní metabolity s postulovanou antioxidační funkcí 

Mezi endogenní antioxidanty se řadí zejména kyselina močová. Dále je možné 

sem zařadit například žlučové barvivo bilirubin, hormon melatonin nebo koenzym Q a 

též buněčné thioly (Ďuračková 1998). Thiolové skupiny jsou totiž ústřední pro většinu, 

ne-li pro všechny, redoxní buněčné signalizace. Oxidace thiolových skupin je 

reversibilní proces, který představuje citlivý redoxně regulovaný funkční spínač. 

Především oxidace/redukce thiolových skupin cysteinu v klíčových proteinech 

kontroluje dynamiku redoxně citlivé genové exprese (Jackson et al. 2002). Jedním 

z nejvýznamnějších nízkomolekulárních thiolů je tripeptid glutathion. Do této skupiny 

patří také kyselina lipoová. 

Kyselina močová 

Konečným produktem katabolismu purinů je u člověka kyselina močová (Obr. 

13). V ledvinách přechází do glomerulárního filtrátu, ale v tubulech se prakticky úplně 

resorbuje zpět. Důvodem je zřejmě to, že má v organismu též pozitivní úlohu a tou je 

ochranný efekt proti ROS (Ledvina et al. 2009). 

 

 

Obr. 13. Strukturní vzorec kyseliny močové. 
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Kyselinu močovou považujeme za jeden z nejdůležitějších antioxidantů v krevní 

plasmě. Může poskytnout elektron a vytvořit urátový radikál, ale na rozdíl od askorbátu 

není tento radikál recyklovatelný, ale je degradován. Kyselina močová může reagovat 

s mnoha sloučeninami například peroxidem vodíku, hydroxylovým radikálem, 

peroxynitritem a oxidem dusnatým. S hydroxylovým radikálem vytvoří alantoin, 

s peroxynitritem reaguje za vzniku triuretu a s oxidem dusnatým zase vytváří 

6-aminouracil. Tyto reakce mohou být za určitých podmínek prospěšné, ale například 

zmíněná reakce s peroxynitritem produkuje radikály a alkylované sloučeniny, které 

mohou být škodlivé (Johnson et al. 2008). 

Glutathion (GSH)  

Tripeptid glutation (Obr. 14) patří mezi významné intracelulární antioxidanty. Je 

kofaktorem antioxidačního enzymu glutathionperoxidasy a mnoha dalších. GSH také 

redukuje tokoferylový radikál (buď přímo, nebo přes redukci semidehydroaskorbátu, 

jak bylo popsáno výše). Oxidovaný glutation (GSSG) je redukován pomocí enzymu 

glutathionreduktasy. V případě, že je GSH vystaven vysoké koncentraci peroxidu 

vodíku nebo hydroxylovému radikálu, dochází v buňkách k hromadění jeho oxidované 

formy GSSG, kterou GR nestíhá redukovat. Poměr redukovaného a oxidovaného 

glutathionu se používá jako ukazatel oxidačního stresu v organismu. GSH plní také 

úlohu při degradaci insulinu, syntéze hormonů štítné žlázy a při jaterním metabolismu 

xenobiotik (Ďuračková 1998). 

 

Obr. 14. Strukturní vzorec glutationu. 
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3. Cíle práce 

Cílem práce bylo studovat vliv obezity navozené pomocí MSG na aktivitu a 

expresi vybraných antioxidačních enzymů u myší s ohledem na věk a pohlaví 

pokusných zvířat. Aby bylo cíle dosaženo, bylo nutno: 

 

1. Připravit subcelulární frakce z jater myší kmene NMRI a v cytosolické frakci 

stanovit koncentraci bílkoviny. 

 

2. Stanovit specifické aktivity superoxiddismutasy, peroxidas a katalasy u myší 

ze skupin MSG, NaCl a neovlivněných obou pohlaví a věku 8 a 20 týdnů. 

 

3. Porovnat uvedené enzymové aktivity z hlediska patologického stavu, věku a 

pohlaví myší. 

 

4. Stanovit pomocí SDS-PAGE a následného imunoblottingu proteinovou 

expresi SOD a CAT vztaženou na množství -aktinu u myší ze skupin MSG, 

NaCl a neovlivněných obou pohlaví a věku 8 a 20 týdnů. 

 

5. Porovnat uvedené relativní exprese z hlediska patologického stavu, věku a 

pohlaví myší. 
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4. Materiál a metodika 

4.1. Chemikálie a přístroje 

Chemikálie 

2-merkaptoethanol, akrylamid (AA), bis-akrylamid (bis-AA), bromfenolová 

modř (BFB), glycin, hovězí sérový albumin, glutamát sodný (MSG), o-fenylendiamin 

dihydrochlorid (OPD), persíran amonný (APS), set pro stanovení koncentrace bílkoviny 

metodou BCA včetně proteinového standardu, TEMED, Tris a Tween 20 byly 

objednány ze Sigma Aldrich. HCl 35%, H2O2 30%, KH2PO4, methanol, NaCl, 

hydrogenfosforečnan disodný dihydrát a dihydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát 

jsem používala od firmy Penta. Molybdenan amonný a H2SO4 97% pocházeli od firmy 

Lachema. Používaný isobutanol byl z firmy Merck a laurylsíran sodný (SDS) z BDH 

Chemicals. Dále jsem používala chemiluminiscenční substrát Amersham ECL Prime 

Western Blotting Detection Reagent, kozí polyklonální Ab proti králičímu Ig 

konjugovaná s křenovou peroxidasou GE Healthcare, kozí polyklonální Ab proti 

myšímu Ig konjugovaná s křenovou peroxidasou GE Healthcare, králičí polyklonální 

Ab proti CAT Abcam, králičí polyklonální Ab proti SOD1 Abcam, myší monoklonální 

Ab proti β-aktinu Abcam, molekulový standard Precision Plus Protein All Blue  

BioRad, odtučněné sušené mléko BioRad set pro stanovení aktivity SOD WST Dojindo 

Molecular Technologies a Triton X-100 Pierce. Redestilovaná voda pocházela 

z Farmaceutické fakulty UK. 

Přístroje 

Analytické váhy Sartorius CP 225D a předvážky Sartorius, ultracentrifuga 

Beckman, ultracentrifuga Heraeus Biofuge Stratos, pístový homogenizátor Potter S, 

ultrazvukový homogenizátor Sonoplus Bandelin HD 2070, magnetická míchačka IKA 

RO 10, pH metr inoLab pH Level 2, multimodální čtečka TECAN INFINITE M200, 

stolní centrifuga Eppendorf 5415 D, termomixer Eppendorf, elektroforesa Mini-

PROTEAN 3 Cell a blotovací zařízení Trans Blot Turbo (BioRad), blotovací skener C-

Digit (Li-Cor), třepačka IKA MS2, ultrazvuková lázeň Tesla UC 005 AJ 1. 

Software použitý k vyhodnocování výsledků 

GraphPad Prism 6, ImageStudio a MS Excel 
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4.2. Příprava základních roztoků 

Sodno-fosfátový pufr, 0,1 M, pH 7,4 

Navážku 35,8 g Na2HPO4 x 12 H2O jsem rozpustila v redestilované vodě a 

doplnila v odměrné lahvi do 1000 ml. Navážku 3,9 g NaH2PO4 x 2 H2O jsem rozpustila 

v redestilované vodě a doplnila v odměrné lahvi do 250 ml. Oba takto připravené 

roztoky jsem slévala dohromady za stálého míchání a kontrolování hodnoty pH na pH 

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

Takto připravený pufr jsem používala k ředění vzorků ve všech dále popsaných 

metodách. 

4.3. Navození obezity u NMRI myší glutamátem sodným 

Po opakované subkutánní aplikaci glutamátu sodného novorozeným myším, 

dojde k vytvoření lézí v nucleus arcuatus v hypothalamu, což vede k narušení leptinové 

a insulinové signalizace. U takto připraveného zvířecího modelu dojde k rozvoji 

obezity, přestože přijímají menší množství potravy. Podkladem obezity je zde 

zpomalení metabolismu a následné zvýšení podílu tuku. Výrazné smrštění ARC naruší 

produkci somatoliberinu, čímž dojde ke zkrácení délky těla i ocasu, atrofii hypofýzy, 

gonád a optických nervů. 

Pro účely pokusu jsme používali 3 hlavní skupiny myší. Jedna skupina dostávala 

s.c. MSG (Obr. 15) , druhá skupina dostávala s.c. NaCl – omolální kontrola (Obr. 16) a 

třetí skupina nedostávala nic (neovlivněné myši).  

Používané roztoky: 

 MSG1 (10 mg/50 µl, 1,07 M, 2,14 osm/l) 

 MSG2 (20 mg/50 µl, 2,14 M, 4,28 osm/l) 

 NaCl (10 mg/50 µl, 2,14 osm/l) 

Myši dostávaly od 2. dne po narození roztok MSG nebo NaCl, celkem 90 mg 

MSG nebo NaCl za 7 dní. Roztoky se podávaly s.c. do kožní řasy na zádech. Druhý až 

šestý den dostávaly MSG myši roztok MSG1, sedmý a osmý den roztok MSG2. NaCl 

myši dostávaly stejnou koncentraci roztoku NaCl druhý až osmý den. 

Pokus jsem prováděla u myší starých 8 týdnů a u myší starých 20 týdnů, obou 

pohlaví. Bylo tedy celkem 12 skupin. 
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Obr. 15. NMRI myš s obezitou navozenou glutamátem sodným (MSG). 

 

Obr. 16. Neobézní NMRI myš, které byl aplikován roztok NaCl (osmolální kontrola). 

4.4. Příprava subcelulárních frakcí 

Myši, které byly 12 hodin bez potravy, byly zabity dekapitací v celkové 

anestezii ve věku 8 nebo 20 týdnů. Myším byla odebrána krev do připravených 

heparinizovaných zkumavek. Rovněž jim byla vyjmuta játra, která byla ihned uložena 

do hlubokomrazícího boxu a skladována při -80 °C. 

Játra jsem rozstříhala na kousky a po 5 g jsem je přendala do homogenizátoru. 

Přidala jsem 15 ml 0,1 M Na-fosfátového pufru pH 7,4 a pohybem pístu 5x nahoru a 

dolů jsem vytvořila homogenní směs. Takto zhomogenizovaná játra jsem přelila do 

centrifugační kyvety, umístila do centrifugy Heraeus a nechala 20 minut točit rychlostí 

5.000 g při 4 °C (1. točení). Supernatant jsem slila do čistých kyvet a nechala opět točit, 
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tentokrát 60 minut rychlostí 20.000 g při 4 °C (2. točení). Supernatant z 2. točení jsem 

slila do kyvet pro ultracentrifugu Beckman a kaly jsem vylila do odpadu. Uzavřené 

kyvety jsem vložila do rotoru a stočila rychlostí 105.000 G při 4 °C po dobu 65 minut. 

Supernatant po 3. točení jsem rozpipetovala po 1,1 ml do mikrozkumavek a uložila do 

hlubokomrazícího boxu (-80 °C). Peletu ze 3. točení jsem resuspendovala v 5 ml pufru, 

kyvety jsem doplnila a vyvážila a znovu jsem je zcentrifugovala v centrifuze Beckman. 

Supernatant jsem vylila a k peletě jsem přidala 5 ml pufru s 20 % glycerolu (v/v/). 

Malým pístem jsem je připravené mikrosomy zhomogenizovala, přelila do kádinky a 

znovu zhomogenizovala v ultrazvukové lázni. Nakonec jsem je za stálého míchání 

rozpipetovala po 330 µl do připravených mikrozkumavek a dala zamrazit na -80 °C. 

Aktivitu všech enzymů jsem měřila v takto připraveném cytosolu. 

4.5. Stanovení koncentrace bílkoviny metodou BCA 

Pro stanovení koncentrace bílkovin jsem použila metodu se sodnou solí BCA 

(bicinchoninic acid, kyselina bicinchoninová). Principem stanovení je reakce peptidové 

vazby proteinů s Cu
2+

 v zásaditém prostředí. Jedná se o jednoduchou a citlivou 

spektrofotometrickou metodu, kdy z mědi vznikající Cu
1+ 

redukuje BCA za vzniku 

komplexu purpurového zbarvení (Obr. 17). Intenzita zbarvení je přímo úměrná 

množství bílkoviny a měří se na čtečce TECAN při 562 nm. 

1. bílkovina + Cu
2+

 → Cu
1+

         (biuretová reakce) 

2.  

 

Obr. 17. Princip stanovení bílkoviny s BCA. 

Vlastní stanovení jsem začala naředěním roztoků na kalibrační přímku podle tabulky 1. 
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Tab. 1. Roztoky do kalibrační přímky. 

 Koncentrace 

[µg/ml] 

BSA 1 mg/ml 

[µl] 

redestilovaná voda 

[µl] 

1 0  0 100 

2 200 20 80 

3 400 40 60 

4 600 60 40 

5 800 80 20 

6 1000 100 0 

 

Vzorky cytosolu jsem ředila 30x (2 µl cytosolu + 58 µl redestilované vody). 

Smícháním 20 ml roztoku A a 0,4 ml roztoku B jsem si připravila pracovní 

roztok C. 

Do mikrotitrační destičky jsem napipetovala 10 µl vzorku cytosolu, každý ve 4 

paralelkách. Na okraji destičky jsem si napipetovala kalibrační přímku s roztokem 

hovězího sérového albuminu BSA (1 mg/ml, standard). Multikanálovou pipetou jsem 

zahájila reakci přidáním 200 µl pracovního roztoku C. Destičku jsem dala inkubovat i 

s třepáním na 30 min při 37 °C do termomixeru. 

Absorbanci jsem změřila při 562 nm na spektrofotometru TECAN. Pro výpočet 

jsem následně od absorbance vzorků odečetla absorbanci slepého vzorku. V programu 

Microsoft Excel jsem si vytvořila kalibrační přímku a vypočítala koncentraci proteinů 

v mg/ml, kterou jsem používala při výpočtech specifické aktivity enzymů. 

4.6. Stanovení aktivity superoxiddismutasy 

Superoxiddismutasa katalyzuje dismutaci superoxid anion radikálu (O2
.-
) na 

kyslík a peroxid vodíku. Ke stanovení její aktivity jsem použila kit SOD Assay Kit-

WST. Jedná se o nepřímé stanovení, kdy superoxid vytvořený působením 

xanthinoxidasy redukuje tetrazoliovou sůl WST-1 na nerozpustný formazan. Množství 

vzniklého formazanu je přímo úměrné aktivitě xanthinoxidasy a jeho vznik je inhibován 

SOD (Obr. 18). Formazan má absorpční maximum při 440 nm a jeho absorbance 

odpovídá množství superoxidu. Aktivitu SOD pak můžeme stanovit jako pokles 

absorbance formazanu. 
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Obr. 18.  Princip stanovení aktivity SOD pomocí tetrazoliové soli WST-1. 

Postup: 

Podle návodu přiloženému ke kitu jsem si připravila pracovní roztoky. 

 Pracovní roztok WST: 1 ml roztoku WST jsem přidala k 19 ml pufrovacího 

roztoku. 

 Pracovní roztok enzymu: do 2,5 ml ředícího pufru jsem přidala 15 µl 

roztoku enzymu, který jsem nejprve ve stolní centrifuze stočila 

Z hlubokomrazícího boxu jsem vyndala a rozmrazila vzorky cytosolů, které jsem 

před měřením 20x ředila 0,1 M Na-fosfátovým pufrem (pH 7,4). 

Vlastní stanovení probíhalo v mikrotitrační destičce, do které jsem pipetovala 

roztoky dle tabulky 2. 

Tab. 2. Příprava mikrotitrační destičky pro měření SOD. 

 Vzorky 

[µl] 

Blank 1 

[µl] 

Blank 2 

[µl] 

Blank 3 

[µl] 

Roztok vzorku 20 - 20 - 

Redestilovaná voda - 20 - 20 

Pracovní roztok WST 200 200 200 200 

Ředící pufr - - 20 20 

Pracovní roztok enzymu 20 20 - - 
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Destičku jsem nechala inkubovat 20 minut při 37 °C. Poté jsem změřila 

absorbanci na čtečce TECAN při 450 nm. 

Koncentraci vzniklého formazanu (mol/l) jsem vypočítala pomocí následující 

rovnice: 

    (         )  (        )      

kde Abl1 je absorbance blanku 1, Abl2 je absorbance blanku 2, Abl3 je absorbance blanku 

3, Avz je absorbance vzorku, ε je molární extinkční koeficient (ε = 37000 M
-1 

cm
-1

) a l je 

optická dráha (l = 0,9 cm). 

Následně jsem vypočítala látkové množství formazanu (mol) v reakční směsi: 

      

kde V je objem reakční směsi (V = 240 µl) 

Poté jsem podle následující rovnice vypočítala aktivitu SOD (mol/ml/min): 

  
 

   
      

kde Vvz je objem vzorku (Vvz = 20 µl), t je doba inkubace (t = 20 min) a zř je zředění (zř 

= 20). 

Výslednou aktivitu SOD jsem podle následující rovnice vztáhla na množství 

bílkoviny ve vzorku, čímž jsem vypočítala specifickou aktivitu (U/mg): 

            

kde asp je specifická aktivita (U/mg) a mprot je množství bílkoviny (mg/ml). 

4.7. Stanovení aktivity peroxidas 

Peroxidasy (Px) jsou skupinou enzymů, které katalyzují redukci peroxidu 

vodíku, organických hydroperoxidů a peroxynitritů. Stanovení jejich katalytické 

aktivity je založeno na oxidaci substrátu kyslíkem, který vzniká při redukci peroxidu 

vodíku těmito enzymy. Používala jsem metodu s o-fenylendiaminem (OPD), který je 

oxidován na  2,2´-diaminobenzen (Obr. 19). Vzniklý 2,2´-diaminobenzen jsem stanovila 

spektrofotometricky při 490 nm na čtečce TECAN. 
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Obr. 19.  Princip stanovení aktivity peroxidas pomocí OPD. 

Postup: 

Připravila jsem si pracovní roztoky. 

 Tris/HCl/Triton pufr: navážku 3,03 g Tris jsem rozpustila v přibližně  300 ml 

H2O, 4,415 ml 35% HCl jsem doplnila do 100 ml H2O a takto připravenou 1 M 

HCl jsem přilévala k roztoku Trisu za současné kontroly pH až do dosažení 

hodnoty 8, nakonec jsem k 99,9 ml vzniklého roztoku Tris/HCl/H2O (pH 8) 

opatrně přidala 0,1 ml 100% Tritonu X-100. 

 Substrát: připravila jsem si 1 mM H2O2 (1,056 µl 30% H2O2 jsem rozpustila 

v 10 ml pufru) a zároveň jsem si z přesné navážky OPD spočítala, v kolika ml 

takto připraveného 1 mM H2O2  navážku rozpustím, aby vzniklý roztok OPD byl 

10 mmol/l, substrát jsem připravila těsně před použitím. 

 4 M H2SO4: 55,06 ml 97% H2SO4 jsem v digestoři přidala k asi 150 ml H2O a 

následně doplnila redestilovanou vodou do 250 ml. 

Vzorky cytosolu jsem vyndala z hlubokomrazícího boxu, rozmrazila, promíchala 

a naředila fosfátovým pufrem v poměru 1 : 4 (80 µl cytosolu a 320 µl fosfátového 

pufru). 

Vlastní stanovení probíhalo v mikrotitrační destičce. Do jamek jsem nejprve 

pipetovala 50 µl cytosolu a nebo, v případě blanku, 50 µl 0,1 M fosfátového pufru a 

poté jsem multikanálovou pipetou přidala do vzorků i do blanku 50 µl substrátu. Takto 

připravenou destičku jsem nechala 30 minut inkubovat při 37 °C (za současného 

třepání).  

Reakci jsem zastavila přidáním 25 µl 4 M H2SO4 (multikanálovou pipetou) a 

ihned měřila absorbanci při 490 nm na čtečce TECAN. Změřila jsem výšku reakční 

směsi v jamce. 
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Koncentraci vzniklého 2,2´-diaminobenzenu (mol/l) jsem vypočítala podle 

rovnice: 

   (         )        

kde Avz je absorbance vzorku, Abl je absorbance blanku, ε je extinkční koeficient (ε = 1,1 

mM
-1

cm
-1

), l je optická dráha (výška reakční směsi) v cm (l = 0,55 cm). 

Vypočítala jsem látkové množství 2,2´-diaminobenzenu v reakční směsi: 

          

kde V je objem reakční směsi v litrech (V = 125 µl). 

Aktivitu (mol/ml/min) jsem spočítala z rovnice: 

  
 

   
       

kde Vvz je objem vzorku v reakční směsi (Vvz = 50 µl), t je čas (t = 30 min), zř je zředění 

(zř = 5). 

Specifickou aktivitu (mol/mg/min) Px jsem vypočítala vztažením aktivity na 

množství proteinů ve vzorku: 

            

kde mprot je množství bílkoviny (mg/ml) 

4.8. Stanovení aktivity katalasy 

Katalasa (CAT) katalyzuje rozklad peroxidu vodíku na kyslík a vodu. Pro 

stanovení aktivity CAT jsem použila metodu s molybdenanem amonným, který s H2O2 

vytváří stabilní žlutý komplex (Góth 1991). CAT snižuje množství H2O2 a tím dochází i 

ke snížení množství vzniklého komplexu. Absorbanci tohoto komplexu jsem změřila při 

405 nm na čtečce TECAN.  

Postup: 

Nejprve jsem si připravila pracovní roztoky. 

 Sodno-draselný fosfátový pufr (Na-K fosfátový pufr), 60 mM, pH 7,4: navážku 

10,74 g Na2HPO4 x 12 H2O jsem rozpustila v redestilované vodě a doplnila 

v odměrné baňce do 500 ml H2O, navážku 4,08 g KH2PO4 jsem rozpustila 
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v redestilované vodě a doplnila v odměrné baňce do 500 ml H2O a oba roztoky 

jsem postupně slévala až do dosažení pH 7,4 (kontrola na pH metru). 

 Peroxid vodíku, 65 mM: 152 µl 30 % H2O2 jsem napipetovala do 20 ml Na-K 

fosfátového pufru. 

 Molybdenan amonný (MA): navážku 0,8 g (NH4)6Mo7O24 x 4H2O jsem 

rozpustila ve 20 ml H2O. 

Vzorky cytosolu jsem 20x naředila 0,1 M Na-fosfátovým pufrem (pH 7,4). 

Stanovení jsem prováděla v mikrotitrační destičce. Roztoky jsem pipetovala dle tabulky 

3. 

Tab. 3. Příprava mikrotitrační destičky pro stanovení CAT. 

 blank 1 vzorek blank 2 blank 3 

1. 100 µl H2O2 100 µl H2O2 100 µl H2O2 100 µl pufru 

2. 100 µl MA 20 µl cytosolu 20 µl pufru 20 µl pufru 

3. destičku jsem nechala 1 min inkubovat při 37 °C za současného třepání 

4. - 100 µl MA 100 µl MA 100 µl MA 

5. destičku jsem nechala 1 min stát 

6. 20 µl cytosolu - - - 

 

Bublinky O2 vznikající v průběhu reakce jsem propíchala a po přidání cytosolu 

do blanku 1 jsem ihned měřila absorbanci při 405 nm na čtečce TECAN. Každý vzorek 

jsem měřila ve 4 paralelkách. 

Aktivitu CAT (µmol/ml/min) jsem vypočítala dle následující rovnice: 

     (          )  (           )             

kde Abl1 je absorbance blanku 1, Avz je absorbance vzorku cytosolu, Abl2 je absorbance 

blanku 2, Abl3 je absorbance blanku 3, zř je zředění (zř = 20). 

Specifickou aktivitu jsem získala podílem aktivity CAT k množství proteinů ve 

vzorku: 

             

kde asp je specifická aktivita (µmol/min/mg) a mprot je množství proteinů ve vzorku 

(mg/ml). 
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4.9. Polyakrylamidová gelová elektroforéza 

Polyakrylamidové gelová elektroforéza (PAGE) je separační metoda fungující 

na principu migrace proteinů. Migrace je navozená elektrickým polem a její rychlost 

závisí na náboji, velikosti a tvaru molekuly a také na velikosti pórů gelu. Platí, že čím je 

vyšší koncentrace akrylamidu, tím jsou v gelu menší póry. 

Postup: 

Připravila jsem si zásobní roztoky dle následujícího rozpisu. S gely jsem pracovala 

v rukavicích. 

 4 M HCl: k přibližně 150 ml redestilované vody jsem přilévala 88 ml 

koncentrované HCl a poté jsem doplnila vodou do 250 ml.  

 Zásobní roztok akrylamidu (AA) + bis-akrylamidu (bis-AA): navážila jsem 30 g 

akrylamidu a 0,8 g bis-akrylamidu, rozpustila v menším množství vody a 

nakonec doplnila do 100 ml destilovanou vodou. 

 1,5 M Tris-HCl pufr, pH 8,8: navážku 18,5 g Trisu jsem rozpustila v 75 ml 

redestilované  vody. Na pH-metru jsem upravila pH pomocí 4 M HCl a poté 

jsem doplnila v odměrné baňce na 100 ml. 

 0,5 M Tris-HCl pufr, pH 6,8: navážku 6 g Trisu jsem rozpustila v 75 ml 

redestilované vody. Pomocí 4 M HCl jsem upravila pH a nakonec jsem pufr 

doplnila v odměrné baňce na 100 ml. 

 10 % laurylsíran sodný (SDS): navážku 10 g SDS jsem rozpustila v 80 ml 

redestilované vody a doplnila do 100 ml. 

 0,5 % bromfenolová modř (BFB): navážku 50 mg BFB jsem rozpustila v 10 ml 

redestilované vody. 

 Koncentrovaný elektrodový pufr, pH 8,3: navážku 75 g glycinu, 15 g Trisu a 5 g 

SDS jsem rozpustila v 900 ml redestilované vody. Pomocí 4 M HCl jsem 

upravila pH na 8,3 a nakonec jsem pufr doplnila v odměrné baňce do 1000 ml. 

 Zásobní vzorkový pufr: smíchala jsem 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, 0,6 ml 0,5 % BFB. 

 Isobutanol nasycený vodou: čistý isobutanol jsem smíchala s redestilovanou 

vodou. V horní vrstvě se nachází isobutanol nasycený vodou. 

Dále jsem si připravila pracovní roztoky. 
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 10 % persíran amonný (APS): těsně před použitím jsem si rozpustila navážku 

20 mg persíranu amonného v 200 µl redestilované vody. 

 12,5 % separační (spodní) gel: rozpis na 2 gely tloušťky 0,75 mm: smíchala 

jsem 3,2 ml redestilované vody, 2,5 ml 1,5 M Tris-HCl pufru o pH 8,8, 0,1 ml 

10 % SDS a 4,2 ml roztoku AA+bis-AA. Polymeraci jsem iniciovala přídavkem 

58 µl APS a 4 µl TEMEDu. Tento roztok se připravuje těsně před použitím. 

 4 % zaostřovací (horní) gel: rozpis na 2 gely tloušťky 0,75 mm: k 3,126 ml 

redestilované vody jsem napipetovala 1,25 ml 0,5 M Tris-HCl pufru o pH 6,8, 

0,05 ml 10 % SDS a 0,5 ml roztoku AA+bis-AA. Na zahájení polymerace jsem 

použila 30 µl roztoku APS a 2,5 µl TEMEDu. Tento roztok se připravuje těsně 

před použitím. 

 Elektrodový pufr: 70 ml zásobního elektrodového pufru jsem smíchala s 280 ml 

redestilované vody. Připravuje se těsně před použitím.      

 Vzorkový pufr (50 µl/1 ml): k 190 µl zásobního vzorkového pufru jsem 

v digestoři přidala 10 µl 2-merkaptoethanolu. 

Skla jsem nejprve důkladně omyla saponátem, opláchla vodou, následně 

destilovanou vodou a lihomethanolem. Po uschnutí jsem na spacerové sklo přiložila 

sklo krycí, zajistila jsem je rámečkem a ten jsem umístila do nalévacího stojánku. Mezi 

skla v nalévacím stojánku (tloušťka spacerů 0,75 mm) jsem pipetou nalila připravený 

roztok na 12,5% separační gel. Po celé délce gelu jsem ihned opatrně převrstvila 200 µl 

isobutanolu nasyceného vodou. Gel jsem nechala polymerovat při pokojové teplotě. Po 

45 minutách jsem isobutanol slila, gel jsem opláchla redestilovanou vodou a zbytky 

vody nad gelem jsem opatrně vysušila filtračním papírem. Namíchala jsem si roztok na 

4% zaostřovací gel, který jsem po lehkém promíchání ihned pipetou lila na spodní gel 

až po horní okraj krycího skla. Pod úhlem 45° jsem mezi skla zasunula hřeben, gel jsem 

nechala hodinu polymerovat při laboratorní teplotě a poté jsem skla s gelem vyndala 

z rámečku a obalila potravinářskou folií, aby gel nevyschl. Gel jsem pak nechala 

polymerovat přes noc v lednici. 

Další den jsem z připravených gelů opatrně vyndala hřebeny a jamky jsem 

propláchla redestilovanou vodou. Vzorky proteinu jsem měla předem naředěné na 

koncentraci 2 µg/µl. V poměru 1 : 1 jsem je smíchala se vzorkovým pufrem a dala jsem 

je do předehřátého termomixeru na 3 min povařit při 99 °C.  
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Mezitím jsem si připravila zařízení na elektroforézu. Stojánek se skly jsem 

vložila do vaničky. Do horního a poté i do spodního elektrodového prostoru jsem nalila 

elektrodový pufr. Pomocí nanášecího bloku jsem pipetou nanesla do každé jamky 10 µl 

vzorku (6 vzorků na 1 gel) a do jedné jamky jsem nanesla 5 µl molekulového standardu. 

Vyndala jsem nanášecí blok a vaničku ponořila do ledové lázně. Vaničku jsem 

přiklopila víčkem s elektrodami a zařízení připojila ke zdroji napájení. Napětí jsem 

nastavila na 100 V a spustila jsem elektroforézu. Když čelo doběhlo na spodní okraj 

gelu, vypnula jsem zdroj, sundala víčko, stojánek přemístila z vaničky a skla s gelem 

jsem vyndala.  

4.10. Imunoblotting 

Při imunoblottingu jsou proteiny přeneseny elektrickým proudem z gelu na 

membránu, na které jsou následně detekovány pomocí specifických protilátek. 

Postup: 

Nejprve jsem si připravila potřebné roztoky. 

 Blotovací pufr: navážku 6,06 g TRIS (25 mM) a 28,8 g glycinu (192 mM) jsem 

rozpustila v cca 500 ml redestilované vody, přidala jsem 400 ml methanolu a 

nakonec doplnila v odměrné baňce do 2000 ml. 

Po elektroforéze jsem rozevřela skla, odřízla gel od spacerů a odstranila 

zaostřovací gel. Separační gel jsem ve vaničce s blotovacím pufrem oddělila od 

spodního skla. Do blotovacího pufru jsem na přibližně 20 minut namočila i předem 

nastříhané 2 kusy nitrocelulosové membrány a 4 kusy blotovacího papíru (na 2 gely). 

Použila jsem blotovací zařízení BioRad Trans Blot Turbo. Vysunula jsem šuplík 

a vyskládala do něj tzv. blotovací sendvič: 

 1 kus blotovacího papíru 

 nitrocelulosová membrána 

 gel, který jsem rukama urovnala, aby mezi ním a membránou nebyly bubliny 

 1 kus blotovacího papíru 

Sendvič jsem nakonec uhladila od jedné strany ke druhé skleněnou tyčinkou. Do 

stejného šuplíku jsem vyskládala i sendvič s druhým gelem, tedy druhou polovinou 

vzorků. Na blotovací šuplík jsem položila víčko a pootočila kolečkem, čímž jsem ho 
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uzavřela, vložila jsem ho zpět do blotovací zařízení a nastavila požadované parametry 

přenosu (přenos trval 15 minut). 

Připravila jsem si zásobní roztoky: 

 0,1 M TRIS pufr, pH 8,0: navážku 12,1 g TRISu jsem rozpustila v 800 ml 

redestilované vody. Pomocí 4 M HCl jsem upravila pH na 8,0 a v odměrné 

baňce jsem roztok doplnila redestilovanou vodou do 1000 ml. 

 TBST: navážku 8,77 g NaCl jsem rozpustila v přibližně 300 ml redestilované 

vody, přidala jsem 3 ml Tweenu 20 a 100 ml 0,1 M TRIS pufru, pH 8,0. V 1000 

ml odměrné baňce jsem roztok doplnila redestilovanou vodou po rysku. 

 Primární protilátky (Ab): připravila jsem protilátky dle instrukcí výrobce. 

o Králičí polyklonální Ab proti SOD1 – 1:2000 v TBST s 1% mlékem 

o Králičí polyklonální Ab proti CAT – 1:2000 v TBST s 1% mlékem 

 Sekundární protilátky: připravila jsem protilátky dle instrukcí výrobce. 

o Kozí polyklonální Ab proti králičímu IgG konjugovaná s křenovou 

peroxidasou – 1:3000 v TBST  

Po doběhnutí metody jsem šuplík vyndala, sundala jsem víčko a rozebrala 

blotovací sendviče. Propiskou jsem si na membrány označila nejvýraznější proužky 

markeru a poté jsem je přenesla do misek a opláchla je redestilovanou vodou. Navážku 

4 g sušeného mléka jsem rozpustila v 50 ml TBST pufru. Do každé misky s membránou 

jsem nalila asi 25 ml takto připraveného 8% mléka v TBST a nechala hodinu blokovat. 

Po zablokování jsem membrány vyndala, nechala je okapat a stočené do ruličky 

jsem je dala do falkonek. Pokračovala jsem dle rozpisu (Tab. 4). 

Tab. 4. Postup navazování protilátek a promývání. 

Primární protilátka přes noc 

TBST 4 x 15 minut 

Sekundární protilátka 1 hodinu 

TBST 4 x 15 minut 
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4.11. Chemiluminiscenční detekce proteinů 

Principem této metody detekce je emise světla jako výsledek chemické reakce. 

Postup: 

 Jako chemiluminiscenční substrát jsem použila „Amersham ECL Prime Western 

Blotting Detection Reagent“. Smícháním 650 µl roztoku A (luminol) a 650 µl 

roztoku B (peroxid) jsem připravila chemiluminiscenční substrát na jednu 

membránu. Tento substrát jsem připravila těsně před použitím. 

Membránu jsem opatrně vyndala z falkonky, na její povrch jsem napipetovala 

připravený chemiluminiscenční substrát a inkubovala jsem ji ve tmě po dobu 5 minut. 

Po inkubaci se substrátem jsem membránu položila na povrch blotovacího skeneru 

Li-Cor C-Digit a v programu Image Studio jsem spustila snímání (obvykle snímání 

probíhalo 6 minut). Naskenované bloty jsem vyhodnotila v programu Image Studio. 
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5. Výsledky 

U novorozených myší jsem opakovaným s.c. podáním MSG vyvolala rozvoj 

obezity. Kontrolním myším jsem stejným způsobem aplikovala roztok NaCl se stejnou 

osmolalitou, jako měl roztok MSG. Skupině neovlivněných myší označené v grafech 

jako „bez“ jsem nepodávala žádný roztok. Myši byly rozděleny podle pohlaví do dvou 

skupin, které byly dále rozděleny na dvě části a usmrceny po 8 týdnech nebo po 

20 týdnech od narození. V cytosolu získaném z jater těchto myší jsem stanovovala 

obsah bílkoviny, specifické aktivity a exprese proteinů SOD, CAT a Px. U posledního 

zmíněného enzymu jsem nestanovovala expresi, ale jen specifickou aktivitu, protože se 

jedná o skupinu enzymů a nelze proti nim tudíž použít jednu protilátku. 

5.1. Stanovení koncentrace bílkoviny metodou BCA 

Koncentraci bílkoviny ve vzorcích jsem stanovovala metodou se sodnou 

solí BCA. Na spektrofotometru TECAN jsem měřila absorbanci vznikajícího komplexu 

bílkoviny s ionty Cu
1+

.  

Pomocí standardního roztoku hovězího sérového albuminu jsem sestavila 

kalibrační přímku (Obr. 20). Zároveň jsem změřila absorbanci vzniklého komplexu ve 

všech vzorcích, ve kterých jsem prováděla stanovování specifických aktivit enzymů. 

Pomocí kalibrační přímky jsem vypočítala koncentraci bílkoviny ve vzorcích a 

vytvořila graf (Obr. 21). 

 

Obr. 20. Kalibrační přímka ke stanovení koncentrace bílkoviny. Data jsou vyjádřena 

jako průměr ± S.D. Každý bod představuje průměr z pěti měření, kde n = 4.  
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Obr. 21. Koncentrace bílkoviny v jaterním cytosolu myší ze skupin MSG, NaCl a bez 

léčby obou pohlaví a věku 8 a 20 týdnů. Data jsou vyjádřena jako průměr ± S.D. Každý 

bod představuje průměr z pěti měření, kde n = 4.   

 

Koncentrace bílkoviny se u samic pohybovala v rozmezí 16,30 ± 1,38 mg/ml 

(bez léčby 8) až 17,37 ± 1,32 mg/ml (bez léčby 20) a u samců v rozmezí 16,21 ± 1,27 

mg/ml (bez léčby 20) až 17,76 ± 1,82 mg/ml (MSG 20). U skupin MSG a NaCl jsem 

zjistila vyšší obsah bílkoviny u osmi i dvacetitýdenních samců oproti stejně starým 

samicím, který však nebyl statisticky významný. Ve skupině neovlivněných myší 

starých 8 týdnů je koncentrace bílkoviny také nesignifikantně vyšší u samců než u 

samic, ale u myší starých 20 týdnů je tomu naopak. Stárnutím se koncentrace bílkoviny 

signifikantně neměnila, přesto u neovlivněných je viditelný s věkem mírný nárůst 

koncentrace bílkoviny u samic a naopak mírný pokles u samců. 
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5.2. Aktivita a exprese superoxiddismutasy 

Stanovení specifické aktivity SOD  

Ke stanovení aktivity SOD jsem používala nepřímé stanovení formazanu, jehož 

absorbance odpovídá množství přítomného superoxidu. Z naměřené absorbance jsem 

vypočítala specifickou aktivitu, kterou jsem zpracovala do grafů. Porovnání výsledků 

jsem provedla pomocí Studentova t-testu. 

Porovnávala jsem mezi sebou specifické aktivity SOD nejprve u jednotlivých 

patologických stavů u samic stejného věku a samců stejného věku (8 týdnů a 20 

týdnů). Zjistila jsem, že specifická aktivita SOD u samic osmitýdenních myší se 

významně lišila mezi skupinami MSG a NaCl a mezi skupinami NaCl a neovlivněných 

myší (Obr. 22, panel A). U stejně starých samců jsem žádné signifikantní rozdíly 

v aktivitě SOD nezaznamenala (Obr. 22, panel B). U myších samic po 20 týdnech se 

specifická aktivita SOD signifikantně lišila mezi všemi skupinami (tedy MSG x NaCl, 

MSG x neovlivněné a NaCl x neovlivněné; Obr. 23, panel A). U samců došlo ke 

zvýšení aktivity SOD ve skupině neovlivněných myší, která se významně lišila od 

ostatních dvou skupin (Obr. 23, panel B). 

Při porovnání specifických aktivit SOD dle věku, se u samic mezi sebou 

signifikantně liší pouze skupina neovlivněných myší (bez F8 x bez F20). U těchto samic 

specifická aktivita SOD významně klesala se zvyšujícím se věkem. U ostatních skupin 

neměl věk na aktivitu SOD žádný účinek (Obr. 24, panel A). Rovněž jsem zjistila, že u 

samců se signifikantně lišila aktivita SOD ze skupiny NaCl, kdy měli mladí samci 

(NaCl M8) vyšší aktivitu SOD než staří samci (NaCl M20). Ve skupině neovlivněných 

myší jsem naopak zjistila, že aktivita SOD s věkem významně stoupala (Obr. 24, panel 

B). 

Posledním sledovaným kritériem bylo pohlaví pokusných myší. Mezi 

jednotlivými skupinami samic a samců stejného věku jsem zjistila, že mladé MSG, 

NaCl i neovlivněné samice (MSG F8, NaCl F8, bez F8) měly vyšší specifickou aktivitu 

tohoto enzymu než samci odpovídajících skupin (MSG M8, NaCl M8, bez M8) (Obr. 

25, panel A). U dvacetitýdenních MSG a NaCl myší byla specifická aktivita SOD 

rovněž signifikantně vyšší u samic (MSG F20, NaCl F20) než u samců, ale zajímavé je, 

že u neovlivněných myší byla naopak významně zvýšená u starých samců (bez M20) 

(Obr. 25, panel B). 
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Obr. 22. Vliv patologického stavu na specifickou aktivitu superoxiddismutasy 

v jaterním cytosolu samic (panel A) a samců (panel B) myší starých 8 týdnů. 

Novorozeným myším byl s.c. aplikován MSG (rozvoj obezity) nebo NaCl nebo 

nedostávaly nic (bez). Data jsou vyjádřena jako průměr ± S.D. Každý bod představuje 

průměr ze tří měření, kde n = 4. Skupiny s různými písmeny se mezi sebou 

signifikantně liší (P < 0,05, Studentův t-test). 
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Obr. 23. Vliv patologického stavu na specifickou aktivitu superoxiddismutasy 

v jaterním cytosolu samic (panel A) a samců (panel B) myší starých 20 týdnů. 

Novorozeným myším byl s.c. aplikován MSG (rozvoj obezity) nebo NaCl nebo 

nedostávaly nic (bez). Data jsou vyjádřena jako průměr ± S.D. Každý bod představuje 

průměr ze tří měření, kde n = 4. Skupiny s různými písmeny se mezi sebou 

signifikantně liší (P < 0,05, Studentův t-test). 
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Obr. 24. Vliv věku na specifickou aktivitu superoxiddismutasy v jaterním cytosolu 

samic (panel A) a samců (panel B) myší ze skupin MSG, NaCl a neovlivněných starých 

8 a 20 týdnů. Data jsou vyjádřena jako průměr ± S.D. Každý bod představuje průměr ze 

tří měření, kde n = 4. Skupiny stejné barvy označené * se mezi sebou signifikantně liší 

(P < 0,05, Studentův t-test).  
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Obr. 25. Vliv pohlaví na specifickou aktivitu superoxiddismutasy v jaterním cytosolu 

myší ze skupin MSG, NaCl a bez léčby starých 8 týdnů (panel A) a 20 týdnů (panel B). 

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

kde n = 4. Skupiny stejné barvy označené * se mezi sebou signifikantně liší (P < 0,05, 

Studentův t-test). 
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Stanovení proteinové exprese SOD 

Expresi SOD jsem zjišťovala metodou SDS-PAGE s následným 

imunoblottingem za použití primární protilátky proti SOD1 (Obr. 26). Zjištěné množství 

SOD1 jsem standardizovala na množství β-aktinu, který slouží jako kontrola 

nanášeného množství cytosolických bílkovin. 

Z výsledků je patrné, že relativní exprese SOD1 s věkem klesala (Obr. 27), 

protože byla vyšší u mladších myší než u starších a to ve všech skupinách. Nejvíce 

patrný byl tento rozdíl ve skupině MSG, kde s věkem exprese SOD klesla asi o 

polovinu, nejméně patrný rozdíl jsem naopak zaznamenala ve skupině samic bez léčby, 

kde s věkem exprese klesla jen minimálně. S ohledem na pohlaví jsem zjistila vyšší 

expresi SOD1 u samic NaCl F8, NaCl F20 a neovlivněné F20 než u odpovídajících 

skupin samců, zatímco u skupiny samic MSG F8 byla relativní exprese SOD1 nižší než 

u stejně starých samců. Skupiny samců a samic neovlivněné 8 týdnů a MSG 20 týdnů se 

mezi sebou v expresi SOD nelišily. Výraznější změny způsobené navozením 

patologického stavu jsem zaznamenala především u dvacetitýdenních samic, u nichž 

byla obezita u skupiny MSG provázena významným poklesem exprese SOD1 

v porovnání se skupinami NaCl a zejména neovlivněných myší. 

 

Obr. 26. Exprese superoxiddismutasy a β-aktinu v cytosolu jater MSG, NaCl a 

neovlivněných myší obou pohlaví starých 8 a 20 týdnů. Cytosolické frakce (10 µg 

proteinu/jamka) byly podrobeny SDS-PAGE a následnému imunoblotingu. Bloty byly 

rozstříhány a jednotlivé části byly vystaveny působení králičí polyklonální protilátky 

proti SOD1 nebo králičí monoklonální protilátce proti β-aktinu. Primární protilátka byla 

označena pomocí odpovídající sekundární protilátky s navázanou křenovou 

peroxidasou. Detekce byla provedena pomocí chemiluminiscenčního substrátu 

pro křenovou peroxidasu. 
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Obr. 27. Relativní exprese SOD1 v játrech osmitýdenních (panel A) a dvacetitýdenních 

(panel B) myší obou pohlaví ze skupin MSG, NaCl a neovlivněných. 
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5.3. Specifická aktivita peroxidas 

Ke stanovení specifické aktivity peroxidas jsem použila metodu s OPD. 

Absorbanci vzniklého 2,2´-diaminobenzenu jsem stanovila spektrofotometricky na 

čtečce TECAN při 490 nm. Naměřenou absorbanci jsem za použití hodnot koncentrace 

bílkovin přepočítala na specifickou aktivitu. Porovnání výsledků jsem provedla pomocí 

Studentova t-testu. 

Nejprve jsem porovnala specifickou aktivitu Px ve skupinách podle 

patologického stavu. Ve skupině mladých (8 týdnů) samic se specifická aktivita od 

sebe signifikantně vzájemně liší u všech skupin (tedy MSG x NaCl, MSG x bez, NaCl x 

bez; Obr. 28, panel A). Ve skupině stejně starých samců jsem zjistila, že se liší MSG od 

NaCl a MSG od neovlivněných samců (Obr. 28, panel B). Ve dvaceti týdnech se 

specifická aktivita u samic signifikantně lišila při porovnání MSG F20 a bez F20 a také 

při porovnání NaCl F20 a bez F20 (MSG x bez, NaCl x bez) (Obr. 29, panel A). U 

dvacetitýdenních samců byla specifická aktivita Px u skupiny MSG vyšší než u skupiny 

NaCl a také než u skupiny neovlivněných (Obr. 29, panel B).  

Dále jsem aktivitu Px porovnávala podle věku. Zjistila jsem, že ve skupině 

MSG se statisticky významně liší osmitýdenní samice od dvacetitýdenních (MSG F8 x 

MSG F20), kdy u starších samic s obezitou navozenou glutamátem sodným je aktivita 

Px nižší, tedy klesá se zvyšujícím se věkem. Ve skupině NaCl jsem při porovnání 

mladých (NaCl F8) a starých (NaCl F20) samic nenašla signifikantní rozdíly ve 

specifické aktivitě Px. Ve skupině samic bez léčby byla Px aktivita mladých samic (bez 

F8) naopak nižší než u starých samic (bez F20) (Obr. 30, panel A). Při porovnávání 

hodnot u samců jsem ve skupině MSG ani ve skupině bez léčby nezjistila významné 

rozdíly. Mladí samci ze skupiny NaCl mají aktivitu vyšší než dvacetitýdenní NaCl 

samci (Obr. 30, panel B). 

Při srovnání podle pohlaví jsem zjistila, že se u mladých myší signifikantně liší 

pouze skupina neovlivněných, kde vyšší specifickou aktivitu peroxidas mají mladí 

samci (bez M8) (Obr. 31, panel A). Skupina mladých myší NaCl a neovlivněných se 

v aktivitě Px podle pohlaví signifikantně nelišila. U dvacetitýdenních myší je patrný 

rozdíl v aktivitě Px ve skupinách MSG a NaCl u samic (MSF F20, NaCl F20) oproti 

samcům (MSG M20, NaCl M20). Staré MSG samice mají aktivitu Px nižší než stejně 
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staří MSG samci. Ve skupině dvacetitýdenních NaCl myší jsem naopak zjistila vyšší 

aktivitu Px u samic (NaCl F20) (Obr. 31, panel B).  
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Obr. 28. Vliv patologického stavu na specifickou aktivitu peroxidas v jaterním cytosolu 

samic (panel A) a samců (panel B) myší starých 8 týdnů. Novorozeným myším byl s.c. 

aplikován MSG (rozvoj obezity) nebo NaCl nebo nedostávaly nic (bez). Data jsou 

vyjádřena jako průměr ± S.D. Každý bod představuje průměr z pěti měření, kde n = 4. 

Skupiny s různými písmeny se mezi sebou signifikantně liší (P < 0,05, Studentův t-test). 
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Obr. 29. Vliv patologického stavu na specifickou aktivitu peroxidas v jaterním cytosolu 

samic (panel A) a samců (panel B) myší starých 20 týdnů. Novorozeným myším byl s.c. 

aplikován MSG (rozvoj obezity) nebo NaCl nebo nedostávaly nic (bez). Data jsou 

vyjádřena jako průměr ± S.D. Každý bod představuje průměr z pěti měření, kde n = 4. 

Skupiny s různými písmeny se mezi sebou signifikantně liší (P < 0,05, Studentův t-test). 
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Obr. 30. Vliv věku na specifickou aktivitu peroxidas v jaterním cytosolu samic (panel 

A) a samců (panel B) myší ze skupin MSG, NaCl a bez léčby starých 8 a 20 týdnů. Data 

jsou vyjádřena jako průměr ± S.D. Každý bod představuje průměr z pěti měření, kde n = 

4. Skupiny stejné barvy označené * se mezi sebou signifikantně liší (P < 0,05, 

Studentův t-test). 
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Obr. 31. Vliv pohlaví na specifickou aktivitu peroxidas v jaterním cytosolu myší ze 

skupin MSG, NaCl a bez léčby starých 8 týdnů (panel A) a 20 týdnů (panel B). Data 

jsou vyjádřena jako průměr ± S.D. Každý bod představuje průměr z pěti měření, kde n = 

4. Skupiny stejné barvy označené * se mezi sebou signifikantně liší (P < 0,05, 

Studentův t-test). 
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5.4. Aktivita a exprese katalasy 

Stanovení specifické aktivity CAT  

Ve své práci jsem měřila absorbanci stabilního žlutého komplexu molybdenanu 

amonného s H2O2. Čím vyšší je aktivita CAT, tím méně komplexu vzniká. Z 

naměřené absorbance jsem následně vypočítala specifickou aktivitu CAT, kterou jsem 

zpracovala do grafů. Porovnání výsledků jsem provedla pomocí Studentova t-testu.  

Nejprve jsem porovnávala specifickou aktivitu CAT podle patologického stavu 

skupin myší. U osmitýdenních samic ani u osmitýdenních samců všech skupin jsem 

nezjistila žádné signifikantní rozdíly v aktivitě CAT (Obr. 32). Po dvaceti týdnech jsem 

zjistila významně zvýšenou aktivitu u neovlivněných samců oproti MSG (bez M20 x 

MSG M20) (Obr. 33, panel B). U samic jsem rozdíl v aktivitě CAT nezjistila (Obr. 33, 

panel A). 

Při porovnání skupin podle věku jsem zjistila, že u samic se mezi sebou 

signifikantně lišila skupina mladých neovlivněných samic (bez F8) od skupiny 

dvacetitýdenních neovlivněných samic (bez F20). U skupiny neovlivněných samic 

aktivita významně klesala se zvyšujícím se věkem (Obr. 34, panel A). U ostatních 

skupin samic jsem nezjistila rozdíly v aktivitě CAT v průběhu stárnutí. Ve skupinách 

samců jsem rovněž u srovnatelných skupin nezjistila žádné významné rozdíly v aktivitě 

CAT (Obr. 34, panel B).  

Dále jsem porovnávala, jak se liší specifická aktivita CAT u samic a samců 

stejného věku (porovnání podle pohlaví). U mladých myší jsem zjistila, že se liší 

pouze skupina neovlivněných, kdy mladé samice (bez F8) měly významně vyšší 

aktivitu CAT než mladí samci (bez M8). U ostatních skupin byla vyšší aktivita u samic 

statisticky nevýznamná (Obr. 35, panel A). U dvacetitýdenních myší jsem signifikantní 

rozdíly mezi samci a samicemi nezjistila (Obr. 35, panel B). 
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Obr. 32. Vliv patologického stavu na specifickou aktivitu katalasy v jaterním cytosolu 

samic (panel A) a samců (panel B) myší starých 8 týdnů. Novorozeným myším byl s.c. 

aplikován MSG (rozvoj obezity) nebo NaCl nebo nedostávaly nic (bez). Data jsou 

vyjádřena jako průměr ± S.D. Každý bod představuje průměr z pěti měření, kde n = 4. 

Skupiny s různými písmeny se mezi sebou signifikantně liší (P < 0,05, Studentův t-test). 
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Obr. 33. Vliv patologického stavu na specifickou aktivitu katalasy v jaterním cytosolu 

samic (panel A) a samců (panel B) myší starých 20 týdnů. Novorozeným myším byl s.c. 

aplikován MSG (rozvoj obezity) nebo NaCl nebo nedostávaly nic (bez). Data jsou 

vyjádřena jako průměr ± S.D. Každý bod představuje průměr z pěti měření, kde n = 4. 

Skupiny s různými písmeny se mezi sebou signifikantně liší (P < 0,05, Studentův t-test). 
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Obr. 34. Vliv věku na specifickou aktivitu katalasy v jaterním cytosolu samic (panel A) 

a samců (panel B) myší ze skupiny MSG, NaCl a bez léčby starých 8 a 20 týdnů. Data 

jsou vyjádřena jako průměr ± S.D. Každý bod představuje průměr z pěti měření, kde n 

=4. Skupiny stejné barvy označené * se mezi sebou signifikantně liší (P < 0,05, 

Studentův t-test). 
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Obr. 35. Vliv pohlaví na specifickou aktivitu katalasy v jaterním cytosolu myší ze 

skupin MSG, NaCl a bez léčby starých 8 týdnů (panel A) a 20 týdnů (panel B). Data 

jsou vyjádřena jako průměr ± S.D. Každý bod představuje průměr z pěti měření, kde n = 

4. Skupiny stejné barvy označené * se mezi sebou signifikantně liší (P < 0,05, 

Studentův t-test). 
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Stanovení proteinové exprese CAT  

Expresi CAT jsem stanovovala pomocí SDS-PAGE a následného 

imunoblottingu za použití primární protilátky proti CAT. Zjištěné množství CAT jsem 

standardizovala na množství β-aktinu (Obr. 36). 

Z výsledků je patrné, že relativní exprese CAT s věkem pouze mírně klesala, až 

na skupinu MSG samců, kde klesla velmi výrazně (o více než 50%). S ohledem na 

pohlaví jsem zaznamenala vyšší expresi CAT u samců všech skupin. Ve skupině NaCl 

mladých i starých se jednalo o rozdíl v expresi CAT u samců oproti samicím přibližně o 

polovinu, ve skupině mladých MSG asi o třetinu, u dvacetitýdenních o méně než třetinu 

a ve skupině bez léčby byl rozdíl v expresi podle pohlaví minimální. Výraznější změny 

způsobené navozením patologického stavu jsem zaznamenala především u 

osmitýdenních samců, kde byla MSG obezita provázena výrazným zvýšením exprese 

CAT v porovnání se skupinami NaCl a zejména neovlivněných myší (Obr. 37). 

 

 

Obr. 36. Exprese katalasy a β-aktinu v cytosolu jater MSG, NaCl a neovlivněných myší 

obou pohlaví starých 8 a 20 týdnů. Cytosolické frakce (10 µg proteinu/jamka) byly 

podrobeny SDS-PAGE a následnému imunoblotingu. Bloty byly rozstříhány a 

jednotlivé části byly vystaveny působení králičí polyklonální protilátky proti CAT nebo 

králičí monoklonální protilátce proti β-aktinu. Primární protilátka byla označena pomocí 

odpovídající sekundární protilátky s navázanou křenovou peroxidasou. Detekce byla 

provedena pomocí chemiluminiscenčního substrátu pro křenovou peroxidasu. 
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Obr. 37. Relativní exprese CAT v játrech osmitýdenních (panel A) a dvacetitýdenních 

(panel B) myší obou pohlaví ze skupin MSG, NaCl a neovlivněných. 
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6. Diskuze 

Cílem této práce bylo zjistit, jak patologický stav (obezita navozená glutamátem 

sodným), věk a pohlaví pokusných zvířat (myší) ovlivňuje aktivitu antioxidačních 

enzymů. Myši byly rozděleny podle patologického stavu do 3 základních skupin – 

MSG, NaCl a neovlivněné myši. Myši v těchto skupinách byly dále rozděleny podle 

pohlaví a podle dosaženého věku (8 a 20 týdnů). Sledovala jsem aktivitu 

superoxiddismutasy, peroxidas a katalasy v cytosolické frakci získané z jater myší. 

Naměřené hodnoty aktivit jsem vztáhla na mg proteinu, čímž jsem získala specifické 

aktivity. Z toho důvodu jsem v jednotlivých vzorcích stanovila koncentraci proteinů. 

Množství proteinů se mezi skupinami významně nelišilo, což znamená, že patologický 

stav, pohlaví ani věk nemění významně koncentraci proteinů. Tyto faktory však mohou 

ovlivnit podíl neaktivní formy enzymu nebo množství jednotlivých enzymů při 

zachování celkové koncentrace proteinů. Statistické hodnocení jsem prováděla pomocí 

nepárového Studentova t-testu s hladinou významnosti 0,05.  

Obezita je globálním problémem a její prevalence neustále stoupá. Od roku 

1980 dodnes se počet obézních lidí takřka zdvojnásobil. Podle údajů WHO trpělo v roce 

2008 na světě nadváhou 1,4 miliardy dospělých starších 20 let, z nichž bylo více než 

200 milionů mužů a téměř 300 milionů žen obézních. Alarmující jsou rovněž údaje o 

stoupající prevalenci obezity u dětí. V roce 2011 trpělo nadváhou 40 milionů dětí 

mladších 5 let (World Health Organisation 2013). Obezita je multifaktoriální 

onemocnění ovlivněné geneticky i vnějšími vlivy. Hlavní příčinou je především nízký 

výdej energie v kombinaci s vysokým kalorickým příjmem. Toto porušení energetické 

rovnováhy vede k nadměrnému hromadění tuku v tukové tkáni, což je doprovázeno 

mírným zánětem, hypoxií a oxidačním stresem (Savini et al. 2013). U zvířecích modelů 

s  obezitou indukovanou MSG a také u modelů s obezitou způsobenou HFD je její vznik 

provázen zvýšenou oxidační zátěží a tedy i oxidačním stresem (Contini et al. 2012). 

Oxidační stres je definován jako nerovnováha mezi vznikem reaktivních forem 

kyslíku a dusíku a jejich odstraňováním z organismu pomocí antioxidačního obranného 

systému. Při zvýšení kalorického příjmu, hypoxii, zánětu nebo při snížené antioxidační 

kapacitě organismu vzniká nefyziologické množství RONS. Mnoha studiemi bylo 

potvrzeno zvýšení buněčného a oxidačního stresu v souvislosti s obezitou (např. 

Rupérez et al. 2014, Diniz et al. 2006). Oxidační stres způsobuje při obezitě zvýšenou 
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oxidaci proteinů, lipidů, DNA a eventuálně i změny v genové expresi a v některých 

signálních drahách. Vyšší příjem tuků a cukrů spojený s obezitou může být alespoň 

částečně zodpovědný za vyšší tvorbu ROS díky saturaci dýchacího řetězce. Tento 

účinek byl pozorován v pokusech na myších i lidech, kdy volné mastné kyseliny 

vyvolaly zvýšení hladiny peroxidu vodíku v mitochondriích (Rupérez et al 2014). 

Zvýšení hladiny peroxidu vodíku u MSG myší může souviset se sníženou aktivitou GPx 

(Seiva et al. 2012) a také se snížením množství redukovaného glutathionu (Kumar a 

Bhandari 2013).  

Strategií, jak dosáhnout snížení oxidačního stresu při obezitě, je snížení váhy, 

fyzická aktivita a příjem stravy bohaté na antioxidanty (Savini et al. 2013). Podávání 

antioxidantů, např. flavonoidu kvercetinu nebo vodného extraktu z pískavice řecké seno 

(Trigonella foenum-graecum, Fabaceae), příznivě ovlivnilo hladiny některých 

antioxidačních enzymů (Seiva et al. 2012, Kumar a Bhandari 2013). MSG potkani měli 

aktivitu SOD nižší o téměř 35% než potkani kontrolní. Po podání kvercetinu (75 mg/kg, 

intraperitoneálně, celkem 6x v týdenním intervalu) došlo ke zvýšení aktivity SOD u 

MSG potkanů o 130 % (Seiva et al 2012).  

Součástí antioxidační ochrany tkání jsou mimo jiné i enzymy 

superoxiddismutasa, různé peroxidasy, katalasa, glutathionperoxidasa, peroxiredoxiny, 

xanthinoxidasa a mnoho dalších (Rupérez et al. 2014). SOD katalyzuje dismutaci 

superoxidového radikálu na peroxid vodíku a kyslík, CAT je klíčový enzym 

antioxidační ochrany katalyzující konverzi peroxidu vodíku na kyslík a vodu za použití 

manganu nebo železa jako kofaktoru (Kumar a Bhandari 2013). Různé tkáně v těle 

mohou reagovat na oxidační stres odlišně - například v játrech MSG potkanů došlo ke 

snížení aktivity SOD, zatímco v ledvinách naopak k jejímu zvýšení. Naproti tomu 

aktivita CAT se v játrech ani v ledvinách MSG potkanů nelišila od aktivity CAT u 

zdravých kontrol (Contini et al. 2012). U obézních dětí bylo ve studiích pozorováno 

snížení aktivity enzymů CAT a GPx v erytrocytech (Rupérez et al. 2014). 

Jedním z hledisek, které jsem použila k hodnocení získaných výsledků v této 

práci, byl patologický stav, kdy jsem porovnávala specifické aktivity MSG myší 

s odpovídající osmolální kontrolou. Aktivita superoxiddismutasy byla v játrech MSG 

samic mírně, ale signifikantně snížená ve srovnání se stejně starou osmolální kontrolou. 

U samců jsem žádné změny v aktivitě SOD v souvislosti s rozvojem obezity 

nezaznamenala. Naproti tomu Contini et al. (2012), Seiva et al. (2012) i Diniz et al. 
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(2004) shodně uvádějí snížení aktivity SOD v játrech potkaních samců kmene Wistar 

s obezitou indukovanou MSG. Ve studii Lazarina et al. (2011) byla aktivita jaterní SOD 

u MSG potkanů nižší o 21% oproti kontrolním samcům. Tento rozdíl může být 

způsoben použitím jiného modelového zvířete (NMRI myš x Wistar potkan). Nižší 

aktivita SOD může vést k vyšším koncentracím superoxidu (nejčastějšího radikálu 

v biologických systémech) v organismu a jeho následným přeměnám na výrazně 

škodlivější hydroxylový radikál nebo další typy RONS. Rovněž u modelu obezity 

vyvolaného dietou s vysokým obsahem sacharosy byly aktivita antioxidačních enzymů 

SOD a GPx a množství redukovaného glutathionu snížené oproti kontrolním neobézním 

potkanům (Diniz et al. 2006). Exprese proteinu SOD1 se v souvislosti s patologickým 

stavem výrazně neměnila. Pouze u dvacetitýdenních samic byla exprese tohoto enzymu 

u skupiny MSG nižší než u obou typů kontrol, což je v souladu s ve studiích 

pozorovanými nižšími aktivitami SOD. Zvýšená exprese SOD1 nebo mitochondriální 

SOD2 redukovala u geneticky upravených myší oxidační stres in vivo a vysoké hladiny 

SOD chránily myši krmené HFD před vznikem glukosové tolerance a insulinové 

rezistence, nikoliv však před rozvojem obezity (Rupérez et al. 2014). Nejvyšší relativní 

expresi SOD1 jsem zjistila u mladých MSG samců, což by mohlo souviset se snahou 

organismu bránit se pomocí antioxidačního systému před vznikem glukosové tolerance 

a insulinové rezistence. 

Největší vliv měla obezita na aktivitu peroxidas, kde došlo v souvislosti 

s rozvojem obezity k signifikantnímu zvýšení specifické aktivity těchto enzymů ve 

skupině mladých MSG samic a starých MSG samců ve srovnání s oběma kontrolami. 

Rozdíly u dalších MSG myší nebyly významné v porovnání s NaCl kontrolou. Zajímavé 

je, že aktivita peroxidas byla nejnižší ve skupině neovlivněných myší ve srovnání 

s NaCl i MSG skupinami (s výjimkou samců starých 20 týdnů, kde byla aktivita stejná 

jako u skupiny NaCl). Dosud se většina dostupných zdrojů zabývala stanovením 

aktivity glutathionperoxidasy a ne aktivity peroxidas obecně. V těchto pracích je 

popisováno buď zvýšení jaterní aktivita GPx (Contini et al. 2012, Seiva et al. 2012), 

nebo je aktivita GPx nezměněná (Diniz et al. 2004). 

Obezita navozená MSG neměla vliv na specifickou aktivitu katalasy ani u 

jedné testované skupiny, což je v souladu s výsledky Continiho et al. (2012) a Lazarina 

et al. (2011). Naopak studie Kumara a Bhandiho (2013) popisuje snížení aktivity SOD i 

CAT v játrech MSG potkanů. V rozporu s výsledky získanými u specifické aktivity 
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CAT se její proteinová exprese lišila mezi skupinami MSG a NaCl. Relativní exprese 

CAT byla nejvyšší ve skupině mladých MSG samců, zatímco u starých MSG samic 

byla nižší než u osmolální kontroly. Výsledky z proteinové exprese ovšem potřebují 

potvrdit opakovaným měřením. U obézních myší došlo při kalorické restrikci ke 

zvýšení exprese katalasy v tukové tkáni. U myší krmených HFD byla aktivita srdeční 

CAT významně snížená, ale zřejmě jako kompenzace došlo ke zvýšení její exprese 

(Rupérez et al. 2014). 

 

Stárnutí je nevyhnutelný biologický proces, který ovlivňuje všechny živé 

organismy. Díky stárnutí populace se tímto procesem v dnešní době zabývá mnoho 

vědeckých týmu. Výzkumy jsou často zaměřeny na pochopení základních mechanismů 

spojených se stárnutím na molekulární a buněčné úrovni. Tento fyziologický proces je 

provázen mnoha morfologickými a funkčními změnami vedoucími k nerovnováze 

v kontrolních mechanismech organismu zahrnujících hormonální, neuronální a imunitní 

mechanismy. Někteří vědci stárnutí vysvětlují jako selhávání organismu v udržování 

homeostázy (Kasapoglu a Özben 2001). 

S rostoucím věkem dochází u savců nejen ke snížení schopnosti 

mitochondriálního dýchacího řetězce přenášet elektrony a využívat kyslík k tvorbě 

ATP, ale rovněž ke zvýšení produkce ROS a následnému poškození jejich strukturních 

komponent (např. membrán, enzymů a mitochondriální DNA). Hovoříme pak o 

mitochondriální dysfunkci, která kromě stárnutí provází i celou řadu patologických 

stavů (Boveris et al. 1999). Ademoglu et al. (2013) zaznamenali během stárnutí 

trojnásobné zvýšení obsahu peroxidu vodíku v mitochondriích získaných z jater samic 

potkana (12 měsíců x 24 měsíců). Dosud popsané změny v aktivitě/expresi enzymů 

během stárnutí jsou variabilní – aktivita některých enzymů se v průběhu stárnutí 

zvyšuje, dalších snižuje a u jiných se téměř nemění. Například v pokusu se 

samci potkanů kmene Wistar ve věku 6 týdnů a 21 měsíců se aktivita antioxidačních 

enzymů SOD a Px v jaterním cytosolu s věkem vůbec nezměnila a aktivita CAT a GPx 

byla snížena pouze nesignifikantně vlivem vysoké interindividuální variability 

(Vyskočilová et al. 2013).  

V průběhu stárnutí jsem u samic nepozorovala žádné významné změny 

v aktivitě superoxiddismutasy. Pouze ve skupině neovlivněných samců se s věkem 
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mírně, ale signifikantně, zvýšila, zatímco ve skupině neovlivněných samic a NaCl 

samců došlo k jejímu mírnému snížení. Tyto výsledky jsou v souladu se studií 

Muradian et al. (2002), kde je popsán signifikantní pokles aktivity SOD v játrech 

starých myších samic (23-25 měsíců) oproti mladým (3-5 měsíců). Relativní exprese 

proteinu SOD1 byla vyšší u všech skupin mladých myší oproti starým. Nejvýraznější 

je tento rozdíl u obézních samců i samic, protože zde relativní exprese klesla o více než 

polovinu. Naproti tomu Ademoglu et al. (2013) popsali významně zvýšení v expresi 

Mn-SOD (3x u samců a 4x u samic) v játrech potkanů, zatímco aktivita tohoto enzymu 

se s věkem neměnila. 

Aktivita peroxidas u MSG samic v průběhu stárnutí klesala, zatímco u 

neovlivněných samic naopak stoupala. U samců jsem signifikantní rozdíl zjistila pouze 

ve skupině NaCl, kde aktivita Px s věkem klesala. Aktivita jaterní GPx se s věkem 

neměnila u samic myší (Muradian et al. 2002, Sobočanec et al. 2008), zatímco u samců 

stoupala až o 55 % po 18 měsících (Sobočanec et al. 2008). 

Aktivita katalasy se s věkem téměř neměnila, pouze ve skupině neovlivněných 

samic klesala. Rovněž Muradian et al. (2002) popsali pokles v aktivitě CAT v průběhu 

stárnutí, který však nebyl signifikantní. Naproti tomu u osmnáctiměsíčních samic myší 

aktivita jaterní CAT stoupla téměř o 19 % respektive 12 % proti samicím starým jeden 

respektive čtyři měsíce (Sobočanec et al. 2008). Relativní exprese proteinu CAT se 

s věkem téměř neměnila u obou kontrol, ale je zajímavé, že ve skupině myší s obezitou 

navozenou glutamátem sodným exprese s věkem klesla. Přestože tedy byla exprese 

CAT u mladých MSG myší výrazně vyšší, a to hlavně u MSG samců, ve dvaceti 

týdnech byla stejná jako u ostatních skupin. 

 

Aktivita některých antioxidačních enzymů (např. erythrocytární SOD a 

plasmatické CAT) byla u žen vyšší než u mužů stejného věku (Mariani et al. 2006). 

Aktivita antioxidačních enzymů je řízena pohlavními hormony, což může vysvětlit 

pozorované změny, které byly závislé na pohlaví a věku. Navíc estrogeny mají 

popsanou antioxidační aktivitu (zřejmě díky fenolickému kruhu A), a jsou schopné 

inhibovat peroxidaci lipidů (Giergiel et al. 2012). Rozdíly v expresi MnSOD u potkanů 

v závislosti na pohlaví popsala studie Ademoglu et al. (2013). Exprese MnSOD byla 

signifikantně vyšší u samic, jejichž mitochondrie v jaterních buňkách byly odolnější 
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k oxidačnímu poškození než mitochondrie samců. Celková mitochondriální aktivita 

SOD a GPx byla přitom u obou pohlaví stejná (Ademoglu et al. 2013). 

Při porovnávání aktivity podle pohlaví jsem zjistila, že všechny osmitýdenní i 

dvacetitýdenní samice měly vyšší aktivitu superoxiddismutasy než stejně staří samci, 

což je v souladu se zjištěním Ademoglu et al. (2013) a Sobočanec et al. (2008). 

Výjimku tvořila skupina neovlivněných myší ve věku 20 týdnů, u kterých byla naopak 

aktivita tohoto enzymu vyšší u samců. Relativní exprese proteinu SOD1 se podle 

pohlaví výrazně nelišila. Ve skupinách mladých myší jsem zjistila mírně vyšší expresi u 

NaCl samic oproti samcům a naopak u obézních myší byla exprese SOD1 mírně vyšší u 

MSG samců. Nejvýraznější rozdíl podle pohlaví byl u neovlivněných dvacetitýdenních 

samic, které měly expresi vyšší než neovlivnění samci asi o třetinu, přestože u 

osmitýdenních neovlivněných byla exprese jaterní SOD stejná. Tento rozdíl byl 

způsoben tím, že u neovlivněných samců exprese s věkem klesla, zatímco u samic 

zůstala téměř beze změny. 

U mladých myší se aktivita peroxidas mezi pohlavími výrazně nelišila 

s výjimkou neovlivněných myš, u nichž byla aktivita Px vyšší u samců než u samic. U 

starých myší pak byla aktivita Px vyšší u MSG samců a NaCl samic než u jejich 

protějšků s opačným pohlavím. Sobočanec et al. (2008) nalezli vyšší aktivitu GPx u 

myších samců než u samic.   

 Specifická aktivita katalasy se podle pohlaví lišila pouze u skupiny 

osmitýdenních neovlivněných myší, kde měly samice vyšší aktivitu tohoto enzymu než 

samci. Naproti tomu Sobočanec et al. (2008) zaznamenali vyšší aktivitu CAT v játrech 

myších samců. Relativní exprese CAT se podle pohlaví výrazně lišila u osmolálních 

kontrol ve věku 8 i 20 týdnů, kde byla asi o polovinu vyšší u samců než u stejně starých 

samic. Tento rozdíl byl však zřejmě způsoben špatným naskenováním proužků u samic 

(proužky nejsou rovnoměrně probarvené) a experiment je třeba zopakovat. Rovněž u 

mladých MSG samců jsem zaznamenala vyšší expresi CAT než u samic, ale v průběhu 

stárnutí tento rozdíl mizel. 

Aktivitu/expresi enzymů může ovlivnit celá řada faktorů včetně patologického 

stavu (obezity), věku a pohlaví studovaného subjektu. Ze všech studovaných enzymů 

byly nalezeny největší změny u peroxidas, jejichž aktivita byla ovlivněna věkem, 

pohlavím i navozeným patologickým stavem. Naproti tomu aktivita/exprese 
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superoxiddismutasy a katalasy byla těmito faktory ovlivněna jen málo. Rozpory 

s publikovanými výsledky mohou být vysvětleny mezidruhovými rozdíly, použitím 

jiného kmene myši či výrazně starších pokusných zvířat.  
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7. Závěr 

Výsledky mé diplomové práce lze shrnout do následujících bodů: 

1. Z jater zdravých myší a myší s experimentálně navozenou obezitou byly 

připraveny subcelulární frakce, cytosolická a mikrosomální. V cytosolické frakci 

všech skupin myší byla spektrofotometricky stanovena koncentrace bílkoviny. 

 

2. Specifické aktivity superoxiddismutasy, peroxidas a katalasy byly u myší ze 

skupin MSG, NaCl a neovlivněných obou pohlaví a věku 8 a 20 týdnů 

stanoveny spektrofotometricky. Z těchto enzymů měla obezita největší účinek 

na aktivitu peroxidas a to ve smyslu indukce enzymové aktivity. 

 

3. Patologický stav (navození obezity) měl významný vliv na aktivitu zejména na 

aktivitu peroxidas, u nichž došlo ke zvýšení specifické aktivity u obézních myší. 

Vliv věku na aktivitu enzymů nebyl jednoznačný. Zatímco u některých skupin 

došlo k významnému snížení aktivity u starších zvířat (např. Px u skupin MSG F 

a NaCl M či SOD NaCl M a bez F), u jiných aktivita s věkem stoupala (např. Px 

bez F a SOD bez F) a u ostatních se s věkem neměnila. Samice měly téměř vždy 

vyšší aktivitu studovaných enzymů než samci odpovídající skupiny. 

 

4. Relativní proteinová exprese SOD a CAT vztažená na množství β-aktinu byla u 

myší ze skupin MSG, NaCl a neovlivněných obou pohlaví a věku 8 a 20 týdnů 

zjištěna pomocí imunoblottingu. Největší změny v relativní expresi proteinu 

v souvislosti s obezitou byly nalezeny u katalasy. 

 

5. Obezita měla vliv na expresi katalasy nejvíce u mladých samců (MSG M8), kteří 

měli dvakrát vyšší expresi CAT než všechny ostatní skupiny. S věkem exprese 

CAT i SOD téměř vždy klesala, výjimku tvoří neovlivnění, kde byla exprese 

CAT nezměněná a SOD snížená nejméně. Navozená obezita měla vliv také na 

pokles exprese SOD i CAT v průběhu stárnutí, protože u MSG skupin klesalas 

věkem nejvíce. Samice všech 3 skupin i obojího věku měly vždy alespoň mírně 

nižší expresi CAT než samci. 
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9. Seznam použitých zkratek 

α-MSH α-melanocyty stimulující hormon 

5-HT 5-hydroxytryptamin, serotonin 

AA akrylamid 

ACTH adrenokortikotropin 

AgRP agouti-related peptid 

AP alkalická fosfatasa 

ARC nucleus arcuatus hypothalamu 

APS persíran amonný 

ATP adenosintrifosfát 

BAT hnědá tuková tkáň  

BCA kyselina bicinchoninová 

BDNF  mozkový neurotrofický faktor  

Bez F8 osmitýdenní samice myší bez léčby, neovlivněné 

Bez F20 dvacetitýdenní samice myší bez léčby, neovlivněné 

Bez M8 osmitýdenní samci myší bez léčby, neovlivnění 

Bez M20 dvacetitýdenní samci myší bez léčby, neovlivnění 

BFB bromfenolová modř 

Bis-AA bis-akrylamid 

BMI index tělesného tuku, váha v kilogramech/(výška v metrech)
2
 

BRS3 receptor pro bombesin typu 3 

BSA hovězí sérový albumin  

CAT katalasa 
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CART kokainem a amfetaminem regulovaný transkript 

CCK cholecystokinin 

CNS centrální nervová soustava 

CRF kortikoliberin 

Db zkratka pro mutaci související s diabetem 

DIO obezita navozená potravou  

DR ke stravě odolní jedinci  

GCC guanylátcyklasa 

GIT gastrointestinální trakt 

GLP-1 glukagon-like peptid 

GLUT-4 glukosový transportér typu 4 

GPx glutathionperoxidasa 

HFD potrava s vysokým obsahem tuku  

LDL  lipoproteiny o nízké hustotě 

Lep leptin 

MA molybdenan amonný 

MC  melanokortin 

MC3R receptor pro melanokortin typ 3 

MC4R receptor pro melanokortin typ 4 

MCH melanin koncentrující hormon 

MSG glutamát sodný  

MSG F8  osmitýdenní samice myší s obezitou navozenou glutamátem 

sodným 
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MSG F20  dvacetitýdenní samice myší s obezitou navozenou glutamátem 

sodným 

MSG M8  osmitýdenní samci myší s obezitou navozenou glutamátem 

sodným 

MSG M20  dvacetitýdenní samci myší s obezitou navozenou glutamátem 

sodným 

NaCl F8 osmolální kontrola – osmitýdenní samice myší 

NaCl F20 osmolální kontrola – dvacetitýdenní samice myší 

NaCl M8 osmolální kontrola – osmitýdenní samci myší 

NaCl M20 osmolální kontrola – dvacetitýdenní samci myší 

NPY neuropeptid Y 

NPY1R receptor pro neuropeptid Y typ1 

NPY2R receptor pro neuropeptid Y typ 2 

NPY5R receptor pro neuropeptid Y typ 5 

NIRKO knockoutovaný neuronální insulinový receptor 

NTS jádro solitérního traktu  

Ob gen obezity 

OLETF Otsuka Long Evans Tokushima fatty rat  

PAGE polyakrylamidová gelová elektroforéza 

POMC proopiomelanokortin  

PVN paraventrikulární jádro hypothalamu 

Px peroxidasy 

RNS reaktivní formy dusíku  

RONS reaktivní formy kyslíku a dusíku 
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ROS reaktivní formy kyslíku  

SDS laurylsíran sodný 

SOD  superoxiddismutasa 

TBST směs TRIS pufru a Tweenu 20 (TRIS-buffered saline/Tween 20) 

UCP1 uncoupling protein 1 

UCP2 uncoupling protein 2 

VLDL lipoproteiny o velmi nízké hustotě 

VMH ventromediální hypotalamus 

WFR Wistar fatty rat  

WST-1 tetrazoliová sůl WST-1 

WHO Světová zdravotnická organizace 

ZFR Zucker fatty rat  
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