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Abstrakt 
Univerzita Karlova v Praze  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra biochemických věd  

Kandidát: Vojtěch Kvita  

Školitel: PharmDr. Hana Bártíková, Ph.D. 

Název diplomové práce: Účinek polyfenolů ze zeleného čaje na antioxidační enzymy u 

myší in vivo 

 

Antioxidační enzym patří mezi látky s prokázanými účinky na lidský organismus. 

Jejich hlavní funkce spočívá v ochraně buněk před oxidačním stresem.  Abychom tento 

proces podpořili, přijímáme látky zvané antioxidanty a to buď v normální stravě, nebo ve 

formě potravních doplňků. V současné době je na trhu bezpočet firem nabízejících tyto 

preparáty, u kterých slibují například snížení hmotnosti nebo ochranu před rakovinou.  

 Zelený čaj obsahuje spoustu přírodních látek, jako jsou polyfenolové sloučeniny 

mezi něž patří i katechiny, které mají studiemi prokázané vlastnosti na náš organismus, 

avšak jak konkrétně působí na vybrané antioxidační enzymy je stále předmětem zkoumání. 

 Cílem mé práce bylo zjištění vlivu polyfenolů ze zeleného čaje na antioxidační 

enzymy u myší. Zkoumali jsme 8 skupin (4 normální, 4 obézní) přičemž dvě skupiny byly 

ponechány, jako kontrolní tzn. bez podávání Polyphenonu.  Vždy třem skupinám byla 

podávána strava obohacená o Polyphenon a to v různé délce (28 dní, 3 dny) a v různých 

koncentracích (0,1%, 0,01%). Aktivitu jsme zkoumali v cytosolu jater a tenkého střeva. 

Z výsledků vyplývá, že podávání Polyphenonu v koncetraci 0,1% po dobu 28 dní 

zvýšilo aktivitu enzymů NAD(P)H:chinonoxidreduktasa 1 a katalasa u normálních myší a 

enzymů glutathion S- transferasa, glutathionreduktasa, peroxidasa a superoxiddismutasa u 

obézních. Polyphenon podávaný v nižší koncentraci po dobu 28 dní zvyšoval aktivitu 

enzymů glutathion S- transferasa, thioredoxinreduktasa a NAD(P)H:chinonoxidreduktasa. 

Zvýšenou aktivitu po podávání polyfenonu pouze po dobu 3 dní jsme zjistili u enzymů 

SOD, NQO1, glutathion reduktasa, glutathion S-transferasa, katalasa a thioredoxinreduktas 

u normálních myší a glutathion S- trasferasa u myší obézních. Ostatní hodnoty byly buď 

snížené, nebo nevykazovaly statisticky významné rozdíly.  



5 
 

Abstract 
Charles University in Prague  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Biochemical Sciences 

Candidate: Vojtěch Kvita  

Supervisor: PharmDr. Hana Bártíková, Ph.D. 

Title of diploma thesis: The effect of green tea polyphenols on antioxidant enzymes in mice 

in vivo 

Antioxidant enzymes belong to compounds with proven effects on human organism. 

Their main purpose is to defend cells against oxidative stress. In order to support this 

process, we are taking substances called antioxidants either in regular diet or as dietary 

supplements. Recently there are a lot of companies on the market, offering the supplement, 

promising wight loss or defence against cancer. Green tea contains many natural 

substances, such as polyphenolic compounds which include catechins, which have proven 

effects on our bodies, but the specific way they act on selected antioxidant enzymes is still 

matter of study. The aim of this work was to determine the effect of green tea polyphenols 

on antioxidant enzymes in mice. We studied 8 groups (4 normal, obese 4) wherein the two 

groups were left as a control which means without administration of Polyphenon. Three 

groups were given a Polyphenon enriched diet and for various period of time (28 days, 3 

days) and at different concentrations (0.1%, 0.01%). Activity was studied in liver cytosol 

and small intestine cytosol. The results show that administration of polyfenon in 

concentrations of 0.1% for 28 days increased the activity of catalase and 

NAD(P)H:quinoneoxidereductase 1 in normal mice and glutathione S- transferase, 

glutathione reductase, peroxidase and superoxid dismutase in obese. Polyphenon served at 

lower concentrations for 28 days increased the activity of glutathione S- transferase, 

thioredoxine reductase and NAD(P)H:quinoneoxidereductase 1. Increased activity after 

polyfenon administration for only 3 days, increased activity was found for enzymes 

superoxid dismutase, NAD(P)H:quinoneoxidereductase 1, glutathione reductase, 

glutathione S- transferase, catalase and thioredoxine reductase in normal mice and for 

glutathione S- transferase in obese mice. Other values were either reduced or did not show 

statistically significant differences 
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1 Úvod
 

 

Antioxidanty patří stále mezi často diskutované téma. Televize, internet i tisk na nás 

chrlí, že pokud chceme žít zdravě, musíme do své stravy tyto látky zařadit. Vyvážená strava 

by měla obsahovat ovoce a zeleninu, jejichž konzumace se doporučuje v průběhu celého 

roku, pokud možno v čerstvém stavu. Výsledky epidemiologických studii poukazují na 

prospěšný účinek takto složené stravy v boji proti civilizačním onemocněním. Ochranný 

účinek se připisuje jejich bioaktivním složkám, jejichž značnou část představují polyfenoly, 

látky mající antioxidační účinky, a z nich největší podskupina- flavonoidy (Danihelová, 

Šturdík, 2011).  

Zelený čaj slouží jako bohatý zdroj polyfenolových sloučenin, které jsou 

kontinuálně studovány z hlediska účinku na lidský organismus. Tyto látky mají prokázané 

pozitivní účinky v terapii rakoviny (Moseley et al. 2013) nebo diabetu a metabolického 

syndromu (Kim et al. 2013). Mezi jejich další efekt se řadí také ovlivňování různých 

enzymů.  

Antioxidační enzymy hrají významnou roli v ochraně organismu před oxidačním 

stresem. V lidském těle neustále probíhá bezpočet chemických reakcí, při nichž mohou 

vznikat nežádoucí metabolity, tzv. volné radikály, které poškozují buněčné struktury. A 

právě před nimi nás tyto enzymy chrání. 

Tato práce se zabývá změnou aktivit vybraných antioxidačních enzymů u 

normálních a obézních myší po podání potravních doplňků s polyfenoly ze zeleného čaje.  
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2 Zelený čaj 
 

Zelený čaj se získává z matečné rostliny Camellia sinensis (L.) O. Kuntze z čeledi 

Theaceae, tudíž ze stejného rodu ze kterého jsou čaje bílý, oolong, černý a pu-erh. Tyto 

různé druhy čajů se rozlišují podle způsobu zpracování a s tím spojenou hodnotou oxidace 

a fermentace, která ovlivňuje jejich chuť a také vůni.  Zelený čaj je nefermentovaný a 

minimálně oxidovaný. Mezi hlavní látky zeleného čaje, které zodpovídají za příznivé 

zdravotní účinky včetně protizánětlivých a antioxidačních patří polyfenoly a katechiny. 

Další obsahové látky jako purinový alkaloid kofein a aminokyselina theanin přispívají jak 

k povzbuzujícím, tak i relaxačním účinkům čaje a zároveň díky svému synergistickému 

fyziologickému efektu podporují mentální pochody. V závislosti na prostředí, podmínkách 

růstu a zpracovaní, se v zeleném čaji vyskytuje různé obsahové množství katechinů a 

kofeinu.  

 Zelený čaj se nejčastěji získává z čajovníku odrůdy sinensis, zatímco pro černý čaj 

se používá odrůda assamica. Původem zeleného čaje je Čína, která stále patří k největším 

konzumentům tohoto osvěžujícího a po vodě druhého nejčastěji konzumovaného nápoje. 

Dnes se však zelený čaj pěstuje ve více než dvaceti zemích tropického i subtropického pásu 

(Preedy 2013). 

 

3 Obsahové látky zeleného čaje 
 

3.1 Flavonoidy 
  

Flavonoidy patří do skupiny rostlinných sekundárních metabolitů a jsou primárně 

zodpovědné za tvorbu pigmentu (žlutý, červený,oranžový) především na podzim.  

Z chemického hlediska je jejich struktura tvořena dvěma benzenovými kruhy propojenými 

přes heterocyklický, nejčastěji pyranový kruh (fenylbenzopyrony- fenylbenzochromony).  

Podle příslušných substituentů bývají rozdělovány na flavanoly, anthokyanidiny, flavony, 

flavanony a chalkony zobrazených na Obrázku 1. Toto rozdělení je založeno na přítomnosti 

nebo nepřítomnosti dvojných vazeb a různých substituentů (Middelton et al. 2000). 
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 Flavonoidy existují v přírodě už více než miliardu let a v průběhu této doby 

interagovaly s vyvíjejícími se organismy (Swain 1975). Například podle Levyho et al. 

(1995) prenatální expozice isoflavonoidu genisteinu ovlivňovala sexualní diferenciaci u 

krys.  Jestliže flavonoidy přežily evoluci cévnatých rostlin, je zjevné,že mají v přírodě 

svoje nezastupitelné místo (Swain 1975).  

 

 
Obrázek 1- Vybrané struktury flavonoidů 
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3.2 Katechiny  
  

Katechiny patří mezi nízkomolekulární polyfenoly. Z chemického hlediska se skládají 

z monomerních jednotek flavanolu (flavan-3-ol) a existuje více isomerních forem. Mezi 

tyto isomery patří katechin, katechin- galát (CG), gallokatechin, gallokatechin- galát 

(GCG), epikatechin (EC), epikatechin- galát (ECG) epigallokatechin (EGC), 

epigallokatechin- galát (EGCG), který tvoří 10- 20% katechinů obsažených v listech 

zeleného čaje (Nagao et al. 2005). Struktury vybraných sloučenin jsou uvedeny na Obrázku 

2. 

Vysokou koncentraci katechinu můžeme najít v červeném víně, tmavých hroznech, 

meruňkách a jahodách. Epikatechin se vyskytuje v jablcích, borůvkách, třešních, 

brusinkách, hruškách a čokoládě. A konečně epigallokatechin, epikatechin- galát a 

epigallokatechin- galát se vyskytují ve vysokých koncentrací v černém a zeleném čaji 

(Heneman 2008). 

Katechiny samotné nebo ve formě čajového extraktu zvyšují antivirovou, 

antioxidační a protinádorovou aktivitu organismu, stejně jako snižují krevní tlak nebo 

hladinu cukru v krvi. Studie provedené na zvířatech dále dokazují, že katechiny snižují 

triacylglyceroly (TAG) a celkový cholesterol (Chan et al. 1999), inhibují hromadění tuku 

v těle a zvyšují termogenesi (Dulloo et al. 2000). 
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Obrázek 2- Chemické vzorce vybraných struktur katechinů 

 

3.3 Další obsahové látky zeleného čaje 
 

Dále můžeme najít v zeleném čaji methylxanthiny jako kofein (1,3,7-

trimethylxanthin), theobromin (3,7-dimethylxanthin) a theofylin (1,3- dimethylxanthin), 

které jsou klasifikovány jako purinové alkaloidy (Ashihara et al. 2007). V čaji se nachází 

průměrně 2- 4% kofeinu a méně než 0,05% theofylinu a theobrominu. Jak bylo zmíněno 

v kapitole XX, kofein má stimulační účinky a to díky interakci s adenosinovými receptory a 

blokací cAMP fosfodiesterasy (Preedy 2013). Vybrané struktury jsou uvedeny na Obrázku 

3. 
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Obrázek 3- Chemické vzorce vybraných purinových alkaloidů 

 

Zelený čaj obsahuje dále i aminokyseliny. Nejdůležitější z nich je theanin, která je 

analogem kyseliny L- glutamové, a tak přispívá k relaxačním účinkům zeleného čaje.  Tato 

aminokyselina také dodává zelenému čaji charakteristickou chuť zvanou „umami’’.Theanin 

tvoří vice než 50% volných aminokyselin v zeleném čaji. Díky své charakteristické chuti se 

také používá v potravinářství jako přídavná látka (Preedy 2013). Chemická struktura 

theaninu je uvedena na Obrázku 4. 

 
Obrázek 4- Chemická struktura L- Theaninu 

 

Mezi další obsahové látky můžeme zařadit i bílkoviny, polysacharidy, lipidy, steroly, 

chlorofyl, minerály a stopové prvky jako například selen, zinek, fluor, hliník. (Preedy 2013) 

4 Oxidační stres 
 

Oxidační stres nepatří mezi nemoci jako takové. Tento proces ovšem probíhá 

v tělech nás všech a spoluúčastní se na procesech spojených se stárnutím organismu a 

vzniku valné většiny, ne-li všech lidských chorob. Tyto pochody jsou podmíněny 

přítomností škodlivých kyslíkových radikálů. Je těžké si představit, že kyslík, který je 
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k životu nezbytný, (tkáně jej využívají pro tvorbu energie, dennodenně jej přijímáme ze 

vzduchu a po pár minutách bez přístupu kyslíku bychom zemřeli) nám může nějakým 

způsobem uškodit. Avšak v lidském těle probíhají mnohé chemické reakce, při nichž 

vznikají tyto toxické sloučeniny, tzv. volné kyslíkové radikály, jako například hydroxylový 

radikál a superoxid. Radikál dokonce vzniká i z další sloučeniny v našem těle, peroxidu 

vodíku, který přitom sám radikálem není. K samotnému oxidačnímu stresu dochází tehdy, 

pokud je tvorba radikálů větší, než jejich odstraňování. (Oxidační stres [online]) 

 

5 Volné radikály 
 

Pojmem volný radikál se dá z chemického hlediska charakterizovat taková 

molekula, atom nebo ion s nepárovými valenčními elektrony, který je schopný krátkodobé 

samostatné existence. Pro organismus jsou však ve větším množství nebezpečné, protože 

způsobují oxidační poškození enzymů, bílkovin a lipidů. 

 V lidském těle vznikají pomocí metabolických procesů především reaktivní formy 

kyslíku (reactive oxygen species- ROS) a dusíku (reactive nitrogen species- RNS) (Meares 

et al. 2013, Pláteník 2009).           

 Reaktivní formy kyslíku jsou meziprodukty redukce kyslíku na vodu. Běžně 

dochází k této redukci v konečné části dýchacího řetězce pomocí enzymu 

cytochromoxidasy, kdy je kyslík pomocí čtyř protonů a čtyř elektronů redukován na dvě 

molekuly vody. Pokud ale kyslík přijme jeden elektron jinde v těle, dojde ke vzniku 

volného radikálu superoxidu O2
·-. K tomu dochází například u aktivovaných fagocytů, které 

produkují superoxid jako ochranu proti mikrobům. (Kalousová et al. 2006)  

Superoxid se následně spontánně nebo za pomoci enzymu přeměňuje na peroxid 

vodíku H2O2, který je sice stabilní, ale snadno reaguje s redoxně aktivními kovy 

vyskytujícími se v těle, jako je měď nebo železo. Touto reakcí vzniká vysoce aktivní 

hydroxylový radikál OH·, který je považován za hlavní příčinu oxidačního poškození 

organismu. 

Poškození volnými radikály probíhá jako řetězová reakce. Jelikož jsou volné 

radikály vysoce nestálé, vytrhávají elektrony z jiných sloučenin a struktur za účelem vlastní 
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stabilizace, přičemž dotyčnou strukturu přemění na jiný radikál a ten se opět snaží získat 

elektrony od dalších struktur lidského těla. Takto dochází k poškození například 

povrchových membrán buněk, ale může dojít i k oxidaci DNA, což vede k mutaci nebo 

kancerogenezi (Pláteník 2009). 

 

6 Antioxidační ochrana 
 

Otázkou tedy je, jak můžeme přežívat, pokud nám v těle probíhají takovéto destruktivní 

procesy. Lidský organismus má pro tyto případy antioxidační ochranné mechanismy. Tyto 

mechanismy umožňují aerobním organismům přežít v přítomnosti vysoce reaktivních 

volných sloučenin (ROS, RNS). Pro zjednodušení se dají rozdělit do tří skupin (Štípek et al. 

2000): 

 Zábrana nadměrné tvorby reaktivních sloučenin kyslíku a dusíku (ROS, RNS) 

 Záchyt a odstranění radikálů (lapače, vychytávače, zhášeče) 

 Reparační mechanismy poškozených biomolekul 

Z detailnějšího hlediska můžeme antioxidační ochranu organismu rozdělit následovně 

(Halliwell et al. 2001, Pláteník 2009): 

 Anatomické uspořádání, regulující hladinu kyslíku v tkáních- buňky se chrání před 

toxickou koncentrací kyslíku tak, že se shluknou 

 Kontrolované uvolňování redoxně aktivních kovů (Fe, Cu)- tyto kovy slouží jako 

snadné donory popř. akceptory elektronů, a tak katalyzují reakce s molekulárním 

kyslíkem 

 Nízkomolekulární antioxidanty ať už endogenní (glutathion, thioredoxin), či jako 

antioxidanty přijímané stravou (kyselina L- askorbová, α- tokoferol, flavonoidy, 

karotenoidy a další rostlinné fenoly)  

 Antioxidační enzymy- např. superoxiddismutasa (SOD), katalasa (CAT), 

peroxidasa (Px) 
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7 Antioxidační enzymy 
7.1 Glutathion S- transferasa (GST) EC 2.5.1.18 
  

GST patří do skupiny multifunkčních enzymů, které jsou široce rozšířené v celé 

zvířecí říši. Tyto enzymy mají mnoho biologických funkcí, mezi ty nejhlavnější patří 

schopnost GST katalyzovat konjugaci redukované formy glutathionu (GSH) za účelem 

odstranění škodlivých látek z organismu (Hayes et al. 1991). GST rodina má ještě tři 

nadrodiny- mitochondriální, mikrosomální a cytosolickou, které se výrazně liší sekvencí 

aminokyselin (Udomsinprasert et al. 2005) 

 Obecný princip působení GST  
  

Lidský organismus je neustále vystavován cizím chemickým sloučeninám 

(xenobiotika). Tyto látky mohou reagovat destruktivně a způsobovat toxické až 

karcinogenní účinky. Enzymatická detoxifikace xenobiotik je rozdělena do tří fází.  První a 

druhá fáze zahrnují konverzi lipofilních a nepolárních xenobiotik na ve vodě více rozpustné 

a tím méně toxické metabolity. Eliminace těchto metabolitů z buněk je součástí fáze třetí. 

Zatímco první fázi má na starosti především cytochrom P450, ve fázi dvě dochází 

k enzymové katalýze konjugace xenobiotik s endogenními substráty jako je GSH, o což se 

stará hlavně GST (Sheehan et al. 2001). 

Xenobiotikum (RX) + GSH → GS- R + HX (Sherratt et al. 2001) 

 

7.2 Glutathionreduktasa (GR) EC 1.8.1.7 
  

GR je spolu s thioredoxinreduktasou (TrxR) důležitým enzymem, který hraje roli 

v obraně organismů před oxidačním stresem. Zatímco u savců existuje jak TrxR i GR, u 

plochých červů (Platyhelminthes) sdružuje oba enzymy jeden- 

thioredoxinglutathionredukatasa (TGR) (Bonilla et al. 2008).   
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Obecný princip působení GR 
  

GR katalyzuje redukci oxidovaného glutathionu (GSSG) na glutathion (GSH) za 

pomoci NADPH jako koenzymu (Iskusnykh et al. 2013). 

 

Reakce je znázorněna na Obrázku 5 

  
Obrázek 5- Princip působení GR 

 

7.3 Thioredoxinreduktasa (TrxR) EC 1.8.1.9. 
  

Savčí TrxR patří do flavoproteinové rodiny selen- obsahujících nukleotid-disulfid 

oxidoreduktas. TrxR katalyzuje NADPH dependentní redukci proteinu thioredoxinu, a také 

dalších endogenních a exogenních substrátů. TrxR se skládá ze skupiny 

flavinadenindinukleotidu (FAD), místa pro vazbu NADPH a aktivního místa s redoxně 

aktivním disulfidem (Mustacich et al. 2000). 

 Obecný princip působení TrxR 
 

Běhěm reakce dochází k přenosu elektronů z NADPH přes FAD na aktivní místo 

disulfidu, který následně redukuje substrát (Mustacich et al. 2000).  

Reakce je znázorněna na Obrázku 6. 
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Obrázek 6- Princip působení TrxR 

 

7.4 Peroxidasa (Px) EC 1.11.1.7. 
 

Px je velká nadrodina enzymů, která katalyzuje redukci peroxidu vodíku a také 

organických hydroperoxidů jako například lipidových peroxidů (Mason et al. 2013). 

 Obecný princip působení Px 
 

Px katalyzuje rozklad peroxidu vodíku za pomoci různých sloučenin (fenoly, 

aromatické aminy), které slouží jako donory elektronů.  

RH2 + H2O2 → RH-OH + H2O 

7.5 NAD(P)H: chinonoxidreduktasa 1 (NQO1) EC  1.6.5.2 
 

NQO1 patří do rodiny flavoenzymů a hraje významnou roli v ochraně organismu pře 

endogenními i exogenními chinony katalyzováním dvou nebo čtyř- elektronové redukce 

těchto substrátů. Chinonové sloučeniny se vyskytují jak v našem těle (vitmín K), tak i 

v přírodě. Tato redukční reakce je prospěšná pro buňky, protože zabraňuje tvorbě volných 

radikálů, tudíž NQO1 chrání buňky před oxidačním poškozením (Nebert et al. 2002)  

 Obecný princip působení NQO1  
 

NQO1 katalyzuje redukci substrátu (chinon) za pomoci elektronového donoru 

NADH nebo NADPH. Reakce je znázorněna na Obrázku 7. 
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Obrázek 7- Princip působení NQO1 

 

 

7.7 Katalasa (CAT) EC 1.11.1.6. 
 

CAT je enzym vyskytující se téměř ve všech organismech, které jsou vystaveny 

kyslíku. Její funkce spočívá v rozkladu peroxidu vodíku na kyslík a vodu. Jedna molekula 

CAT může konvertovat až čtyřicet milionů molekul peroxidu vodíku každou vteřinu. 

Katalasa je tetramer složený ze čtyř polypeptidových řetězců, z nichž každý obsahuje více 

než pět set aminokyselin. Dále se skládá ze čtyř skupin porfyrinového železa, které 

umožňují CAT reagovat s peroxidem vodíku. Ideální pH pro tento enzym je přibližně 7 

(Catalase [online zdroj].  

 Obecný princip působení CAT 
 

 Reakce je znázorněna na Obrázku 8. 

  
Obrázek 8- Princip působení CAT 

 

7.7 Superoxiddismutasa (SOD) EC 1.15.11 
 

SOD byla poprvé izolována z hovězí krve jako mědnatý protein v roce 1938 a mělo 

se za to, že její funkce je skladování mědi. Tento enzym byl v průběhu let nazýván mnoha 

názvy, jako cuprein, indofenoloxidasa a další. Katalytická funkce SOD byla objevena až 
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v roce 1969. 

 Všechny formy SOD bez ohledu na zdroj jsou multimerní metaloproteiny, které 

jsou velmi účinné při vychytávání superoxidového radikálu. Tyto formy se liší svým 

kofaktorem, kterým je atom kovu. Cu/ZnSOD (obsahuje měď a zinek, vyskytuje se 

převážně v cytosolu eukaryontních buněk) stejně jako MnSOD (mangan, vyskytuje se 

v prokaryontních buňkách) a FeSOD (železo, vyskytuje se v prokaryontních buňkách a 

v některých rostlinách) jsou dimerní, zatímco mitochondriální MnSOD je tetramer 

(Scandalios 1993) 

 Obecný princip půspbení SOD 
 

SOD katalyzuje rozklad superoxidového aniontu na peroxid vodíku, který je dále 

rozkládán pomocí enzymů katalasa a peroxidasa. Reakce je znázorněna na Obrázku 9. 

 
Obrázek 9- Princip působení SOD 
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8 Cíl práce 
 

Cílem předložené diplomové práce bylo: 

1) Stanovení aktivit vybraných antioxidačních enzymů (GR, GST, TrxR, NQO1, CAT, 

SOD, Px) u normálních a obézních myší 

2) Stanovení vlivu polyfenonu E ve stravě na vybrané antioxidační enzymy 

 

  



22 
 

9 Experimentální část 
 

9.1 Materiál a chemikálie 
1-chlor-2,4-dinitrobenzen (Fluka) 

5,5‘-dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina (Sigma) 

Anilin (Sigma) 

BSA 1% (Sigma) 

 Bis-akrylamid (Sigma) 

 Cytochrom C (Fluka) 

 Dihydrogenfosforečnan draselný (Lachema) 

 Dihydrogenfosforečnan sodný (Penta) 

 Dikumarol (Aldrich) 

 Dodecylsíran sodný (BDH Chemicals) 

 EDTA - Sigma(Sigma) 

 Etanol (Dr. Kulich Pharma) 

 Glutathion redukovaný (Fluka) 

 Glutathion oxidovaný (Koch. Lighr Laboratories) 

 Glycin (Sigma) 

 Glycerol (Dr. Kulich Pharma) 

 Hydrogenfosforečnan didraselný (Penta) 

 Hydrogenfosforečnan disodný (Penta) 

 Chlorid sodný (Lachema) 

 Isobutanol (Merck) 

 Kyselina chlorovodíková (Penta) 

 Menadion (Sigma) 

 Molybdenan amonný (Lachema) 

 Methanol (Penta) 

 MSG (Aldrich) 

 NADPH (Serva) – Merck 

 NADH (Boehringer Mannhaim) 

Peroxid vodíku (Penta) 
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 Persíran amonný (Sigma) 

 Polyoxyethylensorbitanmonolaurát (Sigma) 

Polyphenon (Sigma) 

SOD assay Kit-WST ( – Dojindo Molecular Technologies) 

 Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Penta) 
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9.2 Použité přístroje 
 

Analytické váhy Scaltec SBC 31 

BioRad Trans Blot Turbo 

Centrifuga Coulter Avanti J-301 

Centrifuga Heraeus Biofuge Stratos 

Centriguga Eppendorf 5415D 

Digitální pH-mert Thermo Orion model 410 

Pístový homogenizátor Potter Elvehjem 

Tecan Infinite M 200 

Thermoblok s nástavcem Thermomixer Eppendorf 

Třepačka (Reax top) 

Ultrazvukový homogenizátor Sonoplus Bandelin HD 

9.3 Biologický materiál 
Samci myší kmene NMRI 

 

9.4 Metodika práce 

Navození obezity u NMRI myší glutamátem sodným 
 

Princip: 

 Subkutánní aplikace glutamátu sodného (monosodium glutamate, MSG) 

novorozeným myším způsobí vznik lézí v nukleus arcuatus hypothalami (ARC), což vede 

k narušení leptinové a insulinové signalizace v této oblasti mozku. Tato zvířata jsou obézní 

(v důsledku zpomalení metabolismu a následného zvýšení podílu tuku), ačkoli přijímají 

spíše méně potravy. U samců i samic se rozvíjí leptinová rezistence (do 2- 4 měsíců), u 

samců navíc i insulinová rezistence. Výrazné smrštění ARC naruší produkci somatoliberinu 

(GHRH), čímž dojde ke zkrácení délky těla i ocasu, atrofii hypofýzy, gonád a optických 

nervů. (Maletínská et al. 2006,Matyšková et al., 2008)  
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Použité roztoky: 

MSG1: navážili jsme 5 g MSG a doplnili do 25 ml aqua pro inj. (10 mg/50 µl > 1,07 M > 

2,14 osm/l) 

MSG2: navážili jsme 4 g MSG a doplnili do 10 ml aqua pro inj. (20 mg/50µl > 2,14 M > 

4,28 osm/l)  

NaCl: navážili jsme 1,5618 g NaCl a doplmili do 25 ml aqua pro inj. 

Roztoky jsme rozpipetovali do eppendorfek po 1 ml a uložili do lednice.  

Podávání: 

 Myši dostávaly od druhého dne po narození roztok MSG nebo NaCl, celkem dostaly 

90 mg MSG nebo NaCl za sedm dní. Roztoky jsme podávali s.c. do kožní řasy na zádech. 

Myše jsme položili na vyhřívanou podložku, aby neprochladlo, opatrně mu píchli 50 µl 

dotyčného roztoku (MSG nebo NaCl), otřeli přebytečnou kapku buničinou a vrátili matce 

do klece. Rozpis podávání roztoků byl následující: 

MSG1  10 mg/50 µl  2.- 6. den 

MSG2  20 mg/50 µl  7.- 8. den 

NaCl  10 mg/50 µl  2.- 8. den 

 

 

 
Obrázek 10- Obézní myši po aplikaci MSG 
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Podávání potravních doplňků 
 

Jakmile myši dosáhly stáří sedmi měsíců, byly rozděleny do čtyř skupin (11-13 

myší na skupinu): první skupina- kontrola normální a kontrola obézní (KN,KO) byla 

krmena standardní stravou bez přídavku Polyphenonu (POE) po dobu čtyř týdnů, druhá 

skupina- normální 1, obézní 1 (N1, O1) sestávala z myší, které byly krmeny stravou 

obohacenou o 0,1% POE po dobu čtyř týdnů, třetí skupina- normální 2, obézní 2 (N2,O2) 

byla krmena stravou obohacenou o 0,01% POE po dobu čtyř týdnů, čtvrtá skupina myší- 

normální 3, obézní 3 (N3,O3) byla krmena stravou s POE pouze po dobu tří dnů. Jako 

strava byly použity speciálně připravené granule (SEMED, Praha, Česká Republika).  

Tělesná hmotnost a příjem potravy byly monitorovány jednou týdně. Po čtyřech týdnech 

(nebo třech dnech) byly myši nechány bez potravy po 12 hodin a následně usmrceny.  Byly 

vyjmuty játra a tenké střevo a propláchnuty ve fosfátovém pufru (PBS) a okamžitě 

zmraženy v tekutém dusíku.  Všechen biologický materiál byl poté uchováván hluboce 

zmražený na teplotu  -80 °C. 

 

Zisk orgánů a příprava cytosolických frakcí 
 

Před přípravou cytosolických frakcí, jsme biologický materiál vyndali a rozmrazili. 

Játra i střeva jsme nastříhali na menší kousky a rozvážili do malých mističek (5g na 

mističku). Tento obsah jsme poté vložili do 30 ml homogenizátoru, přilili 15 ml 0,1 M Na- 

fosfátového pufru pH 7,4 a zhomogenizovali. Takto zhomogenizovaný biologický materiál 

jsme přelili do centrifugační kyvety, píst a homogenizátor jsme opláchli 15 ml pufru a 

přidali do stejné kyvety.  

 Následně jsme vložili kyvetu do centrifugy Heraeus, ve které je rotor #3335 a stočili 

na 5000 G po dobu 20 minut při 4°C. Takto jsme získali v peletě potrhané buněčné 

membrány, vazivo, cévy a jádra. 

 Supernatant z prvního točení jsme přelili do čistých kyvet a stočili ve stejném rotoru 

na 20000 G po dobu 60 minut, při 4°C v téže centrifuze. Tímto druhým točením jsme 

získali peletu obsahující mitochondrie.  

 Supernatant z druhého točení jsme slili do centrifugačních kyvet pro centrifugu 
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Beckman a naplnili pouze do tří čtvrtin a uzavřeli víčkem. Kyvety jsme vložili do rotoru, 

zašroubovali víko rotoru, přišroubovali motor k centrifuze, zavřeli víko a stočili na 105000 

G po dobu 65 minut při 4°C. 

 Po třetím točení jsme vyndali kyvety z centrifugy a supernatant, který obsahoval 

cytosol jsme odebrali, rozpipetovali za stálého míchání po 500 µl do mikrozkumavek a dali 

zmrazit do hlubokomrazícího boxu na -80°C. 

 

BCA stanovení bílkoviny 
 

Princip: 

 Proteiny reagují s Cu2+ v alkalickém prostředí. Měďnaté ionty přechází na měďné 

ionty Cu1+, které vytváří v prostředí kolem pH 10 stabilní modrofialový komplex s BCA 

(bicinchoninová kyselina). Intenzita zbarvení je přímo úměrná množství bílkoviny. 

Absorbance komplexu se měří spektrofotometricky při 562 nm.  

Použité roztoky: 

Roztok A: NaHCO3, Na2CO3, BCA v 0,1 M NaOH 

Roztok B: 4% CuSO4. 6 H2O 

Pracovní roztok C: připraven smícháním roztoku A s roztokem B v poměru 50:1 

 

Postup:  

 Při vlastním stanovení koncentrace bílkoviny jsme cytosol naředili 20x destilovanou 

vodou. Provedli jsme dvě ředění a z každého ředění pak čtyři paralelní vzorky, celkem osm 

paralelních vzorků pro cytosol každé skupiny.  

 Do každé jamky mikrotitrační destičky jsme napipetovali 10 µl vzorku bílkoviny 

200 µl roztoku C. Slepé vzorky obsahovaly místo bílkoviny 10µl destilované vody. Vzorky 

jsme dobře promíchali a nechali inkubovat po dobu 30 minut při teplotě 37°C.  

 Poté jsme na čtečce Tecan Infinite M 200 (Tecan; Mannedorf, Switzerland) změřili 

absorbanci při 562 nm proti destilované vodě. Následně jsme odečetli průměr slepých 

vzorků od jednotlivých naměřených absorbancí. Pro výpočet koncentrace bílkoviny 

v jednotlivých frakcích jsme použili kalibrační křivku, která znázorňuje závislost 

absorbance na koncentraci. 
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Pro vytvoření kalibrační křivky jsme použili výchozí roztok hovězího sérového albuminu 

(BSA) 1%, který byl naředěn podle následující tabulky (Tabulka 1) 
 

 

 

Tabulka 1- Rozpis pro přípravu kalibrační křivky 

 Koncentrace Roztok 1% BSA Destilovaná voda 

1 0 µg/ml 0 µl 500 µl 

2 200 µg/ml 10 µl 490 µl 

3 400 µg/ml 20 µl 480 µl 

4 600 µg/ml 30 µl 470 µl 

5 800 µg/ml 40 µl 460 µl 

6 1000 µg/ml 50 µl 450 µl 
 

 

Stanovení aktivity glutathion S-transferasy 
 

Princip: 

 Měření aktivity glutathion S-transferasy (GST) je založeno na tvorbě GSH-CDNB 

konjugátu, který má absorpční maximum při 340 nm. (Ye et al. 2001) 

Použité roztoky: 

 0,1 M Na- fosfátový pufr, pH 6,5 

 Roztok GSH 

 Roztok CDNB (chlordinitrobenzen) 

 Master mix  množství na 1 destičku  

 4 ml GSH 

 0,4 ml CDNB 

 15,6 ml 0,1 M Na- fosfátového pufru 

Postup: 

 Zapnuli jsme přístroj (Tecan Infinite M 200) a v programu Magelan 

vybrali příslušný program 
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 Na mikrotitrační destičce jsme do 6 jamek v každém sloupci  

napipetovali 6 µl cytosolu a do 2 jamek ve všech sloupcích 6 µl pufru 

 Do všech jamek jsme napipetovali 194 µl Master mixu (pomocí 

multikanálové pipety) 

 Lehce protřepali a vložili do Tecanu (přístroj měří absorbanci 6x 

v minutových intervalech při 340 nm) 

Vyhodnocení: 

 Vyhodnocení naměřených záznamů jsme provedli podle následujícího 

vzorce:  
Rovnice 1- výpočet enzymové aktivity GST  

  [nmol/min/ml] 

ε  molární extinkční koeficient 9,6 mM-1cm-1 

l  délka měřené vrstvy (výška jamky) 0,6 cm 

Vi  objem reakční směsi 0,2 ml 

Vs  objem biologické frakce 0,006 ml 

Takto získanou hodnotu aktivity jsme vydělili hodnotou koncentrace proteinů 

v jednotlivých frakcích [mg/ml], čímž jsme získali hodnoty specifické aktivity 

[nmol/min/mg].  

 

Stanovení aktivity glutathionreduktasy 
 

Princip: 

 Glutathionreduktasa (GR) je spolu s thioredoxinreduktasou (TrxR) důležitým 

enzymem, který hraje roli v obraně organismů před oxidačním stresem. Metoda je založena 

na přeměně oxidovaného glutathionu (GSSG) na redukovaný glutathion (GSH) za současné 

oxidace NADPH. Spotřeba NADP je zaznamenávána pomocí sledování úbytku absorbance 

při 340 nm (Bonilla et al. 2008, Carlberg et al., 1985). 

Použité roztoky:  

 0,1 M K- fosfátový pufr, pH 7,0 

 5 mM EDTA 
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 2,5 mM NADPH 

 4 mM GSSG  

  

 

Master mix  množství na 1 destičku 

 6ml 0,1 M K- fosfátový pufr, pH 7,0 

 4,8 ml EDTA 

 6 ml GSSG 

 1,2 ml NADPH 

Postup: 

 Do všech jamek jsme napipetovali 50 µl frakce (5x zředěné → 10 µl 

cytosolu a 40 µl 0,1 M Na- fosfátový pufr, pH 7,4)  

 Na slepý vzorek jsme místo frakce použili Na-fosfátový pufr, pH 7,4 

 Multikanálovou pipetou přidali 150 µl master mixu 

 Ihned jsme měřili absorbanci na přístroji Tecan po dobu 6 minut při 

340 nm 

Vyhodnocení: 

Vyhodnocení naměřených záznamů jsme provedli podle následujícího 

vzorce: 
Rovnice 2- výpočet enzymové aktivity GR  

  [nmol/min/ml] 

εNADPH   molární extinkční koeficient 6,22 mM-1cm-1 

l  délka měřené vrstvy (výška jamky) 0,75 cm 

Vi  objem reakční směsi 0,2 ml 

Vs  objem biologické frakce 0,01 ml 

Takto získanou hodnotu aktivity jsme vydělili hodnotou koncentrace proteinů 

v jednotlivých frakcích [mg/ml], čímž jsme získali hodnoty specifické aktivity 

[nmol/min/mg].  
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Stanovení aktivity thioredoxinreduktasy 
 

Princip: 

 Metoda je založena na přeměně 5,5’-dithiobis-2-nitrobenzoové kyseliny (DTNB) na 

5’-thionitrobenzoovou kyselinu (TNB) za současné oxidace NADPH. Množství 

vznikajícího TNB je zaznamenáváno pomocí sledování přírůstku absorbance při 412 nm.  

Použité roztoky: 

 0,1 M K- fosfátový pufr, pH 7,0 

 50 mM EDTA 

 2 mM NADPH 

 12 mM DTNB 

 Master mix  množství na 1 destičku 

 6 ml 0,1 M K- fosfátový pufr, pH 7,0 

 4,8 ml EDTA 

 6 ml DTNB 

 1,2 ml NADPH 

Postup: 

 Do všech jamek mikrotitrační destičky jsme napipetovali 50 µl biologické 

frakce 

 Na slepý vzorek jsme místo frakce použili Na-fosfátový pufr, pH 7,4 

 Multikanálovou pipetou jsme přidali 150 µl Master mixu 

 Po dobu 6 minut jsme při 412 nm měřili vzrůst absorbance  

Vyhodnocení: 

Vyhodnocení naměřených záznamů jsme provedli podle následujícího vzorce: 
Rovnice 3- výpočet enzymové aktivity TrxR 

  [nmol/min/ml] 

ε   molární extinkční koeficient 13,6 mM-1cm-1 

l  délka měřené vrstvy (výška jamky) 0,75 cm 

Vi  objem reakční směsi 0,2 ml 

Vs  objem biologické frakce 0,05 ml 
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Takto získanou hodnotu aktivity jsme vydělili hodnotou koncentrace proteinů 

v jednotlivých frakcích [mg/ml], čímž jsme získali hodnoty specifické aktivity 

[nmol/min/mg].  

 

Stanovení aktivity peroxidasy 
 

Princip: 

 V průběhu reakce katalyzované peroxidasou je rozkládán peroxid vodíku a dvojice 

pyrokatechol- anilin slouží jako vodíkový donor pro peroxidasu. Anilin pyrokatechol je 

přeměnován na růžově zbarvený produkt [4-(fenylamino)-1,2-diol], jehož přírůstek je 

zaznamenáván fotometricky při 510 nm (Molaei Rad et al. 2007)  

Použité roztoky: 

 0,2 M Na-fosfátový pufr, pH 7,0 

 1,7 m H2O2 

 Substrát: pyrokatechol+ anilín + Na-fosfátový pufr 

Postup: 

 Do jamek mikrotitrační destičky jsme napipetovali pomocí multikanálové 

pipety 90 µl substrátu, 100 µl H2O2 a nechali preinkubovat v thermomixeru 

po dobu 4 minut 

 Po preinkubaci jsme přidali 10 µl biologické frakce, což nastartovalo reakci 

 Na slepý vzorek jsme použili místo biologické frakce 10 µl 0,1 M Na-K- 

fosfátového pudru 

 Po dobu 7 minutových intervalů jsme sledovali přírůstek tvorby produktu 

Vyhodnocení:  

Vyhodnocení naměřených záznamů jsme provedli podle následujícího vzorce: 
Rovnice 4- výpočet enzymové aktivity Px  

  [nmol/min/ml] 

ε   molární extinkční koeficient 5 mM-1cm-1 

l  délka měřené vrstvy (výška jamky) 0,75 cm 

Vi  objem reakční směsi 0,2 ml 
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Vs  objem biologické frakce 0,01 ml 

Takto získanou hodnotu aktivity jsme vydělili hodnotou koncentrace proteinů 

v jednotlivých frakcích [mg/ml], čímž jsme získali hodnoty specifické aktivity 

[nmol/min/mg].  

 

Stanovení aktivity NAD(P)H: chinonoxidoreduktasy 1 
 

Princip: 

 Metoda je založena na spektrofotometrickém stanovení redukce cytochromu c při 

550 nm v přítomnosti NADH a menadionu (slouží jako elektronový akceptor). Aktivita 

NAD(P)H: chinonoxidreduktasy 1 (NQO1) odpovídá aktivitě inhibované dikumarolem, 

známým inhibitorem tohoto enzymu (Benson et al. 1980, Fitzsimmons et al. 1996, Cullen 

et al. 2003).   

Použité roztoky: 

50 mM TRIS/HCl pufr, pH 7,5 

TRIS/HCl pufr s BSA  

308 µM Cytochrom c 

4 mM NADH  

2 mM menadion  

2 mM dikumarol 

Cytosol 

Master mix  množství na 1 destičku 
Tabulka 2- Rozpis pro přípravu master mixu pro stanovení NQO1 

složka mastermixu bez inhibitoru s inhibitorem 

TRIS/HCl+ BSA 7,68 ml 7,68 ml 

cytochrom c 3 ml 3 ml 

NADH 600 µl 600 µl 

Menadion 60 µl 60 µl 

Dikumarol ----- 60 µl 

DMSO 60 µl ----- 
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Postup: 

 Zapnuli jsme Tecan a nahřáli ho na 37°C 

 Do jamek jsme napipetovali 10 µl cytosolu (20x naředěný) 

 Na slepý vzorek jsme použili 10 µl Na-fosfátového pufru, pH 7,4 

 Multikanálovou pipetou jsme přidali na destičky 190 µl mastermixu a ihned 

měřili na Tecanu 

Vyhodnocení: 

Vyhodnocení naměřených záznamů jsme provedli podle následujícího vzorce: 
Rovnice 5- výpočet enzymové aktivity NQO1(1)  

  [nmol/min/ml] 

ε   molární extinkční koeficient 28 mM-1cm-1 

l  délka měřené vrstvy (výška jamky) 0,75 cm 

Vi  objem reakční směsi 0,2 ml 

Vs  objem biologické frakce 0,01 ml 

 

Aktivitě NQO1 odpovídá aktivita inhibovaná dikumarolem, tzn., že aktivitu NQO1 jsme 

vypočítali následovně:  

  
Rovnice 6- výpočet enzymové aktivity NQO1(2)   

 
Takto získanou hodnotu aktivity jsme vydělili hodnotou koncentrace proteinů 

v jednotlivých frakcích [mg/ml], čímž jsme získali hodnoty specifické aktivity 

[nmol/min/mg]. 

 

Stanovení aktivity katalasy  
 

Princip: 

 Molybdenan amonný tvoří s H2O2 žlutý komplex, jehož absorbance se měří při 405 

nm. Katalasa přeměňuje H2O2 na H2O a tím snižuje množství peroxidu dostupného pro 

tvorbu komplexu (Góth 1991).   
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Použité roztoky: 

 60 mM Na-K-fosfátový pufr, pH 7,4 

 6,5 mM H2O2 

 32,4 mM molybdenan amonný 

 biologický vzorek 

 

Postup: 

 Rozpis pro mikrotitrační destičku: 
 Tabulka 3- Rozpis mikrotitrační destička pro stanovení aktivity katalasy 

 blank 1 vzorek blank 2 blank 3 

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

2 100 µl molybd. 20 µl frakce 20 µl pufru 20 µl pufru 

3 inkubace 1 min při 37°C, třepání 

4 ----- 100 µl molybd. 100 µl molybd. 100 µl molybd. 

5 1 min nechat stát 

6 20 µl frakce ------ ----- ----- 

7 změřit absorbanci při 405 nm 

 

Vyhodnocení: 

Vyhodnocení naměřených záznamů jsme provedli podle následujícího vzorce: 
Rovnice 7- výpočet enzymové aktivity katalasy 

 
Avz  absorbance vzorku 

Abl1  absorbance blanku 1 

Abl2  absorbance blanku 2 

Abl3  absorbance blanku 3 

zř.  zředění frakce 10x 

 

Takto získanou hodnotu aktivity jsme vydělili hodnotou koncentrace proteinů 

v jednotlivých frakcích [mg/ml], čímž jsme získali hodnoty specifické aktivity 

[µmol/min/mg]. 
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Stanovení aktivity superoxiddismutasy 
 

Princip: 

 Pro stanovení aktivity superoxiddismutasy (SOD) se používá mnoho přímých i 

nepřímých metod. Naše metoda spočívala v použití SOD Assay Kit-WST, který umožňuje 

velmi výhodné stanovení SOD za pomoci WST (ve vodě rozpustná sůl tetrazolia), která za 

účasti superoxidového aniontu tuto sůl redukuje na formazan Hodnota redukce pomocí 

superoxidového aniontu je přímo úměrná aktivitě xanthin oxidasy a je inhibováná právě 

pomocí SOD (SOD Assay Kit-WST [online zdroj]). 

 

 

Použité roztoky: 

 Pracovní roztok enzymu: 15 ml Enzymového roztoku jsme zředili 2,5 ml ředícího 

pufru 

 Pracovní roztok WST: 1 ml WST roztoku jsme smíchali s 19 ml  ředícího pufru 

Postup: 

 Rozpis pro mikrotitrační destičku: 
Tabulka 4- Rozpis mikrotitrační destička pro stanovení aktivity SOD 

 vzorek blank 1 blank 2 blank 3 

Frakce 20 µl ---- 20 µl ---- 

redestilovaná 

voda 

---- 20 µl ---- 20 µl 

pracovní 

roztok WST 

200 µl 200 µl 200 µl 200 µl 

pracovní 

roztok 

enzymu 

20 µl 20 µl ---- ---- 

ředící pufr ---- ---- 20 µl 20 µl 

 

Vyhodnocení: 

 Vyhodnocení naměřených záznamů jsme provedli podle následujícího 
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vzorce: 
Rovnice 8- výpočet enzymové aktivity SOD 

 
Avz  absorbance vzorku 

Abl1  absorbance blanku 1 

Abl2  absorbance blanku 2 

Abl3  absorbance blanku 3 

 
Rovnice 9- výpočet enzymové aktivity SOD  

  [nmol/min/ml] 

ε   molární extinkční koeficient 37 mM-1cm-1 

l  délka měřené vrstvy (výška jamky) 0,9 cm 

 

Takto získanou hodnotu aktivity jsme vydělili hodnotou koncentrace proteinů 

v jednotlivých frakcích [mg/ml], čímž jsme získali hodnoty specifické aktivity 

[nmol/min/mg]. 

 

Statistické vyhodnocení výsledků 
 

Statistické vyhodnocení jsme provedli pomocí programu GraphPad verze 6.0 (one- way 

ANOVA + Tukey’s post hoc test). Výsledky byly považovány za statisticky významné při 

p< 0,05.  
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10 Výsledky 
10.1 Stanovení koncentrace bílkovin 

 

Stanovení obsahu bílkovin jsme provedli podle výše popsaného postupu. Za pomoci 

průměrných hodnot absorbance kalibračních roztoků, jsme sestavili kalibrační křivku, která 

zobrazuje závislost absorbance na koncentraci BSA.  
 

Tabulka 5- Průměrná absorbance a směrodatné odchylky pro jednotlivé koncentrace kalibrační křivky 

 Koncetrace BSA 

[µg/ml] 

Průměrná 

absorbance 

Směrodatná 

odchylka 

1. 0 0 0,0033 

2. 200 0,186 0,0096 

3. 400 0,327 0,0191 

4. 600 0,452 0,0201 

5. 800 0,618 0,0255 

6. 1000 0,691 0,0377 

 

Obrázek 11- Kalibrační křivka pro stanovení koncentrace bílkoviny v cytosolu jater a tenkého střeva 
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Následně jsme provedli měření absorbance u biologických frakcí a dosazením do 

rovnice kalibrační křivky, jsme dosáhli hodnot koncentrace bílkoviny ve vzorcích, které 

byly dále použity pro výpočet specifické aktivity enzymů. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 

6 a 7. 

 
Tabulka 6- Koncentrace proteinu v cytosolu jater 

Játra N1 N2 N3 KN O1 O2 O3 KO 

c[mg/ml] 12,442 11,756 10,488 11,672 9,078 10,834 11,672 10,865 

smodch 0,02 0,04 

 

0,03 0,04 0,01 0,02 0,01 0,05 

 
Tabulka 7- Koncentrace proteinu v cytosolu tenkého střeva 

Tenké 

střevo 

N1 N2 N3 KN O1 O2 O3 KO 

c[mg/ml] 6,098 6,166 6,319 6,259 6,333 6,299 6,345 6,218 

smodch 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,02 

 

Hodnoty N1- N3 představují koncentraci bílkovin u normálních myší, přičemž KN 

značí kontrolní skupinu, které nebyly podávány potravní doplňky s POE. Stejně tak O1-O3 

představuje koncentraci bílkovin u myší obézních a KO značí kontrolní skupinu. 
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10.2 Aktivita glutathion S- transferasy (GST) 
 

Specifickou aktivitu Usp [nmol/min/mg] tohoto enzymu jsme stanovili pomocí 

postupu uvedeného výše. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 6, 7 a graficky znázorněny na 

obrázcích 12 a 13. 

 
Tabulka 6- Specifická aktivita GST v cytosolu jater 

Játra N1 N2 N3 KN O1 O2 O3 KO 

Usp[nmol/m

in/mg] 

1029 961 1131 1030 901 837 732 769 

smodhc 59,60 70,84 81,3

6 

77,5

7 

172,

74 

144,

68 

54,0

8 

54,4

3 
 

 

 
Obrázek 12- Specifická aktivita GST v cytosolu jater u normálních a obézních myší 

*značí statisticky významný rozdíl (p< 0,05) oproti příslušné kontrole 
 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že myši, které dostávaly potravní doplňky 

obohacené polyfenoly (N1-N3,O1-O3), nemají výrazně odlišnou aktivitu GST oproti 

kontrolním skupinám (skupina KN a KO) s výjimkou skupiny O1, která má aktivitu 

enzymu oproti kontrolní skupině zvýšenou.  
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Tabulka 7- Specifická aktivita GST v cytosolu tenkého střeva 

Tenké střevo N1 N2 N3 KN O1 O2 O3 KO 

Usp[nmol/min/m

g] 

186,

1 

288,

4 

250,

2 

180,1

9 

181,

7 

200,

3 

228,

8 

195,

2 

Smodhc 8,29 9,20 8,37

4 

5,44 8,61 10,5

3 

15,6

9 

7,12 

 

 
Obrázek 13- Specifická aktivita GST v cytosolu tenkého střeva u normálních a obézních myší 

*značí statisticky významný rozdíl (p< 0,05) oproti příslušné kontrole 
 

Z grafu je patrné, že skupiny N2 a N3 u hubených myší a O3 u obézních, mají 

zvýšenou aktivitu GST.  

 

10.3 Aktivita glutathion reduktasy (GR) 
 

Specifickou aktivitu Usp [nmol/min/mg] tohoto enzymu jsme stanovili pomocí 

postupu uvedeného výše. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 8, 9 a graficky znázorněny na 

obrázcích 14 a 15. 
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Tabulka 8- Specifická aktivita GR v cytosolu jater 

Játra N1 N2 N3 KN O1 O2 O3 KO 

Usp[nmol/min/mg] 25,93 25,88 32,12 

 

24,62 36,20 28,40 29,15 29,31 

Smodhc 0,94 0,58 1,02 1,34 2,41 2,59 0,80 2,24 

 

 

 
Obrázek 14- Specifická aktivita GR v cytosolu jater u normálních a obézních myší 

*značí statisticky významný rozdíl (p< 0,05) oproti příslušné kontrole 
 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že myši, které dostávaly potravní doplňky 

obohacené polyfenoly (N1-N3,O1-O3), nemají výrazně odlišnou aktivitu GR oproti 

kontrolním skupinám (skupina KN a KO), s výjimkou skupin N3 a O1.   
 

Tabulka 9- Specifická aktivita GR v cytosolu tenkého střeva 

Tenké střevo N1 N2 N3 KN O1 O2 O3 KO 

Usp[nmol/min/m

g] 

54,3

1 

53,5

7 

54,7

3 

52,9

7 

59,9

4 

57,0

9 

61,2

5 

60,6

2 

Smodhc 1,34 1,35 0,14 1,00 0,54 1,90 2,06 1,13 
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Obrázek 15- Specifická aktivita GR v cytosolu tenkého střeva u normálních a obézních myší 

*značí statisticky významný rozdíl (p< 0,05) oproti příslušné kontrole 
 

Z grafu je patrné, že není rozdíl mezi skupinami, jež dostávaly ve stravě polyfenoly 

(N1-N3,O1-O3) a skupinami kontrolními (skupina KN a KO) až na skupinu O2, která má 

aktivitu sníženou.  

 

10.4 Aktivita thioredoxinreduktasy (TrxR) 
 

Specifickou aktivitu Usp [nmol/min/mg] tohoto enzymu jsme stanovili pomocí 

postupu uvedeného výše. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 10, 11 a graficky znázorněny 

na obrázcích 16 a 17. 

 
Tabulka 10- Specifická aktivita TrxR v cytosolu jater 

Játra N1 N2 N3 KN O1 O2 O3 KO 

Usp[nmol/min/mg] 27,14 23,33 30,43 26,18 33,00 30,63 29,51 31,43 

Smodhc 0,38 0,39 2,86 1,30 0,92 0,91 0,95 0,42 
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Obrázek 16- Specifická aktivita TrxR v cytosolu jater u normálních a obézních myší 

*značí statisticky významný rozdíl (p< 0,05) oproti příslušné kontrole 
 

Z grafu vyplývá, že skupiny myší, které dostávaly stravu obohacenou o polyfenoly 

(N1-N3,O1-O3), nemají výrazně změněnou aktivitu TrxR s výjimkou skupiny N3, jež má 

aktivitu zvýšenou oproti kontrolní skupině KN.  
 

 

Tabulka 11- Specifická aktivita TrxR v cytosolu tenkého střeva 

Tenké střevo N1 N2 N3 KN O1 O2 O3 KO 

Usp[nmol/min/mg] 42,84 52,29 54,68 47,76 42,20 42,24 45,94 46,59 

Smodhc 2,20 1,68 1,13 1,47 0,61 1,80 1,61 0,65 
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Obrázek 17- Specifická aktivita TrxR v cytosolu tenkého střeva u normálních a obézních myší 

*značí statisticky významný rozdíl (p< 0,05) oproti příslušné kontrole 
 

Z grafu je patrné, že skupiny normálních myší (N1, N2, N3) mají aktivitu 

signifikantně změněnou. U skupiny obézních myší vykazují statisticky významné rozdíly 

pouze skupina O1 a O2. 

 

10.5 Aktivita peroxidasy (Px) 
Specifickou aktivitu Usp [nmol/min/mg] tohoto enzymu jsme stanovili pomocí 

postupu uvedeného výše. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 12,13 a graficky znázorněny 

na obrázcích 18 a 19. 
 

Tabulka 12- Specifická aktivita Px v cytosolu jater 

Játra N1 N2 N3 KN O1 O2 O3 KO 

Usp[nmol/min/mg] 4,99 4,56 4,93 4,11 7,63 2,24 3,65 4,10 

Smodhc 0,27 0,68 1,33 0,73 0,59 1,56 0,50 0,38 
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Obrázek 18- Specifická aktivita Px v cytosolu jater u normálních a obézních myší 

*značí statisticky významný rozdíl (p< 0,05) oproti příslušné kontrole 
 

Z grafu vyplývá, že skupiny myší, které dostávaly potravu obohacenou o polyfenoly 

(N1-N3,O1-O3), nemají výrazně změněnou aktivitu Px ve srovnání se skupinami 

kontrolními (skupina KN a KO), kromě skupiny O1, jež má aktivitu signifikantně 

zvýšenou. 
 Tabulka 13- Specifická aktivita Px v cytosolu tenkého střeva 

Tenké střevo N1 N2 N3 KN O1 O2 O3 KO 

Usp[nmol/min/mg] 0,91 0,62 1,51 0,92 2,30 1,97 1,94 2,09 

Smodhc 0,18 0,05 0,33 0,17 0,28 0,17 0,25 0,42 
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Obrázek 19- Specifická aktivita Px v cytosolu tenkého střeva u normálních a obézních myší 
 

Z grafu je patrné, že podávání polyfenonu nemá signifikantní vliv na aktivitu Px ve 

střevě jak u hubených tak i u obézních skupin (N1-N3,O1-O3) ve srovnání s kontrolními 

skupinami (skupina KN a KO). 

 

10.6 Aktivita NAD(P)H: chinonoxidreduktasy 1 (NQO1) 
 

Specifickou aktivitu Usp [µmol/min/mg] tohoto enzymu jsme stanovili pomocí 

postupu uvedeného výše. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 14,15 a graficky znázorněny 

na obrázcích 20 a 21. 
 

Tabulka 14- Specifická aktivita NQO1  v cytosolu jater 

Játra N1 N2 N3 KN O1 O2 O3 KO 

Usp[nmol/min/mg] 2,26 7,41 8,20 4,31 19,46 21,97 14,33 43,10 

Smodhc 0,24 0,72 0,84 0,24 1,14 0,99 1,57 2,00 
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Obrázek 20- Specifická aktivita NQO1 v cytosolu jater u normálních a obézních myší 

*značí statisticky významný rozdíl (p< 0,05) oproti příslušné kontrole 
 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že skupiny N2 a N3 mají aktivitu oproti kontrolní 

skupině zvýšenou, avšak ve skupině obézních myší jsou všechny hodnoty oproti kontrole 

výrazně nižší. 
 

 

 

Tabulka 15- Specifická aktivita NQO1 v cytosolu tenkého střeva 

Tenké střevo N1 N2 N3 KN O1 O2 O3 KO 

Usp[nmol/min/mg] 30,75 26,34 11,08 9,19 7,88 7,52 10,04 46,54 

Smodhc 1,67 2,24 1,69 2,54 0,46 0,83 1,91 1,72 
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Obrázek 21- Specifická aktivita NQO1 v cytosolu jater u normálních a obézních myší 

*značí statisticky významný rozdíl (p< 0,05) oproti příslušné kontrole 
 

Z grafu vyplývá, že skupiny N1 a N2 mají aktivitu oproti kontrole zvýšenou a všechny 

skupiny obézních myší mají aktivitu oproti kontrole nižší. 

 

10.7 Aktivita katalasy (CAT) 
 

Specifickou aktivitu Usp [µmol/min/mg] tohoto enzymu jsme stanovili pomocí 

postupu uvedeného výše. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 16,17 a graficky znázorněny 

na obrázcích 22 a 23. 
 

 

Tabulka 16- Specifická aktivita CAT v cytosolu jater 

Játra N1 N2 N3 KN O1 O2 O3 KO 

Usp[µmol/min/mg] 25,12 26,91 28,05 27,03 29,91 16,28 30,18 20,92 

Smodhc 2,58 4,57 5,62 5,48 8,22 9,52 7,19 3,46 
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Obrázek 22- Specifická aktivita CAT v cytosolu jater u normálních a obézních myší 

 

Z grafu je patrné, že není zřejmý vliv podávání polyfenolů (N1-N3,O1-O3) na 

aktivitu CAT oproti skupině kontrolní (skupina KN a KO).    
 

Tabulka 17- Specifická aktivita CAT v cytosolu tenkého střeva 

Tenké střevo N1 N2 N3 KN O1 O2 O3 KO 

Usp[µmol/min/mg] 68,32 55,55 68,99 56,26 17,63 29,39 35,19 37,45 

Smodhc 5,44 3,39 5,67 6,34 3,35 2,52 3,25 4,40 
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Obrázek 23- Specifická aktivita CAT v cytosolu tenkého střeva u normálních a obézních myší 

*značí statisticky významný rozdíl (p< 0,05) oproti příslušné kontrole 
 

Z grafu vyplývá, že myši, které dostávaly stravu obohacenou o polyfenoly (N1-

N3,O1-O3) nemají výrazně změněnou aktivitu CAT oproti skupinám kontrolním (skupina 

KN a KO), kromě skupiny O1, která má aktivitu sníženou.  

 

10.8 Aktivita superoxiddismutasy (SOD) 
Specifickou aktivitu Usp [nmol/min/mg] tohoto enzymu jsme stanovili pomocí 

postupu uvedeného výše. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 17, 18 a graficky znázorněny 

na obrázcích 24 a 25. 
 

Tabulka 17- Specifická aktivita SOD v cytosolu jater 

Játra N1 N2 N3 KN O1 O2 O3 KO 

Usp[nmol/min/mg] 12,37 12,86 14,57 13,16 16,90 14,19 13,18 14,12 

Smodhc 0,04 0,01 0,05 0,06 0,10 0,03 0,04 0,04 
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Obrázek 24- Specifická aktivita SOD v cytosolu jater u normálních a obézních myší 

*značí statisticky významný rozdíl (p< 0,05) oproti příslušné kontrole 
 

Z grafu je patrné, že skupiny N1 a N2 mají aktivitu sníženou a skupina N3 lehce 

zvýšenou. U obézních myší je aktivita O1 zvýšená a O3 snížená. 
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Tabulka 18- Specifická aktivita SOD v cytosolu tenkého střeva 

Tenké střevo N1 N2 N3 KN O1 O2 O3 KO 

Usp[nmol/min/mg] 21,39 22,22 21,74 21,52 21,34 22,23 21,16 22,28 

Smodhc 0,33 0,95 0,32 0,32 0,36 0,19 0,24 0,27 

 

 
Obrázek 25- Specifická aktivita SOD v cytosolu tenkého střeva u normálních a obézních myší 

*značí statisticky významný rozdíl (p< 0,05) oproti příslušné kontrole 
 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že není významný rozdíl mezi skupinami, které 

dostávaly ve stravě polyfenoly (N1-N3,O1-O3), oproti skupinám kontrolním (skupina KN a 

KO) s výjimkou skupiny O3, která má aktivitu sníženou.  
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11 Diskuze 
Cílem této diplomové práce bylo stanovení vlivu Polyfenonu  na vybrané 

antioxidační enzymy u myší in vivo.  

Význam polyfenolů 
Pro zjištění vlivu POE na aktivitu antioxidačních enzymů, jsme porovnali naměřené 

hodnoty specifických aktivit u skupin myší, jimž byla podávána strava obohacená o POE 

(N1,N2,N3,O1,O2,O3) se skupinami kontrolními, tedy těmi, které byly krmeny prostou 

stravou bez přídavku POE (KN,KO). Porovnání jsme provedli jak u myší normálních, tak u 

myší s uměle navozenou obezitou. Specifickou aktivitu jsme zjišťovali v cytosolu jater a 

tenkého střeva. 

 Změřením aktivity enzymu glutathion S- transferasy (GST) v jaterním cytosolu 

jsme zjistili, že u skupin normálních myší krmených granulemi s POE, nedochází ke 

statisticky významnému rozdílu aktivit oproti skupině kontrolní. U skupiny obézních myší 

jsme již statisticky významný rozdíl (p< 0,05) zjistili a to konkrétně u skupiny O1, která má 

aktivitu GST oproti kontrole vyšší. Ostatní skupiny se tímto rozdílem vůči kontrole 

nevyznačují. Z toho můžeme usuzovat, že dlouhodobé podávání POE ve vyšších 

koncentracích zvyšuje aktivitu GST v játrech, a tím i ochranu před oxidačním stresem. 

V cytosolu tenkého střeva jsme také zjistili statisticky významné rozdíly. Skupiny N2 a N3 

měly zvýšenou aktivitu oproti kontrole, z čehož vyplývá, že GST v tenkém střevě je 

ovlivňována spíše krátkodobým podáváním (skupina N3) nebo nižší koncentrací POE 

(skupina N2). Stejně tak u skupiny obézních myší jsme změřili aktivitu vyšší u skupiny O3, 

což se dá opět vysvětlit vyšší citlivostí tkáně ke krátkodobému podávání, poněvadž ostatní 

skupiny (O1, O2) nemají výrazně odlišnou aktivitu od skupiny kontrolní (KO). Celkově 

jsme naměřili vyšší aktivitu GST u všech skupin v jaterním cytosolu. Tento jev můžeme 

vysvětlit tím, že GST patří kromě antioxidačních enzymů i do skupiny enzymů 

biotransformačních, které jsou výrazněji exprimovány v játrech (Sheehan et al. 2001). 

Nedávno provedené studie (Park et al. 2011) také prokazují zvýšenou expresi GST po 

šestitýdenním podávání vyšších koncentrací (0,5%, 1,0%) extraktu ze zeleného čaje u 

obézních myší, tudíž náš výzkum tyto údaje potvrzuje, avšak k tomuto jevu docházelo 

pouze v cytosolu jater. 

 Při vyhodnocování výsledků aktivity glutathion reduktasy (GR) jsme zjistili 
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statisticky významný rozdíl u skupiny normálních myší N3, kdy její aktivita byla lehce 

zvýšená, zatímco ostatní skupiny (N1,N2,KN) vykazovaly podobné hodnoty. U obézních 

myší jsme objevili signifikantní odchylku u skupiny O1, která má aktivitu vyšší oproti 

kontrole (KO). Skupiny O2 a O3 se od kontroly významně neliší. Z toho vyplývá, že 

krátkodobé podávání POE může u normálních myší zvyšovat aktivitu jaterní GR, zatímco 

dlouhodobý příjem nemá na ni vliv. Naopak u obézních myší má významný vliv na tento 

enzym pouze dlouhodobé podávání vyšších koncentrací POE, nízká hodnota POE ve stravě 

a stejně tak krátkodobý přísun neměly na jaterní GR signifikantní vliv. Ve střevním 

cytosolu jsme vyhodnotili pouze jeden statisticky významný rozdíl, a to ve skupině O2, 

jejíž aktivita byla oproti kontrole KO snížená. Ostatní skupiny jak normálních, tak i 

obézních se nelišily od příslušných kontrol. Toto zjištění značí, že u normálních myší není 

GR v tenkém střevě ovlivňována POE a u obézních dlouhodobé podávání nižší koncentrace 

dokonce snižuje aktivitu enzymu. 

 Dalším měřeným enzymem byla thioredoxinreduktasa (TrxR). U tohoto enzymu 

jsme pozorovali, že obézní skupiny myší, které dostávaly krmivo s POE (O1,O2,O3), 

nemají v jaterním cytosolu významně odlišnou aktivitu od kontrolní skupiny (KO). Ve 

skupině normálních myší jsme zjistili statisticky významný rozdíl u skupiny N3, která měla 

zvýšenou aktivitu vůči kontrole (KN). Naopak v cytosolu tenkého střeva se vyskytovalo 

statisticky významných rozdílů hned několik. Ve skupině normálních myší měly všechny 

dílčí skupiny aktivitu signifikantně rozdílnou od příslušné kontroly. Skupiny N2 a N3 měly 

aktivitu TrxR zvýšenou, zatímco u N1 došlo ke snížení. U obézních myší jsme vliv POE 

mohli sledovat u skupin O1 a O2, kdy došlo k poklesu aktivity oproti kontrolní skupině 

(KO).  

 U enzymu peroxidasy (Px) stojí za zmínku pouze statisticky významný rozdíl v 

aktivitě, jež jsme pozorovali u skupiny O1 v jaterním cytosolu. Toto dokazuje, že podávání 

vyšší koncentrace POE po dobu čtyř týdnů zvyšuje aktivitu jaterní Px u obézních myší. 

Všechny ostatní skupiny (N1, N2, N3, O2, O3) nevykazovaly ovlivnění aktivity POE, ať už 

v játrech nebo v tenkém střevě. Námi naměřené výsledky souhlasí se studiemi (Park et al. 

2011), při kterých byly naměřeny zvýšené hodnoty aktivity Px  u obézních myší, jež byly 

krmeny vyššími koncentracemi (0,5%, 1,0%) extraktu ze zeleného čaje po dobu šesti týdnů.  

 K dalším námi měřeným enzymům patří NAD(P)H: chinonoxidreduktasa 1 
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(NQO1). Při porovnání výsledků jsme zjistili, že zatímco u normálních myší došlo ke 

zvýšení aktivity enzymu (s výjimkou skupiny N1 v jaterním cytosolu a skupiny N3 

v tenkém střevě, jež měly aktivitu srovnatelnou s kontrolou KN), u obézních myší je 

aktivita kontrolní skupiny KO výrazně vyšší než u skupin krmených POE a to jak v játrech, 

tak i v tenkém střevě. Toto poukazuje na zřejmý pozitivní vliv POE u normálních myší. 

Podle výzkumu Palminga et al. (2007) je exprese NQO1 výrazně vyšší v tukové tkáni, tudíž 

z hlediska ochrany před oxidačním stresem má podávání POE obézním myším spíše 

negativní vliv. Tyto výsledky korespondují i s ostatními studiemi (Wiegand et al. 2009), 

které poukazují na snížení aktivity enzymu NQO1 po podání katechinů.  

 Při vyhodnocení aktivity enzymu katalasy (CAT) jsme zjistili statisticky významný 

rozdíl pouze v cytosolu tenkého střeva. Skupiny normálních myší N1 a N3 měly 

signifikantně zvýšenou aktivitu oproti kontrole KN, zatímco ve skupině obézních došlo ke 

snížení aktivity u skupiny O1. Můžeme tedy předpokládat, že u normálních myší je CAT 

citlivá pouze k vyšším koncentracím POE a to bez ohledu na dobu podávání. Naopak u 

obézních myší dochází po dlouhodobém podávání vysoké koncentrace POE ke snížení 

aktivity CAT a tím i menší odolnosti vůči oxidačnímu stresu.  

 Posledním měřeným enzymem byla superoxiddismutasa (SOD). V jaterním 

cytosolu jsme zaznamenali statisticky významné rozdíly jak u myší normálních, tak i u 

obézních. Skupiny N1 a N2 vykazovaly sníženou aktivitu v porovnání s kontrolou, což 

naznačuje negativní vliv POE v závislosti na délce podávání, jelikož po třídenním podávání 

se aktivita u skupiny N3 zvýšila. U obézních myší je tomu naopak. Skupina O1 vykazuje 

zvýšenou aktivitu v porovnání s kontrolou a skupina O3 sníženou. Zde můžeme tvrdit, že 

dlouhodobější podávání POE má na antioxidační aktivitu SOD pozitivní vliv což opět 

koresponduje s provedenými studiemi (Park et al. 2011), kdy obézní myši vykazovaly 

zvýšenou aktivitu SOD po šestitýdenním podávání extraktu ze zeleného čaje. V cytosolu 

tenkého střeva jsme zjistili signifikantní rozdíl pouze u skupiny O3, jež má aktivitu 

sníženou, což opět poukazuje na negativní vliv krátkodobého podávání POE na 

antioxidační aktivitu SOD. Ostatní skupiny se od příslušné kontroly svými hodnotami 

téměř nelišily.   
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12 Závěr 
Normální myší 

 Podávání POE v koncentraci 0,1% po dobu 28 dní zvyšuje aktivitu enzymů NQO1 a 

CAT a to vždy v cytosolu tenkého střeva. Ke snížení dochází u enzymu TrxR ve střevech a 

SOD v játrech. 

 Podávání POE v koncentraci 0,01% po dobu 28 dní zvyšuje aktivitu enzymů GST a  

TrxR v tenkém střevě. U enzymu SOD naopak v cytosolu jater dochází ke snížení aktivity. 

Enzym NQO1 vykazuje zvýšené hodnoty aktivity jak v játrech, tak v tenkém střevě. 

  Podávání POE v koncetraci 0,1% po dobu 3 dnů zvyšuje aktivitu v játrech u 

enzymů SOD, NQO1 a GR a v tenkém střevě u enzymů GST a CAT. Enzym TrxR 

vykazuje zvýšenou aktivitu jak v játrech, tak ve střevě.  

Obézní myši 

  Podávání POE v koncentraci 0,1% po dobu 28 dní zvyšuje aktivitu enzymů GST, 

GR, Px a SOD a to pouze v cytosolu jater. Naopak v cytosolu tenkého střeva dochází 

k poklesu aktivity u enzymů TrxR a CAT.  

 Podávání POE v koncentraci 0,01% po dobu 28 dní aktivitu pouze snižuje, a to u 

enzymů GR a TrxR a vždy v cytosolu tenkého střeva. 

 Podávání POE v koncetraci 0,1% po dobu 3 dnů zvyšuje aktivitu pouze u enzymu 

GST, a to v cytosolu tenkého střeva. Naopak u SOD dochází ke snížení aktivity jak 

v játrech, tak ve střevě.  

 Výjimkou je enzym NQO1, kde dochází ke snížení aktivity všech skupin v játrech i 

ve střevě. 
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13 Seznam použitých zkratek 
 

A  Absorbance 

AA   Akrylamid  

APS   Persíran amonný  

BCA   Kyselina bicinchoninová  

BSA   Sérový hovězí albumin  

cAMP  Cyklický adenosinmonofosfát 

CAT   Katalasa  

CDNB  1-chlor-2,4-dinitrobenzen  

CG  Katechin- galát 

CuSO4 Síran mědnatý  

DTNB  5,5‘-dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina  

EC  Epikatechin 

ECG  Epigallokatechin- galát  

EGC  Epigallokatechin 

EGCG  Epigallokatechin- galát 

EDTA  Ethylendiamintetraoctová kyselina  

EGC  Epigallokatechin 

EGCG  Epigallokatechin- galát 

FAD  Flavinadenindinukleotid  

GCG  Gallokatechin- galát 

GR  Glutathioreduktasa  

GSH   Redukovaný glutathion  

GSSG  Oxidovaný glutathion  

GST   Glutathion-S-tranferasa  

H2O2  Peroxid vodíku  

KH2PO4 Dihydrogenfosforečnan draselný  

K2HPO4 Hydrogenfosforečnan didraselný  

MSG   Glutamát sodný  

NaCl   Chlorid sodný  
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NaOH  Hydroxid sodný  

Na2CO3 Uhličitan sodný  

NADH  Nikotinamidadenindinukleotid 74  

NADPH  Nikotinamidadenindinukleotidfosfát  

NaHCO3 Hydrogenuhličitan sodný  

NaH2PO4  Dihydrogenfosforečnan sodný  

Na2HPO4 Hydrogenfosforečnan disodný  

(NH4)6 Mo7O24 * 4H2O) Molybdenan amonný  

N  Normální myši 

NQO1  NADPH:chinonoxidoreduktasa 1  

O  Obézní myši 

PBS  Fosfátový pufr 

POE  Polyfenon 

Px  Peroxidasa  

RNS  Reaktivní formy dusíku  

ROS  Reaktivní formy kyslíku  

SOD  Superoxiddismutasa  

TAG  Triacylglyceroly  

TNB  5‘-thionitribenzoová kyselina  

TRIS  Tris(hydroxymethyl)aminomethan  

Trx  Thioredoxin  

TrxR  Thioredoxinreduktasa  
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