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ABSTRAKT 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

 

Kandidát: Lucie Levorová 

Školitel: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 

Název diplomové práce: Účinek brusinkového extraktu na vybrané biotransformační 

enzymy u normálních a obézních myší. 

 

 

Obezita dosahuje v dnešní populaci téměř  pandemických rozměrů. Obezita 

může ovlivnit či pozměnit aktivitu a expresi řady enzymů včetně enzymů 

biotransformačních, které metabolizují léčiva a jiná xenobiotika. 

 Cílem diplomové práce bylo porovnání aktivity a exprese vybraných 

biotransformačních enzymů u normálních a obézních myší a  testování vlivu 

brusinkového extraktu v potravě na aktivitu a expresi vybraných biotransformačních 

enzymů u experimentálních skupin myší.  

Ke stanovení aktivit vybraných biotransformačních enzymů byly využity 

spektrofotometrické metody. Množství příslušných proteinů bylo stanoveno pomocí 

elektroforézy proteinů na polyakrylamidovém gelu (SDS-PAGE) s následným 

imunoblotingem a chemiluminiscenční detekcí.  

Z výsledků vyplývá, že obézní myši mají oproti normálním myším změněnou 

aktivitu některých biotransformačních enzymů. Brusinkový extrakt s vysokým obsahem 

anthokyanů měl inhibiční účinek na aktivitu některých biotransformačních enzymů 

u obézních myší. Účinek anthokyanů na redukci hmotnosti u obézních myší nebyl 

jednoznačně prokázán.  

  



ABSTRACT 

 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

 

Candidate: Lucie Levorová 

Supervisor: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 

Title of diploma thesis: The effect of cranberry extract on selected biotransformation 

enzymes in normal and obese mice. 

 

 

 Obesity has reached a nearly pandemic extent in modern population. It can 

affect or alter the activity and expression of many enzymes, including biotransformation 

enzymes which metabolise drugs and other xenobiotics. 

 The aim of this work is to compare the activity and expression of selected 

biotransformation enzymes on mice suffering and not suffering from obesity and to test 

the effect of cranberry extract in food on the activity and expression of selected 

biotransformation enzymes in the selected group of mice. 

 Spectrophotometric methods were chosen to measure the activity of selected 

biotransformation enzymes. The amount of particular proteins was assayed using 

electrophoresis of proteins in polyacrylamide gel (SDS-PAGE) followed by 

immunoblotting and chemiluminescent detection. 

 The results show that mice suffering from obesity display a different activity 

of certain biotransformation enzymes in comparison to non-obese mice. The cranberry 

extract containing a high level of anthocyanin had inhibitory effect on the activity 

of some biotransformation enzymes in obese mice. The effect of anthocyanins on 

weight reduction in obese mice was not unambiguously proven. 
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1 ÚVOD 

Nadváha a následná obezita dosahuje v dnešní populaci téměř  pandemických 

rozměrů. Snížením fyzické aktivity a zvýšením příjmu potravy dochází k nerovnováze 

mezi energetickým příjmem a výdejem. Nadbytečný energetický příjem se poté projeví 

v podobě uložených tukových zásob. Obezita je velmi často spojována se zvýšeným 

rizikem výskytu chronických onemocnění (Hawkesworth, 2013). 

V roce 2008 trpělo nadváhou 1,5 bilionu dospělých, starších 20 let. Bylo 

zjištěno, že 65 % světové populace žije v zemích, kde nadváha a obezita zabíjí více lidí 

než podvýživa. Mimo to v roce 2010 bylo obézních téměř 43 milionů dětí ve věku 

od pěti let. Tato fakta dramaticky zvýšila popularitu nejrůznějších hubnoucích strategií. 

V marketingu a u spotřebitelů dominují ve velké míře programy a produkty zaměřené 

na vyvolání rychlého hubnutí a narušení metabolické homeostázy. Rychlá ztráta 

hmotnosti je ovšem potenciálně nezdravá a často vede k důsledkům projevujícím 

se opětovným nežádoucím zvýšením hmotnosti. Kromě toho jsou mnohé farmaceutické 

přípravky proti obezitě doprovázeny nežádoucími účinky, které mohou být horší, než je 

samotná porucha. Z toho důvodu je velmi důležité rozvíjet strategické terapeutické 

zásahy pomocí bezpečných, nových a přírodních doplňků podporovaných 

důvěryhodným výzkumem (Bagchi & Preuss, 2012). 

V této souvislosti se zdá být zajímavé uvažování o doplňku stravy s obsahem 

polyfenolů, který by mohl zvýšit odbourávání tuků bez vedlejších účinků. Anthokyany 

obsažené v plodech brusinek hrají důležitou roli v ochraně zdraví. Preklinické studie 

potvrdily účinek anthokyanů na ovlivnění kardioprotekce a na inhibici množení 

adipocytů (Dallas a kol., 2008; Glover & Martin, 2012). 

Tato práce byla zaměřena na porovnání aktivity a exprese vybraných 

biotransformačních enzymů u normálních a obézních myší a na následném testování 

vlivu brusinkového extraktu v potravě na aktivitu a expresi těchto vybraných 

biotransformačních enzymů u experimentálních skupin myší.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Nadváha a obezita 

2.1.1 Definice a epidemiologie nadváhy a obezity 

 

Dietologie v dnešní moderní medicíně ztrácí stále více své postavení. Pro mnoho 

lékařů i pacientů se zdá tato metoda léčby pomalá a málo efektivní. Je ovšem nezbytné 

zamyslet se nad obezitou jako nad rizikovým faktorem ovlivňujícím řadu běžně se 

vyskytujících onemocnění (Svačina, 2008). 

Definice nadváhy a obezity je poněkud subjektivní a nepřesná. Nadváha je 

definována jako vyšší tělesná hmotnost, která je nenormální či nezdravá pro určitý věk 

či tělesnou stavbu. Termín obezita se následně užívá u osob, které mají vysoké procento 

tělesného tuku. Normální hmotnost je ta, která je považována za ideální, žádoucí 

a zdravou (Stern & Kazaks, 2009). 

Obezita je komplexní multifaktoriální chronické onemocnění, které vzniká 

jako důsledek ovlivnění prostředím (sociální, kulturní), genetikou, fyziologickými, 

metabolickými, behaviorálními a psychologickými komponentami. Obezita je 

komplexní stav a její prevence a léčba jsou obtížné (Bagchi & Preuss, 2012). 

Obezita je důsledkem současného života, který podporuje vysoký energetický 

příjem a sedavý životní styl. Lidé mají potřebu konzumovat velké množství chutných 

a energeticky bohatých jídel a již nemají potřebu vydat energii v podobě fyzické 

aktivity. Mezi trendy přispívající k rozvoji obezity patří kromě příjmu energeticky 

bohatých jídel i stále se zvětšující velikosti porcí a nárůst frekvence stravování mimo 

domov v nejrůznějších restauracích a „fast foodech“. Přírůstek hmotnosti je pak 

způsoben nerovnováhou mezi příjmem energie v podobě konzumace potravin a nápojů 

a výdejem energie formou fyzické aktivity. Obezita je tedy ovlivňována rozměry 

energetické rovnováhy mezi energií přijímanou (faktory, které ovlivňují spotřebu 

potravin) a energií vydávanou (faktory, které ovlivňují úroveň aktivity). Svou roli 

na úroveň obezity hrají i metabolické a genetické příspěvky (Stern & Kazaks, 2009).  

Obezita není problémem pouze rozvinutých, ale i rozvojových zemí. Počet osob 

trpících obezitou neustále narůstá a za posledních několik desítek let vzrostl 

až do pandemických charakteristik. Uvádí se, že v roce 1995 trpělo obezitou 200 mil. 

obyvatel po celém světě, v roce 2000 vzrostlo toto množství již na 300 mil. obyvatel 
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ve věku nad 15 let. I v České Republice se setkáváme s nárůstkem prevalence nadváhy 

a obezity nejen u dospělých, ale i u dětí. Jedná se spíše o případy stále se zhoršujícího 

stupně obezity, než jeho úplného vzniku (Hainer a kol., 2011). 

Je nezbytné si uvědomit, že nadváha a obezita jsou součástí nepřetržitého sledu 

událostí a že zdravotní rizika se zvyšují s rostoucí hmotností jedince. Úmrtnost spojená 

s nadváhou se zvyšuje s rostoucím stupněm obezity a nadváhy. Obézní lidé mají 50 % -

100 % vyšší riziko předčasného úmrtí ve srovnání s jedinci s optimální váhou (Bagchi 

& Preuss, 2012). 

Obézní jedinci podstatně více využívají zdravotnické služby než osoby 

neobézní. Z toho důvodu lze poukázat na stále se zvětšující zátěž kladenou na systémy 

zdravotní péče, která plyne ze zvyšující se prevalence obézních jedinců. Plazmatické 

hladiny vitaminů a minerálů jsou u obézních osob nižší než u neobézních. Výzkum 

se zabýval projevením nedostatku modulačních účinků vitaminů a minerálů na imunitní 

systém, který se může projevit rozvojem zánětu (Conroy a kol., 2011). 

Obezita je závažné onemocnění, které vyžaduje naléhavou pozornost po celém 

světě. Existuje naléhavá potřeba rozšířeného školení všech pracovníků ve zdravotnictví 

s cílem zlepšit jejich úroveň znalostí a dovedností (Bagchi & Preuss, 2012). 

 

2.1.2 Typy obezity 

 

Distribuce tukové tkáně v závislosti na tvaru těla a umístění tukových zásob je 

důležitá pro rozdělení jedinců do kategorií podle vzrůstajícího rizika. Obezita může být 

kvalitativně klasifikována na dva druhy – androidní (značený jako mužský typ obezity, 

typ „jablko“), v tomto případě dochází k ukládání tukových zásob především do oblasti 

břicha, a gynoidní typ (značený jako ženský typ obezity, typ „hruška“), kdy dochází 

k ukládání tukových zásob do oblasti dolních končetin, a to nejvíce v oblasti stehen 

a hýždí. Stav, kdy dochází k ukládání tukové tkáně do oblasti dutiny břišní, může být 

též označován jako viscerální typ obezity. Viscerální obezita byla identifikována 

jako kritický stav korelující s metabolickými poruchami spojenými s obezitou, která 

vede k inzulinové rezistenci, hyperinzulinémii, dyslipidémii a stavu s prozánětlivými 

a protrombotickými změnami. V celosvětové INTERHEART studii bylo navíc zjištěno, 

že abdominální obezita je nezávislý rizikový faktor pro infarkt myokardu (Blouin a kol., 

2008; Hainer a kol., 2011; Stern & Kazaks, 2009). 
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Obr. č. 1 Znázornění ukládání tukových zásob v těle – typ „hruška“ a typ „jablko“,  

zdroj: <http://www.zenyprozeny.cz/data/img1/hru%C5%A1ka_jablkoNEW.JPG> 

 

2.1.3 Body mass index 

 

Jako nepřímá metoda měření tělesného tuku pro správnou korekci obezity 

a nadváhy je využíván celosvětově používaný Index tělesné hmotnosti (BMI = Body 

mass index) jako indikátor optimální tělesné hmotnosti. Hodnota BMI se vypočítá 

na základě stanovení hodnot výšky a tělesné hmotnosti. Pro výpočet hodnoty BMI byl 

sestaven již všeobecně známý vzorec (Hainer a kol., 2011). 

 

BMI = hmotnost v kg / tělesná výška v m
2
 

 

Vypočítaná hodnota platí pro všechny dospělé jedince starší 20 let. Pro snadnější 

zjištění hodnoty BMI jsou jedincům k dispozici tabulky nebo webové BMI kalkulátory, 

do kterých jsou jedincem zadány pouze hodnoty výšky a hmotnosti.  

BMI hodnota nebere v úvahu, jak se lidé různého věku, pohlaví, ras a národností 

liší obsahem svalové hmoty oproti obsahu tukové hmoty, a proto výpočet BMI nemusí 

být vždy objektivní. Při stejné hodnotě BMI mají ženy tendenci mít větší množství 

tělesného tuku než muži. Při stejné hodnotě BMI mají starší lidé tendenci mít více 

tělesného tuku než mladší dospělí (Stern & Kazaks, 2009). 

http://www.zenyprozeny.cz/data/img1/hru%C5%A1ka_jablkoNEW.JPG
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Získaná hodnota BMI nám umožňuje klasifikovat tělesnou hmotnost do 6 

různých kategorií (Svačina a kol., 2008). 

 

Tabulka č. 1 Klasifikace obezity podle BMI s uvedením zdravotních rizik, 

zdroj: <http://www.nutriacademy.cz/lifestyle/grafika/bmi-tabulka.jpg> 

 

 

BMI není specifický index pro hodnocení procenta tělesného tuku. Hodnota 

tělesné hmotnosti může mimo obsahu tuku odrážet i zastoupení svalů, kostí nebo vody 

v těle. Tuk nebo tuková tkáň může být uložena pod kůží jako podkožní tuk, může být 

rozptýlena v kosterním svalstvu jako intramuskulární tuk, anebo jako viscerální tuk je 

uložena hluboko v těle, kde obklopuje životně důležité orgány. Tělesný tuk může být 

v závislosti na jeho fyziologickém účelu rozdělen do dvou kategorií – základní tukové 

polštáře a izolátory orgánů, které jsou nezbytné pro normální funkci těla, a nepodstatný 

tuk, který je výsledkem přebytku energie, a je skladován odděleně pro budoucí použití 

(Stern & Kazaks, 2009). 

Viscerální nebo také intra – abdominální obezita je na rozdíl od subkutánní 

obezity nebo obezity v dolní části těla spojena s nejvyšším rizikem vzniku a výskytu 

řady chronických – degenerativních onemocnění. 

Ačkoli nejsou definovány žádné univerzální optimální hodnoty tělesného tuku, 

navrhla Americká rada pro cvičení (American council on exercise) jako průměrné 

optimální množství tuku u muže od 18 do 24 % tělesného tuku a u ženy od 25 do 31 % 

tělesného tuku (Bagchi & Preuss, 2012; Stern & Kazaks, 2009). 

 

http://www.nutriacademy.cz/lifestyle/grafika/bmi-tabulka.jpg
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2.1.4 Přímé metody měření tělesného tuku 

 

Mezi běžně používané přímé metody měření tělesného tuku patří například – 

bioelektrická impedanční analýza (BIA) a měření tloušťky kožní řasy.  

BIA je založena na principu schopnosti tělesných tkání vést elektrický proud. 

Voda je dobrým vodičem elektřiny a většina vody v těle se nachází ve svalových 

tkáních. Tuk, který neobsahuje téměř žádnou vodu, je špatný vodič elektrického proudu. 

Impedance je poté vypočítána zadáním hodnoty odporu do regresivních rovnic, které 

berou v úvahu osobní váhu, věk, pohlaví a etnický původ. BIA je považována 

za bezpečnou metodu, je nepravděpodobné, že by používané měřící proudy (o síle 

50 kHz) stimulovaly elektricky vzrušivou tkáň, jako jsou nervy nebo srdce.  

Měření tloušťky kožní řasy je levná metoda sloužící k odhadu tělesného tuku 

na základě předpokladu, že podkožní tuk odráží obsah tuku v těle. K měření podkožního 

tuku na určitých místech po celém těle (včetně hrudníku, kyčlí, břicha, stehen a horních 

částí paží) se využívají posuvná měřidla (Stern & Kazaks, 2009). 

 

2.1.5 Tuková tkáň 

 

Tuková tkáň zahrnuje zralé adipocyty a netukové stromovaskulární buňky 

včetně fibroblastů a endoteliálních buněk, pre – adipocytů a tkáně rezistentní 

na makrofágy. Tuková tkáň vylučuje celou řadu produktů, souhrnně označovaných jako 

adipokiny. Adipokiny jsou zapojeny do energetického metabolismu, zánětlivých reakcí 

a kardiovaskulární aktivity. Dva hlavní vylučované adipokiny jsou leptin a adiponektin.  

Leptin je proteinový produkt ob genu, obvykle známý pro svou roli v regulaci 

chuti k jídlu. U obezity jsou cirkulující hladiny leptinu zvýšeny v poměru s tukovou 

hmotou, pravděpodobně v důsledku zvýšené exprese ob genu a zvýšené sekrece leptinu. 

Ženy mají koncentraci leptinu v séru vyšší než muži bez ohledu na procento tělesného 

tuku nebo na tukovou hmotu. Leptin sdílí homologii s několika prozánětlivými 

cytosiny, jeho receptor je exprimován buňkami imunitního systému a cirkulující hladiny 

leptinu jsou pozitivně spojené s vlastnostmi C-reaktivního proteinu, což je marker 

zánětu (Conroy a kol., 2011). 

Adiponektin je považován za protizánětlivou látku a také reguluje citlivost 

na inzulin. U jedinců s normální hmotností se vyskytují vysoké cirkulující hladiny 
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adiponektinu, jejich úroveň ovšem negativně koreluje s obezitou, inzulinovou rezistencí, 

DM 2. typu a kardiovaskulárními nemocemi. Syntéza adiponektinu se zvyšuje ztrátou 

hmotnosti a užíváním thiazolidindionů, které se užívají k léčbě DM 2. typu a naopak 

TNF [alfa] a IL-6 syntézu adiponektinu snižují. S rozvojem obezity se vyskytuje 

dysregulovaná sekrece adiponektinu, je zde obecný posun k produkci cytokinů, tedy 

pro-zánětlivých složek (Conroy a kol., 2011). 

 

2.1.6 Léčba obezity 

 

Hlavním cílem léčby je ztráta hmotnosti následovaná dlouhodobou regulací 

tělesné hmotnosti. Ztráta tělesné hmotnosti, v podobě abdominálního tuku, může 

významně zlepšit rizikové faktory spojené s obezitou, zamezit vzniku nebo rozvoji 

komplikací. Jedná se především o komplikace – metabolické, kardiovaskulární, 

endokrinní, gastrointestinální, hepatobiliární, gynekologické, ortopedické, kožní, 

psychosociální, chirurgické, anesteziologické a iatrogenní (Aronne & Townsend, 2012; 

Hainer a kol., 2011). 

Pro kontrolu průběhu léčby se pravidelně provádějí laboratorní testy, které 

mohou zahrnovat vyšetření kompletního krevního obrazu, rozbor moči a krevní testy 

na glukózu, kyselinu močovou, kreatinin, AST, ALT, celkový a přímý bilirubin, 

alkalickou fosfatázu, celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, 

triglyceridy a hormon stimulující štítnou žlázu. V některých případech se dvě hodiny 

po jídle měří hladina posprandiální glukózy a hladina insulinu, hodnoty důležité 

pro diagnostiku hyperinzulinémie (Aronne & Townsend, 2012). 

Léčba obezity je kontraindikována během těhotenství, stejně jako u pacientů 

v posledním stádiu nemoci. Lékařské nebo psychiatrické onemocnění musí být stabilní 

před zahájením snižování hmotnosti. Pacienti s cholelithiasou a osteoporosou by měli 

být varováni, aby tyto podmínky nebyly zhoršeny redukcí hmotnosti.  

Rozhodnutí, zda se zahájí léčba redukce hmotnosti, by měla zahrnovat 

posouzení připravenosti pacientů na provedení nezbytných změn životního stylu. Tento 

rámec zahrnuje posouzení 1) důvodů pacienta a jeho motivace pro hubnutí, 

2) předchozích pokusů, 3) očekávané podpory od rodiny a přátel, 4) pochopení rizik 

a přínosů, 5) postoje vůči fyzické aktivitě, 6) dostupnosti času a potenciálních překážek, 
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včetně finančních omezení související s přijetím změn. Aby pacient uspěl, musí být 

připraven vynaložit veškeré úsilí.  

Typická rychlost ztráty hmotnosti je 0,5 – 1 kg za týden, ale liší se případ 

od případu. Rychlejší hubnutí není vhodné, neboť nemusí dosahovat lepších 

dlouhodobých výsledků. Tukové buňky mohou zvětšovat či zmenšovat svou velikost 

na základě přibývání či ubývání na váze, nikdy ovšem nezmizí úplně (Aronne & 

Townsend, 2012; Stern & Kazaks, 2009).  

 

2.1.6.1 Výživa a fyzická aktivita 

 

Zdravá strava je základ pro redukci hmotnosti. Důležité je adekvátní množství 

přijímané stravy a její složení. Při redukci hmotnosti by měly být v jídelníčku 

vynechány potraviny s vysokým obsahem tuku a potraviny s obsahem jednoduchých 

sacharidů. Tedy změnit úpravu přípravy jídel ze smažení na přípravu pokrmů s použitím 

minimálního množství oleje. Zcela vynechat z jídelníčku zákusky, sladkosti – sušenky, 

dorty, ale i slané „dobroty“, jako jsou např. brambůrky. Mnoho skrytých cukrů je 

obsaženo ve slazených nápojích, které nejsou vhodné ke konzumaci při redukci 

hmotnosti. I konzumace alkoholických nápojů by měla být omezena na minimum, 

neboť i ona zvyšuje celkový příjem kalorií. Důležité je složení potravy, je snaha 

o omezení příjmu soli, zvýšení příjmu polynenasycených mastných kyselin 

ku nasyceným a zvýšení poměru ω–3– ku ω–6– polynenasycených mastných kyselin 

(Vítek, 2008).  

Polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem jsou základními složkami 

buněčných struktur, které nemohou být vyrobeny v lidském těle, a musí být získávány 

z potravy. Jsou zapojeny do různých buněčných funkcí a metabolických procesů, včetně 

zánětu a neurotransmise. Rybí olej je zdrojem ω3–polynenasycených mastných kyselin 

s dlouhým řetězcem, kyseliny eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA). 

Rostlinnými zdroji ω3–mastných kyselin jsou rostlinné oleje (např. lněný), které 

obsahují i mastnou kyselinu α–linolenovou (ALA). Mezi ω6–mastné kyseliny patří 

kyselina linolová (LA) a kyselina γ–linolenová (GLA), které se mohou metabolizovat 

na prostaglandin E1 (PGE1) – protizánětlivý mediátor nebo na kyselinu arachidonovou 

(AA), prekurzor pro prozánětlivé mediátory prostaglandinu E2 (PGE2) a leukotrienu B4 

(LTB4) (Jalbert, 2013).  
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Nezbytná změna v jídelníčku je také snaha o zvýšení příjmu komplexních 

sacharidů a vlákniny. Zvýšení příjmu ovoce a zeleniny a dodržování pitného režimu. 

Nezbytné je zamyšlení se nad stravovacími návyky a zlozvyky, stravu si rozložit do pěti 

denních jídel, jíst pravidelně, mít dostatek času na konzumaci každého jídla, vyhnout se 

mlsání během dne a dostatečně pít po celý den (Vítek, 2008). 

Pro redukci hmotnosti je velmi významná fyzická aktivita během dne. Redukce 

obezity vyžaduje dlouhodobý přístup k vytvoření zdravého životního stylu a k získání 

dobrých životních návyků. Během celé fáze snižování hmotnosti by nemělo docházet 

k objevování se pocitu hladu nebo nepříjemnostem spojených s výkonem fyzické 

aktivity. Pro hubnutí je klíčovým bodem výkon pří nízké a střední intenzitě po dlouhou 

dobu. Při redukci hmotnosti je mnohem důležitější ztráta tělesného tuku než kilogramů 

samotných (Simopoulos, 2005). 

 

2.1.7 Důsledky obezity 

 

Obezita má velké množství negativních zdravotních, sociálních a ekonomických 

důsledků, které zahrnují i náklady spojené s obezitou, vyplývající pro společnost 

i jednotlivce. Kromě přímých nákladů spojených s obezitou je nezbytné zahrnout 

i náklady z hlediska jednotlivců (snížení kvality života) a společnosti (nepřímé náklady 

spojené se ztrátou produktivity v důsledku pracovní neschopnosti a odchodu 

do předčasných důchodů). Psychologické důsledky obezity se mohou pohybovat 

od sníženého sebevědomí až po klinickou depresi. Kromě svých fyzických následků 

vytváří obezita masivní sociální zátěž v podobě negativních postojů společnosti 

vedoucích k diskriminaci obézních jedinců v mnoha oblastech jejich života, včetně 

zdravotní péče a zaměstnanosti (Bagchi & Preuss, 2012).     

Existuje několik překážek v léčbě obezity. Většina poskytovatelů zdravotní péče 

nemá dostatečné vzdělání v oboru a necítí se profesionálně při poskytování péče v léčbě 

obezity. Léčba obezity je také vnímána jako neefektivní a časově náročná, nabízející 

jen malý přínos pro pacienta (Aronne & Townsend, 2012). 
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2.2 Metabolický syndrom 

 

Nadbytečné množství tukové tkáně je pro lidský organismus nebezpečné 

především z možnosti výrazného ovlivnění či pozměnění metabolismu řady 

biotransformačních enzymů v jaterní i střevní tkáni. Na ovlivnění se podílejí hormony 

a další látky vylučované tukovou tkání – adipokiny, důsledkem ovlivnění může být 

v neposlední řadě i vznik metabolického syndromu (Hainer a kol., 2011). 

Metabolický syndrom je popsán jako lidský stav charakterizovaný přítomností 

soužití tradičních rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění, jako je 

hypertenze, dyslipidémie, glukózová intolerance a obezita a přítomnost netradičních 

rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou zánětlivé procesy 

a abnormality krevního srážení. Etiologie specifická pro metabolický syndrom není 

známa, i přes to lze za hlavní patofyziologickou abnormalitu považovat inzulinovou 

rezistenci. Z toho důvodu může být metabolický syndrom považován za prediabetický 

stav, který významně přispívá ke zvýšení nemocnosti a úmrtnosti u lidí (Cefalu a kol., 

2008). 

Svou roli na projevení metabolického syndromu hraje nejenom vliv okolního 

prostředí a zvolený životní styl (např. typ stravování, pohybová aktivita, sociální 

prostředí), ale též i genetická predispozice. Metabolický syndrom je považován 

za hlavní aterogenní faktor (Hainer a kol., 2011). 
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Tabulka č. 2 Harmonizovaná definice metabolického syndromu (2009), 

zdroj: <http://img.mf.cz/289/943/18c.jpg> 

 

 

 

   Metabolický syndrom je provázen projevením postreceptorové inzulinové 

rezistence, která je vyjádřená na inzulinových receptorech v oblasti svalů, jater a tukové 

tkáně. Důsledky inzulinové rezistence na metabolismus se projeví na játrech, které 

vlivem inzulinové rezistence produkují více glukózy, na kosterním svalstvu, které trpí 

zhoršeným vstupem glukózy do buněk, a na tukové tkáni, kde dochází k částečné 

inhibici lipolýzy za uvolňování mastných kyselin (Hainer a kol., 2011). 

Význam rozvoje metabolického syndromu vzrůstá a z toho důvodu je zapotřebí 

vymýšlet vhodné strategie k ochraně veřejného zdraví. Jako jeden z možných způsobů 

se nabízí konzumace doplňků potravy širokou veřejností, představuje atraktivní 

a potenciálně efektivní přístup k řešení daného problému. Další úspěšnou strategií 

zásahu do rozvoje metabolického syndromu je intervence do životního stylu (hubnutí, 

cvičení, úprava stravovacích návyků), kdy dochází k výraznému zlepšení citlivosti 

na inzulin a oddálení rozvoje diabetu 2. typu (Cefalu a kol., 2008). 

 

 

http://img.mf.cz/289/943/18c.jpg
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2.3 Nutraceutika 

 

Aktuální farmakoterapie obezity zahrnuje především léčbu Orlistatem 

a Sibutraminem, ale jejich vedlejší účinky v kombinaci s nejistým dlouhodobým 

účinkem, spojeným s jejich používáním, vedly k výzkumu alternativ. Výraz 

„nutraceutika“ byl původně definován jako „potraviny“ (nebo jejich část), které 

poskytují lékařské nebo zdravotní výhody, včetně prevence a / nebo léčení onemocnění. 

Tento termín zahrnuje látky, které nejsou tradičně uznávanými živinami, ale byly u nich 

zjištěny jejich pozitivní fyziologické účinky na tělo a obsahují rostlinné fytochemikálie 

a fenoly.  

V současné době neexistuje žádná koherentní, mezinárodní definice 

„nutraceutik“, ale v posledním desetiletí došlo k nárůstu jejich marketingu, prodeje 

a výzkumu. Obecně je nutraceutikum považováno za složku potravy užívané 

v jednotkové dávkové formě, jako jsou tablety, kapsle nebo kapaliny, včetně těch 

z rostlinných zdrojů (Conroy a kol., 2011). 

Nutraceutika mohou být klasifikovány různými způsoby v závislosti na jejich 

snazším pochopení a aplikaci. Jeden z nejběžnějších způsobů klasifikace nutraceutik 

může být založen na potravinových zdrojích, mechanismu účinku, chemické povaze atd. 

Potravinové zdroje používané jako doplňky stravy jsou přírodní a mohou být rozděleny 

na vlákniny, probiotika, prebiotika, polynenasycené mastné kyseliny, antioxidační 

vitaminy, polyfenoly a koření. Obecněji mohou být nutraceutika rozdělena do dvou 

skupin – potenciální nutraceutika a zavedená nutraceutika. Potenciální nutraceutika se 

mohou stát zavedenými až poté, co získají efektivní klinické údaje o svých zdravotních 

a zdravotnických přínosech. 

Polyfenoly tvoří velkou skupinu fytochemikálií, které jsou produkované 

rostlinami jako sekundární metabolity, aby je chránily před fotosyntetickým stresem 

a reaktivními formami kyslíku. Existuje přibližně 8000 různých tříd polyfenolů, z nichž 

nejdůležitější jsou flavonoly, flavony, flavan-3-oly, flavanony a anthokyany. 

Mezi nejčastěji se vyskytující polyfenoly v potravě patří flavonoidy a fenolické 

kyseliny. Polyfenoly jsou v lidské výživě velmi důležité. In vitro bylo prokázáno, 

že mohou ovlivnit řadu buněčných procesů, jako je genová exprese, apoptóza, agregace 

krevních destiček, mezibuněčnou signalizaci a mohou mít antikarcinogenní 

a antiaterogenní důsledky (Das a kol., 2012). 
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Polyfenoly mají také antioxidační, protizánětlivé, antimikrobiální 

a kardioprotektivní účinky a hrají roli v prevenci neurodegenerativních onemocnění 

a diabetes mellitus. In vitro studie ukázaly, že polyfenoly na molární bázi jsou více 

účinné antioxidanty než vitamin E a C. 

Výzkum možného využití doplňků stravy při léčbě chronických zánětlivých 

onemocnění, jako je obezita, byl proveden teprve nedávno a jako takový musí být ještě 

hodně prozkoumán. 

Biologická dostupnost polyfenolů je důležitých faktorem určujícím jejich 

biologickou aktivitu. Ta závisí na chemických vlastnostech polyfenolů, konjugaci 

a rekonjugaci ve střevech, střevní absorpci a enzymové dostupnosti pro metabolismus. 

Výzkum se také zaměřil na zajímavý aspekt polyfenolů. Bylo zjištěno, že flavonoidy 

modulují expresi γ–glutamylcystein syntetasy, důležitého enzymu podílející se 

na regulaci redoxních transkripčních faktorů a enzymů pro přenos signálu (Conroy a 

kol., 2011; Das a kol., 2012). 

 

2.4 Anthokyany a anthokyanidiny 

 

Anthokyany jsou přírodní flavonoidy, které se vyskytují až na výjimky ve všech 

vyšších rostlinách. Jsou obsaženy ve všech částech rostlinného těla – květy, plody, listy, 

stonky i kořeny. Anthokyany jsou umístěny ve vakuolách ve formě vodného roztoku. 

Způsobují nejrůznější zabarvení rostlin, kdy stabilita a barva anthokyanů závisí 

především na hodnotě pH a výskytu iontů chelátů (Markakis, 2012; Srovnalová a kol., 

2014). 

Anthokyany mají stejný biosyntetický původ jako další přírodní flavonoidní 

sloučeniny. Stejně jako jiné flavonoidy jsou strukturálně charakterizované přítomností 

uhlíkové kostry tvořené z C6C3C6 jednotky. Anthokyany jsou glykosylované 

polyhydroxy- a polymethoxylované deriváty 2-fenylbenzopyryliových solí. V mnoha 

případech je možné se setkat s acylací cukerného zbytku. Acyl- substituenty jsou 

obvykle vázány na cukr vázaný na uhlíku v poloze 3. U několika pigmentů je možné 

se setkat s navázáním 6-hydroxylové skupiny, méně často 4-hydroxylové skupiny 

na cukernou složku. Nejběžněji se vyskytující cukry jsou monosacharidy – např. 

glukóza, galaktóza, rhamnóza a arabinóza. Kombinací těchto čtyř monosacharidů 

dochází k vytvoření di- a trisacharidů.  Hydroxylová skupina v poloze 3 je vždy 
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nahrazena sacharidem. Pokud se v molekule nachází ještě další cukr, je obvykle vázán 

do polohy 5, zřídka do polohy 7 (Markakis, 2012). 

 

 

 

Obr. č. 2 Základní chemická struktura anthokyanů,  

zdroj: <https://el.lf1.cuni.cz/p21372106/> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Příklady vybraných anthokyanidinů s vyjádřením obměny základního skeletu 

anthokyanů, zdroj: <https://el.lf1.cuni.cz/p21372106/> 

 

Anthokyany se mezi sebou liší strukturálními obměnami. Jedná se o rozdíly 

v počtu hydroxylových skupin, stupni metylace hydroxylových skupin, počtu a druhu 

navázaných cukrů a v počtu a povaze alifatických nebo aromatických kyselin 

navázaných na cukry v molekule (Srovnalová a kol., 2014).  

Pelargonidin   Pg   R
1
 = H,   R

2
 = H   fialově - červená 

Kyanidin   Cy   R
1
 = H,   R

2
 = OH  fialová 

Delfinidin   Dp  R
1
 = OH,  R

2
 = OH  modro - fialová 

Peonidin   Pn   R
1
 = H,   R

2
 = OCH3  fialová 

Petunidin   Pt   R
1
 = OH,  R

2
 = OCH3  tmavě červená 

Malvidin   Mv  R
1
 = OCH3,  R

2
 = OCH3  modro - fialová 

https://el.lf1.cuni.cz/p21372106/
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Řada anthokyanů obsahuje dvě, tři nebo alespoň jednu monosacharidovou 

jednotku. Disacharidy, např. 2-glukosylglukóza, 6-rhamnosylglukóza atd., bývají poté 

zastoupeny především v anthokyanidech. 

Anthokyany zahrnují dva typy sloučenin - anthokyany a anthokyanidiny.  

Anthokyany lze definovat jako glykosidy anthokyanidinů a anthokyanidiny jako 

aglykony anthokyanů. Zjednodušeně může být tento vztah vyjádřen rovnicí popsanou 

níže (Andersen & Markham, 2005). 

 

Anthokyanidin + cukr   anthokyan  

 

Anthokyany lze nalézt v rostlinných potravinách zahrnující obiloviny, hlízy, 

kořeny, luštěniny atd., dále jsou součástí nápojů a potravinových doplňků. Z nejčastěji 

vyskytujících se anthokyanidinů ve vyšších rostlinách lze jmenovat kyanidin, delfinidin, 

malvidin, pelargonidin, peonidin, a petunidin (Srovnalová a kol., 2014).  

Anthokyany hrají důležitou roli v ochraně zdraví. Byly prováděny studie účinku 

ovoce bohatého na anthokyany (např. borůvky a brusinky) na lidské zdraví. Preklinické 

studie na modelových nemocných zvířatech krmených dietou, lišící se pouze obsahem 

anthokyanů, potvrdily, že se anthokyany  podílejí účinkem na ovlivnění kardioprotekce 

a určitý vliv mají na inhibici adipocytů, tedy inhibiční vliv na tělesnou hmotnost 

s vysokým podílem tuku přijímaného ve stravě (Glover & Martin, 2012). 

Byly zaznamenány nejen účinky na prevenci kardiovaskulárních chorob 

a účinky na obezitu, ale i ovlivnění diabetes mellitus, rakoviny, zlepšení vizuálních 

a mozkových funkcí a prevence neuronálních chorob. Anthokyany jsou zdrojem 

nepřeberného množství biologických účinků zahrnující účinky antiproliferační, 

antiapoptické, protinádorové, antimutagenní, antioxidační, antiradikálové a mají 

inhibiční účinek na oxid dusnatý (Srovnalová a kol., 2014).  

Důkaz o blahodárných účincích anthokyanů na lidské zdraví vedl k jejich 

rostoucí popularitě v podobě značné výroby doplňků stravy a doplňků výživy. 

Nutraceutika obsahují koncentrované bioaktivní látky, konzumenti tedy při užívání 

těchto doplňků spotřebovávají vyšší dávky než ty, které by mohly být získány z potravy. 

Na rozdíl od očekávaného zlepšení zdraví se mohou tyto dávky projevit v podobě 

interakcí a nežádoucích účinků anthokyanů. Běžné potraviny, nápoje a doplňky stravy 

obsahují různá přírodní nebo syntetická xenobiotika, včetně anthokyanů. Díky této 

skutečnosti existuje riziko vzájemných propojených interakcí mezi potravinami, léčivy 
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a nutraceutiky. Xenobiotika mohou interferovat s enzymy metabolizující léčiva 

a transportéry. Tyto interakce mohou mít následně vliv na osud současně podávaných 

léků a tím působit farmakologické důsledky s výsledným efektem inhibice nebo indukce 

těchto enzymů.  

Existují i interakce prospěšné, např. vzájemné interakce antioxidačních enzymů 

a enzymů metabolizující léčiva s anthokyany, které mohou přispět k chemoprotekci 

a antioxidační obraně organismu (Bártíková a kol., 2013; Srovnalová a kol., 2014). 

 

Plody brusinek slouží jako vynikající zdroj anthokyanů, flavonolových 

glykosidů, proanthokyanidinů a fenolických kyselin. Brusinkové proanthokyanidiny 

projevují silnou bakteriální antiadhezivní aktivitu, konkrétně inhibici adheze 

Helicobacter pylori v lidském žaludečním hlenu. Celkový obsah anthokyanů 

v brusinkách se pohybuje v rozmezí od 180 do 656 mg/kg hmotnosti čerstvého ovoce. 

Jsou umístěny pod slupkou ovoce. Kyanidiny tvoří přibližně 55 % z celkového počtu 

anthokyanů v brusinkách. Obsah anthokyanů je ovlivněn typem kultivaru, velikostí 

ovoce a před – a posklizňovými podmínkami. Menší plody obsahují vyšší úroveň 

anthokyanů než plody větších rozměrů, v důsledku umístění anthokyanů. Celé brusinky 

obsahují přibližně 17 mg/kg celkového množství proanthokyanidinů (Shahidi & Naczk, 

2003). 

 

2.5 Vybrané biotransformační enzymy 

 

Biotransformace je enzymově katalyzovaný proces chemické modifikace léků 

a ostatních xenobiotik vedoucí ke zvýšení jejich rozpustnosti ve vodě, čímž dojde 

k usnadnění jejich vyloučení z těla. Pro většinu orálně přijímaných léčiv je 

biotransformace proces, který mění jejich fyzikálně – chemické vlastnosti. Hlavními 

orgány, ve kterých probíhají biotransformační děje léčiv, jsou játra a tenké střevo. Je 

nezbytné brát v úvahu metabolity vzniklé biotransformací léčiv z hlediska jejich 

léčebných vlastností a nežádoucích účinků. 

To, jaký enzym nebo enzymy se zúčastní metabolismu léčiva, určuje chemická 

struktura léčiva. Obecně platí, že perorálně účinná léčiva, která jsou dobře absorbována 

ze střeva, jsou lipofilní látky, které vyžadují biotransformaci s cílem usnadnit jejich 

eliminaci močí či žlučí. Jak zobrazuje obr. č. 4, oxidační, redukční a hydrolytické 
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enzymy metabolizující léčiva, které zavádějí nebo odhalují funkční skupinu, jsou 

klasifikovány jako enzymy 1. Fáze biotransformace. Enzymy, které konjugují léčivo 

nebo metabolit s molekulou rozpustnou ve vodě (např. glukuronovou kyselinou nebo 

sulfátem), jsou klasifikovány jako enzymy 2. Fáze biotransformace. 

 

 

Obr. č. 4 Souhrn hlavních cest biotransformace léčiva a jejich celkové role v oblasti 

dispozice léčiv, zdroj: <http://site.ebrary.com/lib/cuni/docDetail.action> 

 

Konjugáty vytvořené ve 2. Fázi biotransformace jsou přepravovány z jater 

transportéry pro jejich eliminaci žlučí či močí (Nassar, 2010). 

 

2.5.1 Karbonylreduktasa (CBR) 

 

Obecně platí, že karbonylreduktasy (CBR) jsou nízkomolekulární, monomerní, 

cytosolické, NADPH – dependentní enzymy, které redukují počet aldehydových skupin 

a ketoskupin prostaglandinů, steroidů, pterinů, biogenních aminů a chinonů odvozených 

od polycyklických aromatických uhlovodíků (Forrest & Gonzalez, 2000).  

Hrají důležitou roli v první fázi biotransformace. Působením CBR dochází 

k vytvoření hydroxylové skupiny z reaktivní aldehydové nebo ketonové skupiny 

molekuly, tato redukce je obecně považována za inaktivační či detoxikační proces, 

neboť vzniklý alkohol je snadněji konjugován a eliminován. Buněčný oxidační stres je 

spojen se zvýšenými hladinami oxidovaných proteinů a fosfolipidů, které mohou 

http://site.ebrary.com/lib/cuni/docDetail.action
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produkovat toxické lipidy nesoucí reaktivní karbonylové skupiny (Ebert a kol., 2010; 

Hoffmann, 2009).  

Enzymy redukující karbonyly jsou seskupeny do dvou velkých nadrodin 

proteinů – Aldo – ketoreduktasy (AKR) a rodiny s krátkým řetězcem dehydrogenas / 

reduktas (SDR). Do skupiny AKR jsou řazeny aldehydreduktasy a aldosové reduktasy. 

CBR patří do třídy oxidoreduktasových proteinů, které jsou součástí rodiny s krátkým 

řetězcem dehydrogenas / reduktas (SDR). CBR je členem rodiny proteinů SDR 

na základě konzervativních aminokyselinových zbytků v rámci rodiny SDR. SDR 

enzymy obsahují asi 250 aminokyselinových zbytků, které jsou většinou zastoupeny 

dimery a tetrametry. Zbytek identity v SDR rodině je nízký, v rozmezí 15 – 30 %, což 

naznačuje předčasné evoluční rozdíly (Forrest & Gonzalez, 2000; Hoffmann, 2009).  

Všechny SDR proteiny sdílejí zachované základní prvky struktury, které jsou 

omezeny na pořadí určitých segmentů, určující případný společný ohyb, aktivní místo, 

mechanismus reakce a vazebné místo pro kosubstrát a substrát. Jejich primární struktura 

je složena z kofaktoru vázající oblasti na N – terminální části, katalytického aktivního 

místa v centrální části, oblasti vázající substrát a rozšiřujícího se C – terminálního úseku 

důležitého pro oligomeraci. C – terminální úsek zajišťuje vyšší rozlišnost 

mezi jednotlivými SDR proteiny (Hoffmann, 2009). 

U člověka byly zatím zjištěny pouze 3 karbonylreduktasy patřící do rodiny 

proteinů SDR, a to CBR1 (SDR21C1), CBR3 (SDR21C2) a CBR4 (SDR45C1). CBR1 

a CBR3 byly nalezeny pouze v cytosolickém prostoru buňky, zatímco v poslední době 

identifikovaný CBR4 byl lokalizován na mitochondriální membráně (Ebert a kol., 2010; 

Malátková a kol., 2012). 

CBR1 a CBR3 vykazují vysokou homologii v jejich aminokyselinové sekvenci. 

CBR1 byl zkoumán pro svou schopnost redukovat karbonylové skupiny, včetně 

protinádorových antracyklinových antibiotik, daunorubicinu a doxorubicinu 

a prostaglandinů. Bylo zjištěno, že CBR1 hraje roli v regulaci maligního potenciálu 

nádorových buněk. Ztráta CBR1 exprese podporuje růst nádoru a metastatického 

chování (Murakami a kol., 2012). 

CBR jsou v přírodě všudypřítomné, byly zjištěny v každé analyzované tkáni, 

např. v tkáni rostlin, bakterií, kvasinek, ryb, lidí, králíků, potkanů, myší, morčat, opic, 

prasat, psů. CBR jsou široce distribuovány v lidských tkáních, byly purifikovány 

z různých tkání, včetně jater, plic, srdce, ledvin, mozku, vaječníku a nadvarlete (Forrest 

& Gonzalez, 2000; Hoffmann, 2009). 
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CBR katalyzují redukci NADPH velkého množství biologicky a farmakologicky 

aktivních substrátů, včetně endogenních a xenobiotických karbonylových skupin. 

Metabolizací substrátů dochází k detoxikaci nebo inaktivaci chemických reaktivních 

karbonylových skupin. Charakteristická pro CBR je schopnost metabolizovat 

aromatické ketony a chinony. CBR metabolizuje některé substráty, které mohou být 

metabolizovány i jinými enzymy redukující karbonyly, jako je např. aldehydreduktasa 

nebo alkoholdehydrogenasa. CBR lze odlišit od aldehydreduktasy 

a alkoholdehydrogenasy použitím aromatických fenolů pro substráty a pomocí 

inhibitorů flavonoidů, jako je rutin, quercetin nebo quercitrin (Forrest & Gonzalez, 

2000). 

 

2.5.2 Aldoketoreduktasa (AKR) 

 

Nadrodina aldoketoreduktas (AKR) zahrnuje enzymy redukující eobiotické 

i xenobiotické sloučeniny s karbonylovou skupinou. Do nadrodiny AKR patří mimo 

jiné aldosové reduktasy (AKR1B1), aldehydreduktasy (AKR1A1), některé HSD [20α– 

(3α–hydroxysteroid dehydrogenasy)] (AKR1C1) a aflatoxin B1 aldehydreduktasy 

(AFAR/AKR7A2 a AKR7A3) (Hoffmann, 2009; Li a kol., 2012). 

AKR jsou obecně rozpustné, cytosolové, především monomerní (37 kDa) 

enzymy, které se vyskytují u obou typů organismů – prokaryot i eukaryot. AKR jsou 

přítomné téměř ve všech živých organismech. Jsou široce distribuovány v lidských 

tkáních. Vysoká úroveň exprese byla zjištěna v játrech, srdci, tenkém střevě, ledvinách, 

a mozku. AKR obsahují okolo 320 aminokyselin v délce. Aktivní místo členů AKR 

obsahuje čtveřici aminokyselin – Tyr, His, Asp a Lys. 

 AKR nadrodina reprezentuje rostoucí nadrodinu NADP (H) závislých 

oxidoreduktas, které přijímají mnoho strukturálně odlišných substrátů exogenního 

i endogenního původu. AKR metabolizují steroidy, cukry, prostaglandiny, polycyklické 

aromatické uhlovodíky a velkou škálu nesteroidních aldehydů a ketonů. AKR enzymy 

primárně katalyzují reverzibilní redukci aldehydů a ketonů na příslušné primární 

a sekundární alkoholy. Z toho důvodu jsou AKR klasifikovány jako enzymy první fáze 

biotransformace, které přeměňují karbonylové reaktivní skupiny na alkoholy, čímž 

zvyšují jejich rozpustnost ve vodě vedoucí přes konjugační reakci k eliminaci těchto 

látek z těla (Bains a kol., 2008; Hoffmann, 2009; Jin, 2013). 
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Na základě aminokyselinové sekvence, určující identitu jednotlivých členů 

AKR, zahrnuje v současné době AKR nadrodina 14 rodin – AKR1 – AKR14. Savčí 

AKR jsou nalezeny převážně v rodinách AKR1 a AKR7 , zatímco členové rodin AKR2 

– AKR5 a AKR8 – AKR14 byly identifikovány v rostlinách, kvasinkách a bakteriích. 

Zvláštností této nadrodiny je vykonávání různé enzymatické aktivity jejich členů 

i přes sdílení vysokého stupně podobnosti (84 %) (Hoffmann, 2009; Liu a kol., 2007). 

 

2.5.3 Glutathion-S-transferasa (GST) 

 

Glutathion-S-transferasy (GST) tvoří důležitou skupinu enzymů, které se 

nacházejí ve všech třídách eukaryot a bakterií (1 – 3), včetně minimálně 18 GST 

vyjádřených u člověka. Jsou to enzymy patřící do tří proteinových nadrodin – 

rozpustných GST (= cytosolických), mitochondriálních GST a MAPEG (membránově 

vázané enzymy v metabolismu eikosanoidů a glutathionu) (Atkinson & Babbitt, 2009; 

David, 2010). 

GST je důležitý enzym druhé fáze biotransformace, chránící buňky 

před potencionálně toxickými xenobiotiky. Hraje klíčovou roli v antimutagenních 

a antioxidačních obranných mechanismech buňky. Podílí se na metabolismu širokého 

spektra cizorodých látek a látek endogenního původu (např. antibiotika, steroidy, 

prostaglandiny a leukotrieny) konjugací elektrofilního substrátu s glutathionem (GSH). 

GST hrají důležitou roli i v buněčné signalizaci a dalších buněčných procesech 

(Atkinson & Babbitt, 2009; Boušová a kol., 2012; Gertsch, 2011; Kim & Yim, 2013; 

Yuan a kol., 2012).  

U savčích druhů bylo prokázáno 7 tříd cytosolických GST – dříve označené 

řeckými písmeny jako – [alfa], [mu], [pi], [sigma], [zeta], [omega] a [theta]. Dnes se 

pro jejich označení užívají velká latinská písmena (např. GSTM, GSTA). Rozdělení 

do jednotlivých tříd bylo uskutečněno na základě kombinace kritérií, jako je substrát / 

inhibitor specifičnosti, primární a terciární struktura podobnosti a imunologické identity 

(Sheehan a kol., 2001; Yuan a kol., 2012).  

U lidí existuje nejméně 18 cytosolických podjednotek GST. Strukturálně lze 

cytosolické GST považovat za funkční dimery, každý monomer je složen z thioredoxin 

domény obsahující glutathion (GSH) a vazebného místa pro další proměnou α–

 helikální doménu (doménové GST C), která obsahuje vazebné místo pro GSH 
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akceptoru substrátu. Základem GST katalýzy je aktivace GSH stabilizací GSH thiolátu 

pro přenos na substrát (Atkinson & Babbitt, 2009). 

Rozdíly v aktivitě GST mezi jednotlivci jsou ovlivněné působením životního 

prostředí (např. výživy a působení toxinů) a genetických faktorů.  

Mutace nebo absence specifických GST je spojena s výskytem mnoha lidských 

onemocnění, včetně Parkinsonovy choroby a Alzheimerovy choroby a zvýšeného rizika 

kardiovaskulárních onemocnění. GST jsou zodpovědné za odolnost vůči některým 

chemoterapeutickým látkám včetně karcinogenních sloučenin (Atkinson & Babbitt, 

2009; Yuan a kol., 2012). 

 

 

 

Obr. č. 5 Konjugace glutathionu s xenobiotikem za vzniku Glutathion-S-konjugátu,  

zdroj: <http://www.nature.com/onc/journal/v22/n47/images/1206940f1.gif> 

  

http://www.nature.com/onc/journal/v22/n47/images/1206940f1.gif
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2.5.4 UDP-glukuronosyltransferasa (UGT) 

 

Lidské UGT hrají dominantní roli ve druhé fázi biotransformace. Nejvíce jsou 

exprimovány v játrech, ale lze je nalézt i v jiných tkáních včetně gastrointestinálního 

traktu, ledvin a plic. Uridin-5´-difosfát glukuronosyltransferasa (UGT) je považována 

za významného reprezentanta hlavních biochemických faktorů buněčné obrany 

a detoxikace. Tento jev je založen na jejich schopnosti glukuronidace nejen produktů 

přijímaných potravou, ale i endogenních metabolitů, jako je např. bilirubin, řada léků 

(injekčně, inhalačně i perorálně podávaných), heterocyklické a polycyklické uhlovodíky 

a heterocyklické aminy (Ockenga a kol., 2003; Miley a kol., 2007).  

Glukuronidace je hlavní reakce u lidí podílející se na metabolizaci léčiv. UGT 

katalyzují tento enzymatický proces, který zahrnuje přenos kyseliny glukuronové 

zUDP-glukuronové kyseliny (UDPGA) na hydrofobní molekuly. Místem 

pro probíhající glukuronidaci je obecně elektron – bohatý nukleofilní heteroatom – 

kyslík, dusík nebo síra. Vzniklé glukuronidové konjugáty mají vysokou rozpustnost 

ve vodě a jsou snadno odstraněny z lidského těla ve formě moči a žluči. Substráty 

podléhající glukuronidaci obsahují funkční skupiny alifatických alkoholů a fenolů 

(tvořící ethery O-glukuronidů), karboxylových kyselin (tvořící estery O-glukuronidů, 

také známé jako acyl glukuronidy), primárních a sekundárních aromatických 

a alifatických aminů (tvořící N-glukuronidy) a volných sulfhydrylových skupin (tvořící 

S-glukuronidy) (Nassar, 2010; Trottier a kol., 2010). 

U savců je známo asi 45 isoenzymů UGT. Tyto UGT mohou být rozděleny 

na základě jejich sekvenční identity do dvou rodin (UGT1 a UGT2). UGT1 rodina se 

skládá pouze z jedné podčeledi UGT 1A, která se skládá z 9 UGT (1A1, 1A3, 1A4, 

1A5, 1A6, 1A7, 1A8, 1A9 a 1A10), které sdílejí společnou genetickou strukturu. Každý 

se skládá z alternativního sestřihu několika prvních exonů a sdílejí společné exony 2-5. 

Substrátová specifičnost různých isoforem byla zkoumána v experimentálních 

kultivovaných buňkách a zahrnuje – bilirubin, aminy a planární a objemné fenoly. 

Rodina UGT2 má také 9 členů, kteří se dělí na podčeledi UGT 2A (2A1, 2A2) 

a UGT 2B (2B4, 2B7, 2B10, 2B11, 2B15, 2B17 a 2B28), z nichž každá isoforma 

vykazuje jedinečnou genetickou strukturu. UGT2 se skládá z mnoha enzymů, které 

katalyzují glukuronidaci rozmanitých chemických bází včetně sterolů, žlučových 

kyselin a opioidů (Liang a kol., 2011; King a kol., 2001; Miley a kol., 2007; Trottier 

a kol., 2010). 



30 

 

UGT jsou transmembránové glykoproteiny o přibližně 530 aminokyselinách 

lokalizované převážně na endoplazmatickém retikulu a jaderné membráně. Většina 

proteinu se nachází v lumen endoplazmatického retikula a skládá se ze dvou funkčních 

domén – N – koncové a C – koncové domény – obsahuje i akceptor substrátu a vazebné 

místo pro UDPGA. C – koncové domény bývají u jednotlivých UGT velmi podobné, 

variabilitu přebírají N – koncové domény, čímž zajistí odlišnost jednotlivých enzymů.  

Lidské UGT mohou být do značné míry ovlivněny životním prostředím, 

genetickými a dalšími faktory, toto ovlivnění se poté projevuje různou mírou 

v interindividuálních rozdílech v populaci (Liang a kol., 2011; Miley a kol., 2007). 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem předložené práce bylo: 

 

1) Porovnání aktivity a exprese vybraných biotransformačních enzymů u normálních 

a obézních myší 

2) Testování vlivu brusinkového extraktu v potravě na aktivitu a expresi vybraných 

biotransformačních enzymů u normálních a obézních myší 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Souhrn pomůcek, materiálu, technického vybavení, přístrojů a biologického 

materiálu potřebných pro uskutečnění elektroforézy, imunoblotingu a pro stanovení 

jednotlivých biotransformačních enzymů a proteinů. 

 

4.1 Pomůcky 

 

Buničina 

Centrifugační kyvety – 2 x 8 ks (50 ml) 

Filtr Miracloth, silný filtrační papír 

Jehly, Mikrostříkačka Hamilton 

Laboratorní sklo - Erlenmeyerovy baňky, kádinky, nálevky, odměrné baňky, odměrné 

válce, Petriho misky, skleněné tyčinky, váženky, kopistky, lžičky 

Mikrotitrační destičky - 96-jamkové GAMA destičky, destičky Greiner s plochým dnem 

Mikrozkumavky, kónické plastové zkumavky 

Multikanálová pipeta, automatické pipety a sterilní pipetovací špičky 

Nádoby na led, nalévací stojánek, sklo, sklo se spacerem, spony, hřeben 

Nitrocelulózová membrána 0,45 µm – Bio-Rad 

Nůžky, pinzety, misky různých velikostí, lihový fix 

Plastové krabičky s víčkem 

RTG filmy (Fotografické filmy) – Cl-XPosure – Thermo Fisher Scientific 

Uzavíratelná vyvolávací kazeta, fotopinzeta, stopky, eurofólie, potravinářská fólie 

Rukavice, igelitové sáčky, provázek 

Stojánek na elektroforézu 

Stojánky s mikrozkumavkami 

 

4.2 Technické vybavení a přístroje 

 

Analytické digitální váhy – SCALTEC SBC 22 

Centrifuga, rotor #3335 – Heraeus biofuge stratos + centrifugační kyvety  

Digitální váhy – KERN KB 
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Elektricky vyhřívaná podložka 

Elektroforetická transferní cela Trans-Blot-Turbo – BioRad 

Exsikátor 

Heidolph unimax 1010  

Heidolph duomax 1030  

Homogenizátor Potter - Elvehjem 

Hlubokomrazící box – Jouan – Thermo Scientific 

Laboratorní magnetická míchačka – IKA - Minishaker + Magnetická míchadla 

pH – metr BOECO GERMANY BT-675 

Stolní centrifuga 5415 D 

Tecan Infinite M200 

Thermomixer komfort - Eppendorf 

Ultracentrifuga – Avanti J-30I Beckman coulter 

Ultrazvukové lázně 

 

4.3 Chemikálie a materiál 

 

0,1 M Na-fosfátový pufr pH 7,4  

0,1 M Na-fosfátový pufr pH 7,4 s 20 % glycerolu 

0,1 M K-fosfátový pufr pH 7,4 

4 % CuSO4.6 H2O 

4-pyridinkarboxaldehyd - Aldrich 

Anthokyanidiny – delphinidin, malvidin, peonidin 

Acrylamide – Sigma 

Acenaphthenol – Aldrich  

Albumin sérový 20 % hovězí (BSA) – Ústav sér a očkovacích látek, Státní podnik 

APS (Ammonium persulphate) – Lachema 

Bicinchonic Acid solution (BCA) – Sigma 

Bis-akrylamid (N,N'-methylen-bis-akrylamid) – Sigma 

CDNB (1-chloro-2,4-dinitrobenzen) – purum - Fluka 

Detekční systém na Western Blot – Healthcare UK 

Dihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4) – Lachema 

Dihydrogenfosforečnan sodný (NaH2PO4) – p.a. - Penta 
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DMSO (dimethylsulfoxid) – Sigma - Aldrich 

Ethanol – Dr. Kulich Pharma 

Ether 

Glyceraldehyde (DL-glyceraldehyde) – BDH 

Glycin – Sigma 

Hexan 

Hydrogenfosforečnan didraselný (K2HPO4) – Penta 

Hydrogenfosforečnan disodný (Na2HPO4)  

Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3)  

Hydroxid sodný (NaOH) – p.a. – Lachema 

Chemiluminiscenční substrát Amersham ECL Prime Western Blotting detection reagent 

Chlorid sodný (NaCl) – p.a. – Lachema 

Isobutanol  

Inhibitory proteas – Sigma 

Kyselina octová – p.a. – Lachema 

Kyselina chlorovodíková – p.a. – Penta 

Lihomethanol 

Menadione – Sigma 

Methanol – Penta 

MSG (L-glutamic acid monosodium salt) – Aldrich 

Netučné sušené mléko pro western bloting – Bio-Rad  

Nitrofenol (p-nitrofenol) – p.a. – Fluka 

NADP
+
 – Merck 

NADPH – Serva  

PBS – Sigma 

Primární protilátky –  UGT – rabbit   1:1000 

    CBR – anti-goat 1:3000 

    GST – goat   1:3000 

SDS - Laurylsulfát sodný – spec. č. – BDH Chemicals Ltd 

Sekundární protilátky – s alkalickou fosfatázou nebo s křenovou peroxidázou 

Slovasol 

TCA – 3 % trichloroctová kyselina  

TEMED (N,N,N',N'–tetramethylethylendiamin) – Merck, Serva 

TRIS (hydroxymethyl)–aminomethan – Lach - Ner 
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Tris (2-pyridyl)-S-thiazine (2,4,6-tris(2-pyridyl)-S-thiazine) – Sigma 

Tween 20 (polyethylenesorbitan monolaurate) – Sigma 

UDP-GA (UDP-glukuronic acid) – Sigma, BioChemica 

Uhličitan sodný (Na2CO3)  

Ustalovač – Fomafix - Foma 

Vývojka – Fomadon LQN – Foma 

 

4.4 Biologický materiál 

 

K experimentům byla použita experimentální zvířata – NMRI myši, a to pouze 

jedinci samčího pohlaví. Zvířata byla od svého narození až po dobu jejich usmrcení 

chována na fakultě v místním viváriu. Zvířata byla chována po skupinkách v klecích, 

kde měla neustálý přísun vody a potravy. Ve stáří 8 měsíců byla poté zvířata usmrcena 

a jejich vnitřní orgány byly použity pro přípravu subcelulárních frakcí jater a tenkého 

střeva (viz níže uvedený postup 4.7). 

 

4.5 Navození obezity u myší glutamátem sodným 

 

U experimentálních myší byl metabolický syndrom navozen glutamátem 

sodným (monosodium glutamate, MSG) podle postupu uvedeném v publikaci 

Maletínské a kol., (2006) a Matyškové a kol., (2008). Principem metody bylo podání  

MSG pod kůži čerstvě narozeným myším. Tato aplikace způsobila vytvoření lézí 

v nucleus arcuatus hypothalami (ARC). Tyto léze následně vedly k porušení 

metabolismu leptinu a insulinu v této části mozku. U myší byl poté zaznamenán nárůst 

obezity, a to i přes nižší příjem potravy. Důvodem bylo zpomalení metabolismu a vyšší 

podíl tukové tkáně. Ovlivněním metabolismu docházelo k rozvoji leptinové i insulinové 

rezistence. Insulinová rezistence byla pozorována pouze u samčího pohlaví. Vytvoření 

lézí v ARC vedlo ke zmenšení plochy ARC vytvářející somatoliberin (GHRH) – 

nedostatek růstového hormonu byl u myší následně pozorován jako nedosažení 

normální délky těla i ocasu, atrofie hypofýzy, gonád a optických nervů.  
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Roztoky: 

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

Roztok byl připraven navážením 5 g MSG a doplněním vodou pro injekce 

do objemu 25 ml. 

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

Druhý roztok MSG byl získán po navážení 4 g MSG a doplněním vodou pro injekce 

do objemu 10 ml. 

 NaCl (10 mg/50 µl » 2,14 osm/l):  

Roztok NaCl byl vytvořen navážením 1,5618 g NaCl a množství bylo doplněno 

vodou pro injekce na výsledný objem 25 ml. 

 

Výsledné roztoky byly po 1 ml napipetovány do zásobních mikrozkumavek a vloženy 

do chladničky.  

 

Aplikace: 

Aplikace roztoků myším byla prováděna již od 2. dne po jejich narození. 

Experimentální skupině byl podáván roztok MSG a kontrolní skupině pak roztok NaCl. 

Kontrolní skupině myší byl místo roztoku MSG aplikován roztok NaCl, aby všechny 

myši byly podrobeny stejnému stresovému zážitku z aplikace.  

Celkem bylo myším podáno 90 mg MSG nebo NaCl v lhůtě 7 po sobě 

následujících dní. Roztoky byly aplikovány pod kůži do kožní řasy na zádech. Myší 

mládě bylo nejprve položeno na elektricky vyhřívanou podložku, aby nedošlo 

k prochladnutí mláděte. S opatrností mu byla aplikována dávka 50 µl daného roztoku. 

Po aplikaci se mládě nechalo chvíli odpočinout, bylo osušeno buničinou a vráceno zpět 

k matce do klece. Pro zachování alespoň částečné sterility byla pro jednu myší rodinu 

použita vždy jedna jehla a jedna mikrozkumavka příslušného roztoku. Jehla byla 

použita co nejmenší. 

 

MSG1   10 mg/50 µl   2. - 6. den 

MSG2   20 mg/50 µl   7. - 8. den 

NaCl   10 mg/50 µl   2. - 8. den 
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4.6 Příprava a aplikace brusinkového extraktu 

 

Po dosažení stáří 7 měsíců byly myši rozděleny do čtyř skupin. Normální myši, 

kterým byl spolu s potravou podáván brusinkový extrakt, obézní myši, které dostávaly 

spolu s potravou brusinkový extrakt, a pak dvě skupiny kontrolní, jak pro normální, tak 

pro obézní myši, kterým nebyl podáván spolu s potravou brusinkový extrakt. 

 

Zdrojem pro přípravu brusinkového extraktu byly zralé plody Vaccinium 

macrocarpon Aiton., z čeledi Ericaceae. Jednalo se o produkt společnosti Country Life 

s.r.o., sídlem Nenačovice 87, Beroun. Výrobek byl označen názvem „Brusinky“ a jako 

země původu byla uvedena země Chile.  

 

Příprava brusinkového extraktu probíhala v několika fázích, výchozí použitá 

hmotnost produktu „Brusinky“ byla 858,30 g. Materiál byl dosušen při 40 ºC po dobu 

24 hodin. Výsledkem bylo získání 809,45 g materiálu. V další fázi došlo ke zmrazení 

materiálu na teplotu - 16 ºC, zmrazením byly zvýhodněny vlastnosti materiálu, které 

umožnily lepší rozdrobení elektrickým mlýnkem. Po rozdrobení byl materiál podroben 

opakované maceraci ve směsi metanol:voda:kyselina octová v poměru 85:15:0,5. 

Na první extrakci bylo použito 1200 ml extraktu, první extrakce probíhala po dobu 

8 hodin. Na druhou a třetí extrakci bylo použito 800 ml. Druhá extrakce probíhala 

8 hodin, třetí poté 12 hodin. Filtrace byla prováděna přes filtr Miracloth. Pro zbavení 

materiálu veškerých lipofilních odpadních látek byla využita opakovaná extrakce 

do hexanu. Hexan byl odstraněn z extraktu odpařením na vakuové odparce při teplotě 

45 ºC až 60 ºC. Po vychladnutí byl extrakt zmražen a rozdroben. Společně 

se silikagelem byl extrakt uskladněn v mrazničce při - 16 ºC. Celkem bylo získáno 

157 g hrubého extraktu, který byl poté podroben analýze na HPLC na obsah 

anthokyanidinů.  

Před proběhlou hydrolýzou byl obsah: 

o delphinidin 0,14 mg v 1 g extraktu 

o stopově peonidin,  malvidin  

o + stopy neznámých anthokyanidinů 
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Po proběhlé hydrolýze byl obsah:   

o delphinidin 0,19 mg/g 

o malvidin 0,09 mg/g 

o peonidin 0,02 mg/g 

o + stopy neznámých anthokyanidinů 

Celkový odhad volných aglykonů cca 1,5 – 2,5 mg v 1 g extraktu. 

 

4.7 Příprava subcelulárních frakcí z homogenátu jater a střev 

 

Před přípravou subcelulárních frakcí bylo nejprve nutné připravit si ve třech 

místnostech vše potřebné.  

 

V chladicí místnosti byly připraveny roztoky a pracovní pomůcky: 0,1 M Na-

fosfátový pufr pH 7,4 a stejný pufr s 20 % glycerolu, centrifugační kyvety – 2 x 8 ks 

(50 ml), homogenizátor 30 ml s pístem, nádoba s ledem a vodou, buničina, 

2x Erlenmeyerova baňka (100 – 250 ml) na pufr, pufr s glycerolem, 1x injekční 

stříkačka (20 ml) + dlouhá jehla, magnetická laboratorní míchačka, 

magnetické míchadlo, kádinky (na cytosol, mitochondrie a mikrosomy), stojánky 

s mikrozkumavkami, zamrazovací stojánky, automatické pipety 5 ml, 1 ml a sterilní 

pipetovací špičky, nůžky a pinzeta, skleněná tyčinka na resuspendaci mikrosomů, 

lihový fix, miska s drceným ledem. 

 

V místnosti s centrifugami bylo nutné vychladit rotory a centrifugu (Heraeus 

program 3) a ultracentrifugu (Beckman) a byly připraveny kyvety do centrifugy 

Beckman a uzávěry. 

 

V místnosti s chromatografem byly připraveny v klecích normální a obézní myši. 

Z pracovních pomůcek byly připraveny rukavice, misky, buničina, sáčky, provázek, 

2x pinzeta, 2x nůžky (menší a větší). Exsikátor s buničinou a anestetikem. Dále byly 

připraveny kádinky s ledem pro uložení vyjmutých vnitřních orgánů. 

 

Normální i obézní myši byly usmrceny ve stáří 8 měsíců dislokací páteře 

v celkové anestézii navozené etherem. Myším byly odebrány vzorky krve. Po vykrvení 
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jim byly vyjmuty vnitřní orgány (např. játra, tenké a tlusté střevo). Jednotlivé orgány 

byly promyty roztokem PBS s inhibitory proteas a poté byly rozděleny na menší 

kousky, které byly vkládány do suchého ledu k zamrazení.  

Zmrazené kousky jater a střev byly následně použity pro přípravu mikrosomů 

a cytosolu. Vzorky vnitřních orgánů byly přendány do homogenizátoru, bylo k nim 

přidáno 15 ml 0,1 M Na-fosfátového pufru pH 7,4. Vzorek byl 3x homogenizován, 

následně byl přelit do centrifugační kyvety umístěné v ledu. Píst a homogenizátor byly 

vypláchnuty 15 ml pufru a přility do centrifugační kyvety. První točení bylo provedeno 

v centrifuze Heraeus, vzorky byly stočeny 20 minut při 4 °C na 5 000 g. Pelety 

z prvního točení byly potrhané buněčné membrány, vazivo, cévy, jádra. Druhé točení 

bylo také provedeno v centrifuze Heraeus, supernatant z prvního točení byl přelit 

do čistých kyvet a stočen 60 minut při 4 °C na 20 000 g. Pelety z druhého točení byly 

mitochondrie. Třetí a zároveň poslední točení bylo prováděno v ultracentrifuze 

Beckman. Supernatant z druhého točení byl slit do centrifugačních kyvet určených 

pro ultracentrifugu Beckman. Kyvety byly následně vloženy do rotoru, víko rotoru bylo 

zašroubováno, následně bylo uzavřeno víkem centrifugy a ultracentrifuga byla spuštěna 

na 105 000 g, 65 minut, při 4 °C.  

 

Po ukončení třetího točení byly kyvety z ultracentifugy vyndány a supernatant 

(= cytosol) byl nejprve přelit do kádinky a následně rozpipetován po 1 ml 

do mikrozkumavek. Mikrozkumavky s cytosolem byly poté zamrazeny.  

 

Peleta ze třetího točení byla resuspendována v 5 ml pufru s 20 % (v/v) glycerolu, 

skleněnou tyčinkou byl vzorek zhomogenizován, poté byl slit do kádinky a vložen 

do ultrazvukové lázně. Následně byly mikrosomy za stálého míchání na míchačce 

rozpipetovány po 1 ml do mikrozkumavek a zamrazeny.  

 

4.8 Stanovení aktivity karbonylreduktasy (CBR) pomocí menadionu 

 

Princip: 

Stanovení aktivity CBR (Maté a kol., 2008) je založeno na inkubaci cytosolu se 

substrátem menadionem. Dochází k redukci menadionu a k oxidaci NADPH, tento 

oxido – redukční děj je možné zaznamenat fotometricky jako pokles absorbance. 
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Kvantitativně lze pak stanovit aktivitu reduktas z hodnot poklesu absorbance 

a molárního absorpčního koeficientu NADPH = 6220 M
-1

 .cm
-1

. K měření je využíván 

přístroj Tecan. 

 

Zásobní roztoky: 

 Pufr (0,1 M K-fosfátový pufr, pH 7,4)  

Tento pufr byl připraven postupným mísením dvou předem připravených roztoků 

hydrogenfosforečnanu didraselného a dihydrogenfosforečnanu draselného. Roztok 

K2HPO4 byl připraven rozpouštěním 8,71 g K2HPO4 v 500 ml redestilované vody 

a roztok KH2PO4 byl připraven rozpouštěním 2,72 g KH2PO4 ve 200 ml 

redestilované vody. Oba roztoky byly vzájemně smíseny do dosažení pH 7,4.  

 Menadion (M= 172,18; 50 mM)    

Roztok 50 mM menadionu byl získán navážením 8,61 mg menadionu a jeho 

rozpuštěním v 1 ml ethanolu. 

 NADPH (M= 833; 5 mM)  

Roztok 5 mM NADPH byl získán navážením 6,25 mg NADPH a jeho rozpuštěním 

v 1,5 ml redestilované vody.    

 

Postup: 

Ke stanovení aktivity CBR byly použity 96 – jamkové GAMA destičky. 

Do jamek, určených pro vzorky, bylo nejprve napipetováno 10 µl cytosolu (každý 

vzorek byl prováděn v daném sloupci 6x), zbývající dvě jamky ve sloupci byly 

ponechány pro slepý vzorek. Do jamek označených pro slepé vzorky bylo pipetováno 

10 µl 0,1 M sodno-fosfátového pufru pH 7,4. Po napipetování byly destičky 

preinkubovány 5 min při teplotě 37 °C. Mezitím byl v kádince připraven roztok 

mastermixu dle níže uvedeného postupu. 

Na 1 destičku bylo pro přípravu mastermixu použito:  

Pufr   21,36 ml   

Menadion  240 µl 

NADPH  1200 µl. 

Těsně před stanovením bylo do každé jamky přidáno multikanálovou pipetou 

190 µl mastermixu. Destička byla následně vložena do přístroje Tecan a byla zvolena 

vhodná metoda pro stanovení aktivity CBR. Přístroj zaznamenával pokles absorbance 

po dobu 5 min. při vlnové délce 340 nm. 
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Tabulka č. 3 Celkové shrnutí objemu a koncentrace v jedné jamce GAMA destičky.  

Použitý roztok: Pipetované množství: 
Koncentrace v jamce 

(celk. objem 200 µl): 

Pufr 178 µl  

Menadion 2 µl 500 µM 

NADPH 10 µl 250 µM 

Cytosol 10 µl  

 

Vyhodnocení:  

Výsledná aktivita CBR byla vypočítána podle níže uvedeného vzorce. Pro výpočet 

výsledné aktivity CBR byly potřebné hodnoty Δ Absorbance /min vzorků a slepých 

vzorků, kdy hodnota Δ A /min byla zjištěna z oblasti lineárního poklesu, dále byla 

pro výpočet potřebná hodnota objemu reakční směsi, hodnota molárního extinkčního 

koeficientu (εNADPH = 6,22 mM
-1

.cm
-1

), hodnota délky měřené vrstvy a hodnota objemu 

biologické frakce. Byla vypočítána koncentrace spotřebovaného NADPH/min.  

 

Výpočet aktivity:  

aktivita = 
      –              

      
  [nmol/min/ml] 

εNADPH 6,22 mM
-1

.cm
-1

 

l délka měřené vrstvy (výška 

jamky), tj. 0,75 cm 

      Vi  objem reakční směsi, tj. 0,2 ml 

      Vs  objem biol. frakce, tj. 0,010 ml 

 

Jednotky aktivity byly výsledně přepočítány na mg proteinu. 

 

4.9 Stanovení aktivity aldoketoreduktasy (AKR 1C) pomocí 

acenaftenolu 

 

Princip: 

Metoda stanovení aktivity aldoketoreduktas (Maser, 1995; Ohara a kol., 1995; 

Palackal a kol., 2001) je založena na měření vzrůstu absorbance. Vzrůst absorbance je 
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dán přeměnou NADP
+
 na NADPH. Absorbance je měřena ve vzorku při vlnové délce 

340 nm za laboratorní teploty (25 °C). Kvantitativně lze pak aktivitu reduktas vyjádřit 

pomocí vzrůstu absorbance a molárního absorpčního koeficientu NADPH = 6220 M
-1

 

.cm
-1

. Oxidace 1 mol NADPH/min při 25 °C pak definuje jednotku enzymové aktivity 

(U). K měření je využíván přístroj Tecan. 

  

Zásobní roztoky: 

 Pufr (0,1 M TRIS/HCl pufr, pH 8,9)

Pufr byl získán navážením 1,21 g TRIS a jeho rozpuštěním v cca 70 ml 

redestilované vody, hodnota pH byla následně upravena na hodnotu 8,9 a objem byl 

doplněn na konečných 100 ml. 

 Acenaftenol (0,1 M)  

Acenaftenol byl vytvořen navážením 17,02 mg DMSO a jeho rozpuštěním v 1 ml 

redestilované vody. 

 NADP
+
 (20 mM) 

NADP
+
 byl připraven rozpuštěním navážky 23,6 mg v 1,5 ml redestilované vody. 

 

Postup: 

Ke stanovení aktivity aldoketoreduktas byly použity 96 – jamkové GAMA 

destičky. Do jamek určených pro vzorky bylo napipetováno 10 µl cytosolu (každý 

vzorek byl pipetován v daném sloupci 6x), zbylé dvě jamky ve sloupci pak byly určeny 

pro slepý vzorek. Za slepý vzorek byl do jamek pipetován sodno-fosfátový pufr 

o pH 7,4. Dále byl v kádince připraven roztok mastermixu podle níže popsaného 

postupu. Roztok mastermixu potřebného na 1 destičku obsahoval: 

Pufr   21,36 ml   

Acenaftenol  240 µl 

NADP
+
  1200 µl 

Těsně před stanovením aktivity aldoketoreduktas bylo do každé jamky přidáno 

multikanálovou pipetou 190 µl mastermixu. Destička pak byla následně vložena 

do přístroje Tecan, byla zvolena vhodná metoda pro stanovení aktivity 

aldoketoreduktas. Vzrůst absorbance byl následně sledován po dobu 5 min. při vlnové 

délce 340 nm. 
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Tabulka č. 4 Celkové shrnutí objemu a koncentrace v jedné jamce GAMA destičky. 

Použitý roztok: Pipetované množství: 
Koncentrace v jamce 

(celk. objem 200 µl): 

Pufr 178 µl  

Acenaftenol 2 µl 1 mM 

NADP
+
 10 µl 1 mM 

Cytosol 10 µl  

 

Vyhodnocení:  

Výsledná aktivita AKR byla vypočítána podle níže uvedeného vzorce. 

Pro výpočet výsledné aktivity AKR byly potřebné hodnoty Δ Absorbance / min vzorků 

a slepých vzorků, kdy hodnota Δ A /min byla zjištěna z oblasti lineárního poklesu, dále 

byla pro výpočet potřebná hodnota objemu reakční směsi, hodnota molárního 

extinkčního koeficientu (εNADPH = 6,22 mM
-1

.cm
-1

), hodnota délky měřené vrstvy 

a hodnota objemu biologické frakce. Byla vypočítána koncentrace vzniklého 

NADPH/min.  

 

Výpočet aktivity: 

aktivita = 
      –              

      
  [nmol/min/ml] 

εNADPH 6,22 mM
-1

.cm
-1

 

l délka měřené vrstvy (výška 

jamky), tj. 0,75 cm 

      Vi  objem reakční směsi, tj. 0,2 ml 

      Vs  objem biol. frakce, tj. 0,010 ml 

 

Jednotky aktivity enzymu byly nakonec přepočítány na 1 mg proteinu. 

  



44 

 

4.10 Stanovení aktivity aldehydreduktasy (AKR 1A/1C) pomocí   

4-pyridinkarboxaldehydu 

 

Princip: 

Metoda stanovení redukčních enzymů je založená na základě měření poklesu 

absorbance způsobeném přeměnou NADPH na NADP
+ 

ve vzorku (Maser, 1995; Ohara 

a kol., 1995; Palackal a kol., 2001). Stanovení se provádí při vlnové délce 340 nm 

za laboratorní teploty (25 °C). Kvantitativně lze pak aktivitu reduktas vyjádřit pomocí 

poklesu absorbance a molárního absorpčního koeficientu NADPH = 6220 M
-1

 .cm
-1

. 

Oxidace 1 mol NADPH/min při 25 °C pak definuje jednotku enzymové aktivity (U). 

K měření se využívá přístroj Tecan. 

 

Zásobní roztoky: 

 Pufr (0,1 M draselno-fosfátový pufr, pH 6,0) 

 Pufr byl připraven smísením 0,1 M K2HP04 s 0,1 M KH2PO4, a to v takovém 

poměru, aby výsledné pH roztoku bylo 6,0. 

 4-pyridinkarboxaldehyd (M = 151,1; 0,1 M) 

 Roztok byl získán navážením 14 µl 4-pyridinkarboxaldehydu a jeho rozpuštěním 

v 986 µl DMSO. 

 NADPH (M = 833,4; 2 mM) 

 Roztok NADPH byl nachystán rozpuštěním 4,33 mg NADPH ve 2,6 ml vody. 

 

Postup: 

Ke stanovení byly užity 96 – jamkové GAMA destičky. Do jamek přidělených 

pro vzorky bylo nejprve napipetováno 10 µl cytosolu (každý vzorek byl pipetován 

v daném sloupci 6x). Zbylé dvě jamky v každém sloupci pak byly přiděleny pro slepý 

vzorek. Za slepý vzorek bylo do jamky pipetováno 10 µl sodno-fosfátového pufru 

o pH 7,4. Poté byl v kádince připraven roztok mastermixu dle níže uvedeného postupu. 

Roztok mastermixu na 1 destičku obsahoval: 

Pufr    21,36 ml   

4-pyridinkarboxaldehyd 240 µl 

NADPH   1200 µl. 
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Těsně před stanovením bylo multikanálovou pipetou přidáno do každé jamky 

190 µl mastermixu. Destička byla vložena do přístroje Tecan a byla vybrána vhodná 

metoda ke stanovení aktivity aldehydreduktas. Pokles absorbance byl následně 

zaznamenáván po dobu 5 min. při vlnové délce 340 nm. 

 

Tabulka č. 5. Celkové shrnutí objemu a koncentrace v jedné jamce GAMA destičky. 

Použitý roztok: Pipetované množství: 
Koncentrace v jamce 

(celk. objem 200 µl): 

Pufr 178 µl  

4-pyridinkarboxaldehyd 2 µl 1 mM 

NADPH 10 µl 0,1 mM 

Cytosol 10 µl  

 

Vyhodnocení:  

Výsledná aktivita AKR 1A/1C byla propočítána podle níže uvedeného vzorce. 

Pro výpočet výsledné aktivity AKR 1A/1C byly potřebné hodnoty Δ Absorbance / min 

vzorků a slepých vzorků, kdy hodnota Δ A /min byla zjištěna z oblasti lineárního 

poklesu, dále byly zjištěny další hodnoty potřebné pro výpočet, a to hodnota objemu 

reakční směsi, hodnota molárního extinkčního koeficientu (εNADPH = 6,22 mM
-1

.cm
-1

), 

hodnota délky měřené vrstvy a hodnota objemu biologické frakce. Byla vypočítána 

koncentrace vzniklého NADPH/min.  

 

Výpočet aktivity: 

aktivita = 
      –              

      
  [nmol/min/ml] 

εNADPH 6,22 mM
-1

.cm
-1

 

l délka měřené vrstvy (výška 

jamky), tj. 0,75 cm 

      Vi  objem reakční směsi, tj. 0,2 ml 

      Vs  objem biol. frakce, tj. 0,010 ml 

 

Jednotky aktivity aldehydreduktas byly finálně přepočítány na 1 mg proteinu. 
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4.11 Stanovení aktivity aldehydreduktasy (AKR 1A1) pomocí 

glyceraldehydu 

 

Princip: 

Principem stanovení aktivity redukčních enzymů je měření poklesu absorbance 

způsobeném přeměnou NADPH na NADP
+
 ve vzorku (Maser, 1995; Ohara a kol., 

1995; Palackal a kol., 2001). Metoda se provádí při vlnové délce 340 nm za laboratorní 

teploty (25 °C). Kvantitativně se hodnota aktivity reduktas stanovuje pomocí poklesu 

absorbance a molárního absorpčního koeficientu NADPH = 6220 M
-1

 .cm
-1

. Oxidace 

1 mol NADPH/min při 25 °C pak následně definuje jednotku enzymové aktivity. 

Ke stanovení aktivity aldehydreduktas je používán přístroj Tecan.  

 

Zásobní roztoky: 

 Pufr (0,1 M draselno-fosfátový pufr, pH 6,0) 

Pufr byl získán smícháním 0,1 M K2HP04 s 0,1 M KH2PO4 v takovém poměru, aby 

výsledné pH roztoku bylo 6,0.  

 DL-glyceraldehyd (M = 90,08; 1 M) 

Bylo naváženo 0,09008 g DL-glyceraldehydu a rozpuštěno v 0,90992 ml DMSO. 

 NADPH (M = 833,4; 4 mM) 

Bylo naváženo 0,01665 g NADPH a nechalo se rozpustit v redestilované vodě 

do výsledného objemu 5 ml. 

 

Tabulka č. 6 Celkové shrnutí objemu a koncentrace v jedné jamce GAMA destičky. 

Použitý roztok: Pipetované množství: 
Koncentrace v jamce 

(celk. objem 200 µl): 

Pufr 170 µl  

DL-glyceraldehyd 2 µl 10 mM 

NADPH 10 µl 0,2 mM 

Cytosol 10 µl  
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Postup: 

Pro tuto metodu byly použity 96 – jamkové GAMA destičky. Do jamek 

vyznačených pro vzorky bylo pipetováno 10 µl cytosolu (pro každý vzorek 6x v daném 

sloupci). Do jamek vyznačených pro slepý vzorek bylo pipetováno 10 µl sodno-

fosfátového pufru o pH 7,4. Pak byl v kádince připraven roztok mastermixu podle níže 

uvedeného postupu. 

Obsah mastermixu na 1 destičku: 

Pufr    21,36 ml   

DL-glyceraldehyd  240 µl 

NADPH   1200 µl 

Těsně před stanovením bylo multikanálovou pipetou přidáno do každé jamky 

190 µl mastermixu. Destička byla následně vložena do přístroje Tecan, byla zvolena 

optimální metoda pro stanovení aktivity aldehydreduktas. Byl sledován pokles 

absorbance po dobu 5 min. při vlnové délce 340 nm. 

 

Vyhodnocení:  

Výsledná aktivita AKR 1A1 byla získána výpočtem podle níže uvedeného 

vzorce. Pro výpočet aktivity AKR 1A1 byly potřebné hodnoty Δ Absorbance / min 

vzorků a slepých vzorků, kdy hodnota Δ A /min byla zjištěna z oblasti lineárního 

poklesu, dále byly pro výpočet použity další zjištěné hodnoty, a to hodnota objemu 

reakční směsi, hodnota molárního extinkčního koeficientu (εNADPH = 6,22 mM
-1

.cm
-1

), 

hodnota délky měřené vrstvy a hodnota objemu biologické frakce. Byla vypočítána 

koncentrace vzniklého NADPH/min.  

 

Výpočet aktivity: 

aktivita = 
      –              

      
  [nmol/min/ml] 

εNADPH 6,22 mM
-1

.cm
-1

 

l délka měřené vrstvy (výška 

jamky), tj. 0,75 cm 

      Vi  objem reakční směsi, tj. 0,2 ml 

      Vs  objem biol. frakce, tj. 0,010 ml 

 

Jednotky aktivity enzymu AKR 1A1 byly přepočítány na 1 mg proteinu. 
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4.12 Stanovení aktivity glutathion-S-transferasy na destičkách (GST) 

 

Princip stanovení aktivity GST je založen na tvorbě konjugátu glutathionu 

(GSH) s chlordinitrobenzenem (CDNB) s absorpčním maximem při 340 nm. Přírůstek 

tohoto konjugátu je sledován spektrofotometricky. 
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Obr. č. 6 Reakční schéma vzniku GS-DNB konjugátu. 

 

Pro stanovení aktivity GST byly nejprve připraveny všechny potřebné roztoky 

dle níže uvedeného postupu. 

 

Roztoky: 

 0,1 M Na-fosfátový pufr (pH 6,5) 

Nejprve byly odděleně připraveny roztoky hydrogenfosforečnanu disodného 

a dihydrogenfosforečnanu sodného podle následujícího postupu.  

Do 50 ml odměrné baňky bylo naváženo 1,79 g Na2HPO4 a množství bylo následně 

doplněno redestilovanou vodou na požadovaný objem. 
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Do 100 ml odměrné baňky bylo naváženo 1,56 g NaH2PO4 a množství bylo 

doplněno redestilovanou vodou na požadovaný objem. 

Oba roztoky byly následně smíchány přibližně v poměru 1:3, tak aby jejich pH bylo 

upraveno na hodnotu 6,5. 

 Roztok GSH 

Na jednu destičku byl využit 5,15 mM roztok GSH v 0,1 M Na-fosfátovém pufru 

(pH 6,5). 

Roztok GSH byl připraven rozpuštěním 7,92 mg GSH v 5 ml 0,1 M Na-fosfátovém 

pufru (pH 6,5). 

 Roztok CDNB 

Na jednu destičku byl využit 51,5 mM roztok CDNB v ethanolu. 

Roztok CDNB byl připraven rozpuštěním 5,22 mg CDNB v 0,5 ml ethanolu. 

 Mastermix 

Byl připraven těsně před stanovením aktivity enzymu. 

Množství na 1 destičku bylo získáno napipetováním 4 ml GSH, 0,4 ml CDNB 

a 15,6 ml 0,1 M Na-fosfátového pufru. 

 

Průběh stanovení: 

Ke stanovení aktivity GST byl využit přístroj Tecan. V programu Magelan byla 

vybrána příslušná metoda ke stanovení aktivity GST. Tato metoda byla založena 

na užití destiček Greiner s plochým dnem. Na destičkách Greiner s plochým dnem bylo 

do 6 jamek v každém sloupci napipetováno 6 µl cytosolu (pro vzorky jater byl cytosol 

ředěný 10x a 5x, pro vzorky tenkých střev cytosol ředěný nebyl) a do 2 jamek ve všech 

sloupcích bylo napipetováno 6 µl pufru (blank). Následně bylo do všech jamek 

napipetováno 194 µl mastermixu multikanálovou pipetou. Pipetování bylo prováděno 

po řádcích. S destičkou bylo lehce protřepáno a následně byla vložena do přístroje 

Tecan. Přístroj měřil absorbanci 6x v minutových intervalech při vlnové délce 340 nm. 

Nakonec byl vypočítán poměr konjugovaného substrátu z odečtené absorbance 

po 1 min. s použitím extinkčního koeficientu 9,6 mM
-1

cm
-1

 při 340 nm. Výška roztoku 

v jamce odpovídala 0,5 cm. Jednotku enzymové aktivity U je tedy možné definovat jako 

množství enzymu, které katalyzuje přeměnu 1 µmol S-2,4-dinitrofenyl-glutathionu 

za 1 minutu (použitím 1 mM GSH a 1 mM CDNB). Specifická aktivita byla následně 

vyjádřena jako počet jednotek / mg proteinu. 
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4.13 Stanovení aktivity UDP-glukuronosyltransferasy (UGT) 

 

Princip metody: 

Principem stanovení UGT je spektrofotometrické stanovení přeměny p-nitrofenolu 

na p-nitrofenolglukuronid za enzymové katalýzy UGT. 

 

Zásobní roztoky:  

 Substrát: 1 mM  p-nitrofenol (M = 139) 

Byl získán navážením 1,39 mg p-nitrofenolu a rozpuštěním v 10ml redestilované 

vody. 

 Konjugační činidlo: 2 mM UDP-GA (M = 631) 

Bylo připraveno navážením 1,26 mg UDP-GA a jeho rozpuštěním v 1 ml 

redestilované vody. 

 Detergent:  Slovasol 

Byl připraven navážením 50 mg slovasolu a jeho rozpuštěním v 1 ml redestilované 

vody. 

 Tris/HCl pufr pH 7,4  

0,5 g Tris se přidalo do 10 ml vody, bylo upraveno pH přidáním 1 M HCl, pak bylo 

množství doplněno vodou na výsledný objem 15 ml. 

 Deproteinizační roztok: 3 % trichloroctová kyselina (TCA) 

 Neutralizační roztok: 1 M NaOH 

 

Postup: 

Do stojánku v ledu byly vloženy mikrozkumavky. Mikrosomy z každé skupiny 

byly testovány v 6 paralelních vzorcích a 2 slepých vzorcích. V ruce byly rozmraženy 

mikrosomy o známé koncentraci proteinů. Do mikrozkumavky se odpipetovalo 

potřebné množství mikrosomů a byl přidán takový objem roztoku detergentu, aby 

poměr detergent:protein byl 1:2. Mikrozkumavky byly promíchány a nechaly 

se inkubovat v chladničce 20 minut.  

Po inkubaci bylo do každé mikrozkumavky napipetováno: 

50 µl pufru 

20 µl UDP-GA (vzorek) nebo vody (slepý vzorek) 

20 µl p-NF 
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10 µl mikrosomů s detergentem. 

Inkubační směs byla v mikrozkumavkách promíchána a následně byla 

inkubována v thermomixeru na 20 – 30 minut (při teplotě 37 °C, za mírného třepání). 

Po inkubaci byly mikrozkumavky přendány zpět do ledu a bylo přidáno 50 µl TCA, 

vzorky byly promíchány a stočily se na stolní centrifuze (při 5000 ot/min, na dobu 

5 minut). Do mikrotitrační destičky bylo následně do každé jamky napipetováno 50 µl 

roztoku NaOH (jamky podle počtu vzorků), do první jamky (A1) byla napipetována 

redestilovaná voda. Do jamek s NaOH bylo přeneseno vždy 50 µl inkubační směsi. 

Na závěr byla v přístroji Tecan  vybrána příslušná metoda pro stanovení aktivity UGT 

a byla změřena absorbance při vlnové délce 415 nm. Z příslušné změřené absorbance 

se vypočítala koncentrace konjugovaného p-NF z molárního abs. koeficientu 

(ε = 18,3 mM
-1

.cm
-1

). Výška roztoku v jamce byla 0,5 ml.  

 

4.14 Elektroforéza proteinů na polyakrylamidovém gelu 

 

Princip metody: 

K separaci bílkovin na základě jejich molekulové hmotnosti byla použita metoda 

elektroforézy v polyakrylamidovém gelu s SDS. Po navázání SDS na molekuly bílkovin 

se vyrovnají rozdíly v jejich nábojích, jelikož zde SDS působí jako silný anionaktivní 

detergent. Z toho vyplývá, že pohyb bílkovin při samotné elektroforéze je závislý pouze 

na jejich molekulové hmotnosti nikoli na náboji. Po separaci jednotlivých bílkovin byla 

provedena fáze blotování, při které došlo k jejich přenosu z gelu na nitrocelulózovou 

membránu. Tato membrána byla následně přes noc inkubována se specifickou primární 

protilátkou proti jednotlivému enzymu. V následující fázi byla na primární protilátku 

navázána sekundární protilátka s alkalickou fosfatasou nebo s křenovou peroxidasou. 

Díky těmto enzymům došlo k přeměně chemiluminiscenčního substrátu na nestabilní 

produkt, který se stabilizoval vyzářením určitého kvanta světla. Tento světelný jev byl 

přenesen na fotografický film během vyvíjení v uzavřené kazetě. 

 

Na elektroforézu proteinů bylo nejprve nezbytné připravit si dostatečné množství 

všech potřebných zásobních roztoků podle níže uvedeného rozpisu. 
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Zásobní roztoky: 

 4 M HCl 

Roztok byl získán přimísením 88 ml konc. HCl do 150 ml redestilované vody. Objem 

se následně doplnil redestilovanou vodou do 250 ml. Roztok byl po přípravě 

uchováván v chladu. 

 Zásobní roztok AA + bis AA 

Při přípravě zásobního roztoku AA + bis AA bylo nezbytné pracovat s nejvyšší 

opatrností, používaly se pracovní rukavice a rouška. 

Roztok se nachystal navážením 30 g akrylamidu (AA) a 0,8 g bis–akrylamidu 

(bisAA).  

Navážené množství bylo rozpuštěno v malém množství redestilované vody, roztok byl 

míchán na míchačce. V odměrné baňce byl roztok doplněn na objem 100 ml. Byl 

uchováván v chladu pod argonovou atmosférou. 

 1,5 M Tris-HCl pufr, pH 8,8 

1,5 M Tris-HCl pufr o pH 8,8 byl získán nejprve navážením 18,5 g Trisu a jeho 

rozpouštěním v 75 ml redestilované vody. Následně byla na pH metru upravena 

hodnota pH na 8,8 pomocí 4 M HCl, přidávalo se cca 5 – 6 ml. Množství pufru bylo 

v odměrné baňce doplněno na 100 ml a pufr byl uchováván v chladničce. 

 0,5 M Tris-HCl pufr, pH 6,8 

0,5 M Tris-HCl pufr o pH 6,8 byl připraven navážením 6 g Trisu a jeho rozpouštěním 

v 75 ml redestilované vody. Poté byla upravována hodnota pH na pH metru pomocí 

4 M HCl na cílovou hodnotu pH 6,8. Bylo přidáno cca 7 – 8 ml 4 M HCl.   

Množství pufru bylo doplněno v odměrné baňce na 100 ml a pufr byl uchováván 

v chladničce. 

 10 % SDS 

Roztok SDS byl nachystán navážením 10 g SDS a jeho postupným rozpuštěním 

v 80 ml redestilované vody. Objem byl v odměrné baňce doplněn na 100 ml a roztok 

byl uchováván při laboratorní teplotě.  

 Koncentrovaný elektrodový pufr 

Elektrodový pufr byl připraven postupným navážením 72 g glycinu, 15 g Trisu, 

5 g SDS a rozpuštěním těchto tří látek v 900 ml redestilované vody. Na pH metru 

bylo následně upraveno pH pomocí 4 M HCl na hodnotu pH 8,3. Objem byl doplněn 
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v odměrné baňce do 1000 ml. Následně byl pufr rozlit po 100 ml do plastikových 

nádobek a dal se zamrazit. 

 Isobutanol nasycený vodou 

Roztok byl získán smísením čistého isobutanolu s redestilovanou vodou. V horní 

vrstvě byl následně  isobutanol nasycený vodou. Roztok byl uchováván v chladničce. 

 

Pracovní roztoky: 

 10 % APS 

Roztok APS byl vždy připravován těsně před použitím, byl připraven navážením 

25 mg persíranu amonného a jeho rozpuštěním ve 250 l redestilované vody. 

 

Tabulka č. 7 Separační gel (spodní) 

 
12,5 % - 2 gely;  

1,5 mm 

10 % - 2 gely;  

1,5 mm 

Redestilovaná voda 6,4 ml 8,1 ml 

Pufr 1,5 M Tris-HCl pH 8,8 5 ml 5 ml 

Roztok AA + bis AA 8,4 ml 6,7 ml 

10 % SDS 0,2 ml 0,2 ml 

----------------------------- Iniciace polymerace ------------------------- 

Roztok APS 200 µl 200 µl 

TEMED 16 µl 16 µl 

 

Tabulka č. 8 Zaostřovací gel 4 % (horní)  

 2 gely; 0,75 mm 2 gely; 1,5 mm 

Redestilovaná voda 3,05 ml 6,1 ml 

Pufr 0,5 M Tris-HCl pH 6,8 1,25 ml 2,5 ml 

Roztok AA + bis AA 0,65 ml 1,3 ml 

10 % SDS 0,05 ml 0,1 ml 

----------------------------- Iniciace polymerace ----------------------- 

Roztok APS 100 µl 200 µl 

TEMED 8 µl 16 µl 
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 Elektrodový pufr 

Pufr byl získán smísením 70 ml zásobního elektrodového pufru s 280 ml 

redestilované vody. 

 

Pracovní postup elektroforézy: 

Při práci bylo nezbytné pracovat v ochranných rukavicích.  

Pracovní postup se skládal ze dvou částí, v první části byly nejprve připraveny gely 

podle níže popsaného postupu, ve druhé části poté probíhala vlastní elektroforéza.  

 

Příprava gelu: 

Nejprve byla připravena sada na elektroforézu obsahující nalévací stojánek, sklo, 

sklo se spacerem, spony, hřeben. Důkladně byly jarem umyty skla a hřebeny, poté byly 

omyty vodou a nakonec redestilovanou vodou a lihomethanolem, ve svislé poloze byly 

ponechány, aby oschly. Skla byla po oschnutí přiložena na sebe a spojila se sponami. 

Spojená skla byla postavena na gumovou podložku v nalévacím stojánku, vše bylo 

přitlačeno a přichyceno vrchním kolíkem. Po přípravě skel byl namíchán v malé 

kádince roztok na spodní separační gel podle rozpisu v tabulce č. 7. Roztok byl lehce 

promíchán a ihned byl pipetou nalit mezi skla do výšky cca 4,5 cm od spodního okraje. 

Spodní gel byl následně opatrně převrstven cca 200 l isobutanolu nasyceného vodou. 

Takto připravený gel byl ponechán 60 minut polymerovat. Po proběhnuté polymeraci 

byl opatrně slit isobutanol a na gel bylo nalito malé množství redestilované vody. 

Kapalina byla poté vysušena filtračním papírem, a to tak, aby se filtrační papír 

nedotknul gelu.  Následně byl v malé kádince namíchán roztok na horní zaostřovací gel 

podle rozpisu v tabulce č. 8. Roztok byl lehce promíchán na míchačce a ihned pipetou 

nalit mezi skla na spodní gel, a to až po horní okraj. Až po drážky byl do gelu zasunut 

hřeben. A gel byl následně ponechán 30 minut polymerovat. 

 

Elektroforéza: 

Nejprve byl dán předehřát thermomixér. Naředěné vzorky byly inkubovány 

v thermomixéru 5 minut při 95 °C. Mezitím byly vyndány gely ze stojánku a opatrně 

z nich byl vyjmut hřeben na vytvoření nanášecích jamek. Byl nachystán stojánek 

na elektroforézu. Skla s gelem byla přitlačena z každé strany na těsnění tak, aby silná 

skla byla na vnější straně. Vnitřní část stojánku byla zasunuta do vnější části stojánku 

na elektroforézu a přitáhnuta sponami. Takto sestavený stojánek byl vložen do ledové 
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lázně. Do vnitřního elektrodového prostoru byl nalit elektrodový pufr tak, aby byl 

ponořen celý gel, spotřebovalo se cca 125 ml elektrodového pufru. Následně bylo 

nezbytné zkontrolovat, zda pufr nepodtéká. Elektrodový pufr do vnitřní části nemůže 

být použit opakovaně, vždy musí být použit nový. Elektrodový pufr byl nalit 

i do vnějšího elektrodového prostoru, bylo použito cca 200 ml pufru tak, aby hladina 

pufru byla nad drátkem. Elektrodový pufr z vnější části je možné použít opakovaně 

za podmínky, že vždy může být použit jen do vnější části. Pomocí nanášecího bloku 

bylo pomocí mikrostříkačky Hamilton naneseno do každé jamky 25 l vzorku (při síle 

gelu 1,5 mm; pro 0,75 mm gel bylo nanášeno 10 µl). Do jedné jamky byl nanesen 

molekulární standard – 5 l. Protože jamek bylo více než vzorků, byl do krajních jamek 

nanesen 1x SDS pufr, který byl zředěný vodou. Celá vanička byla ponořena do ledové 

lázně. Přiklopena víčkem a připojena ke zdroji napětí. Bylo nastaveno konstantní napětí 

90 V a spuštěno. Poté, co čelo doběhlo na spodní okraj gelu, byl zdroj vypnut. Stojánek 

byl vyndán z vaničky, elektrodový pufr z vnitřní části byl vylit do výlevky 

a elektrodový pufr z vnější části byl uchován pro opětovné použití, byly povoleny spony 

a byla vyndána skla s gelem. Nakonec byly všechny součásti elektroforézy důkladně 

omyty, osušeny a uklizeny, aby bylo možné je opět použít.  

 

4.15 Imunobloting (po elektroforéze) 

 

Zásobní roztoky: 

 Blotovací pufr 

Blotovací pufr byl připraven navážením 6,06 g TRIS (25 mM) a 28,8 g glycinu 

(192 mM). Navážené suroviny byly rozpuštěny v 500 ml redestilované vody. Poté 

bylo k roztoku přidáno 400 ml methanolu. Objem byl doplněn v odměrné baňce 

do 2000 ml. Hotový blotovací pufr byl přelit do 2 l lahve a uchováván v chladu. 

  

Pracovní postup: 

Během celého pracovního postupu bylo potřebné používat ochranné rukavice. 

Po ukončení elektroforézy byly rozevřeny spony a skla byla vyndána. Gel zůstal 

na spodním skle. Pak byly odříznuty okraje gelu, odstraněn zaostřovací gel a byla 

odříznuta i dolní část s modrým barvivem u separačního gelu. V další části pracovního 

postupu byly nachystány plastové krabičky s víčkem, do kterých byl nalit blotovací 
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pufr. Do blotovacího pufru byl uložen od spodního skla oddělený separační gel. 

Do plastové krabičky byla vložena nitrocelulózová membrána a 2 ks tlustého filtračního 

papíru pro jeden gel. Krabičky byly víčkem uzavřeny a vše se nechalo v blotovacím 

pufru cca 20 min. Po 20 min. bylo pokročeno k vlastnímu blotování v přístroji BioRad - 

Trans Blot Turbo. Nejprve bylo nezbytně nutné vše správně poskládat. Odspodu, kdy 

první byl vložen 1 silný filtrační papír, poté membrána, následoval gel, který bylo 

potřebné opatrně uhladit rukama, aby nezůstaly bublinky mezi gelem a membránou. 

Jako poslední byl do „sendviče“ položen 1 silný filtrační papír, ten byl opět od středu 

uhlazován, aby byly vyhnány veškeré přebývající bublinky. Následným položením 

víčka na blotovací schránku a pootočením kolečka došlo k uzavření schránky víčkem, 

k zasunutí do přístroje a k zapnutí přístroje. Po dokončení blotování byla schránka 

vyndána a otočením kolečka odemknuta a bylo sundáno víčko. Po otevření schránky byl 

s opatrností nadzvednut horní filtrační papír s gelem a bylo nutné zkontrolovat, zda byla 

barva z markeru přenesena na membránu. 

Nakonec byly všechny použité pracovní pomůcky opláchnuty redestilovanou 

vodou, nechaly se usušit a nakonec byly uloženy na své místo.  

Nejvýrazněji vyobrazené proužky markeru (tj. 25, 50 a 75 kDa) byly 

na membráně označeny propiskou.  

Po proběhnutí blotování následovala detekce proteinů.  

 

Detekce proteinů: 

Na příslušnou detekci proteinů bylo nezbytné připravit si zásobní roztoky podle níže 

popsaného postupu. 

 

Zásobní roztoky: 

 0,1 M TRIS pufr, pH 8,0 

Pro přípravu pufru bylo nejprve naváženo 12,11 g TRIS. TRIS byl následně rozpuštěn 

v 800 ml redestilované vody. Díky 4 M HCl bylo na pH metru upraveno pH pufru 

na hodnotu 8,0. Objem roztoku byl doplněn v odměrné baňce na 1000 ml. Hotový pufr 

byl uchováván v chladničce. 

 TBST 

Navážka 8,77 g NaCl byla rozpuštěna v 300 ml redestilované vody. Následně bylo 

k roztoku přidáno 3 ml Tweenu 20 a 100 ml 0,1 M TRIS pufru o pH 8,0. Objem byl 

doplněn v odměrné baňce do 1000 ml. Výsledný roztok byl uchováván v chladničce. 
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Kromě zásobních roztoků bylo nezbytně nutné připravit si i primární 

a sekundární protilátky, které se poté uložily do mrazáku. Protilátky byly připraveny 

naředěním zásobních protilátek. K ředění byl použit TBST pufr s 1 % BSA dle instrukcí 

výrobce. Připravené protilátky byly před použitím včas vyndány z mrazáku 

a rozmraženy. 

 

Pracovní postup: 

Jako první byly připraveny plastové krabičky s víčkem, do kterých byly pinzetou 

vloženy membrány. Membrána byla poté opakovaně postříkána redestilovanou vodou, 

krabičkou bylo pokýváno a pokaždé byla voda vylita. Po propláchnutí membrány bylo 

na jednu membránu nalito asi 25 ml roztoku 5 % mléka v TBST pufru (BioRad), 

krabička byla položena na kývačku a nechala se  blotovat 2 hodiny. Po uběhnutí dvou 

hodin bylo kývání zastaveno, mléko bylo slito a membrána byla propláchnuta 

redestilovanou vodou. Membrána byla osušena okapáním na papíru. Následovala 

inkubace přes noc s primární protilátkou. S metodou bylo pokračováno druhý den, 

primární protilátka byla slita zpět do kónické plastové zkumavky a následně byla znovu 

zamrazena pro opakované použití. Membrána byla poté po 15 minutách čtyřikrát 

oplachována s TBST pufrem. Po oplachování s TBST pufrem byla uskutečněna 

inkubace membrány se sekundární protilátkou. Inkubace probíhala 1 hodinu. 

Po hodinové inkubaci byla sekundární protilátka slita zpět do kónické plastové 

zkumavky a znovu zamrazena. Membrána byla poté oplachována po 15 minutách 

čtyřikrát s TBST pufrem. 

 

Chemiluminiscenční detekce: 

Jako sekundární protilátky byly použity ty s navázanou křenovou peroxidasou. 

Z toho důvodu byl následně pro chemiluminiscenční detekci použit substrát Amersham 

ECL Prime Western Blotting detection reagent. 

 

Po inkubaci byl z krabičky s membránou vylit TBST pufr a na povrch 

membrány bylo napipetováno asi 1,5 ml substrátu. V chromatografovně při temném 

světle byla poté uskutečněna inkubace 5 minut. Následně byly připraveny 4 plastové 

misky, do jedné byla nalita vývojka, do druhé ustalovač a do zbývajících dvou byla 

nalita redestilovaná voda. Misky byly umístěny do temné komory. Do temné komory 
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byly dále přineseny RTG fotografické filmy, uzavíratelná vyvolávací kazeta, 

fotopinzeta, nůžky a eurofólie. V temné komoře byla membrána vyndána ze substrátu, 

byla nechána okapat a poté byla pinzetou přenesena na fólii, na fólii byla membrána 

zabalena do eurofólie. Eurofólie tvořila vodotěsnou ochranu membrány. Byla otřena 

přebytečná kapalina a membrána v eurofólii byla vložena do kazety. Další kroky 

pracovního postupu byly prováděny v temné komoře pod ochranným světlem. Nejprve 

bylo z krabice vyndáno potřebné množství filmů, které byly nastříhány na rozměry 

podle velikosti membrány. Film byl následně položen do kazety na zabalenou 

membránu, kazeta byla uzavřena a nechala se exponovat. Doba osvitu byla časově 

měněna podle aktuálních podmínek. Doba byla stanovena nejprve na 5 minut a následně 

byla u dalších expozic po dvou minutách prodlužována. Po uběhnutí doby expozice byl 

celý film ponořen do misky s vývojkou, za stálého míchání bylo sledováno vyvíjení. 

Po dokončení vyvíjení byl film opláchnut v misce s redestilovanou vodou, poté byl 

vložen do misky s ustalovačem, kde byl ponechán pár minut, nakonec byl na pár minut 

opět vložen do redestilované vody. Takto vyvinutý film byl vyndán, osušen a uchován 

v temnu. 

 

Znovupoužití membrány: 

Membrána po chemiluminiscenční detekci byla zabalena do potravinářské fólie 

a dána do mrazáku, kde vydrží i několik týdnů. Membránu je možné po rozmrazení 

znovu použít. Musí být propláchnuta čtyřikrát po 15 min v TBST a dána na 2 hod. 

do mléka. Následně se již postupuje podle návodu (primární protilátka, sekundární 

protilátka atd.) 

 

4.16 BCA stanovení bílkoviny  

 

Princip:  

Principem BCA stanovení bílkovin je vzájemná reakce proteinů s Cu
2+

 

v bazickém prostředí (Smith a kol., 1985). Měďnaté ionty přechází na ionty měďné 

Cu
1+

, které v bazickém prostředí s pH 10 utvoří komplex s BCA (bicinchonic acid). 

Množství přítomného proteinu se projeví intenzitou zabarvení. Čím zabarvenější roztok, 

tím více proteinu je ve vzorku přítomno. 
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Zásobní roztoky: 

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

Roztok B: 4 % CuSO4.6 H2O 

Pracovní roztok C byl získán vzájemným smícháním roztoku A s roztokem B v poměru 

50:1.  

 

Kalibrační křivka: 

Jako výchozí roztok lze použít hovězí sérový albumin (BSA) 20 %: 

0,5 ml 20 % BSA bylo doplněno do 10 ml redestilovanou vodou (= 1 % roztok BSA). 

Druhou možností je použít jako výchozí roztok BSA 0,1 %. 

 

Tabulka č. 9 Kalibrační křivka. 

 
Koncentrace 

(g/ml) 

Roztok 

1% BSA 

l) 

Redestilovaná 

voda 

l) 

Roztok 

0,1 % BSA 

l) 

Redestilovaná 

voda 

l) 

1 0  0  500 0 100 

2 200  10  490 20 80 

3 400  20 480 40 60 

4 600  30 470 60 40 

5 800  40 460 80 20 

6 1000  50 450 100 0 

 

Pracovní postup: 

V prvním kroku byly nejprve mikrosomy nebo cytosol naředěny 20x 

redestilovanou vodou. Byly následně připraveny ve dvou ředěních, kdy z každého 

ředění byly připraveny 4 vzorky. Ve druhém kroku bylo smícháno 10 l vzorku 

bílkoviny s 200 l pracovního roztoku C. Současně byl připraven i slepý vzorek 

smícháním 10 l redestilované vody s 200 l pracovního roztoku C. Vzorky byly dobře 

promíchány a poté inkubovány při teplotě 37 °C po dobu 30 minut. Po inkubaci byla 

měřena absorbance vzorku proti vzorku redestilované vody. Pro měření absorbance byl 

použit přístroj Tecan. Absorbance byla měřena při vlnové délce 562 nm.  
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5 VÝSLEDKY 

V celém experimentu byly využity čtyři skupiny myší označené tímto 

způsobem:  

OM – skupina obézních myší s podávaným brusinkovým extraktem v potravě ve stáří 

7 měsíců.  

KOM – kontrolní skupina obézních myší bez podávaného brusinkového extraktu. 

NM – skupina normálních myší s podávaným brusinkovým extraktem v potravě ve stáří 

7 měsíců.  

KNM – kontrolní skupina normálních myší bez podávaného brusinkového extraktu. 

 

5.1 Navození obezity u myší glutamátem sodným 

 

Na počátku a na konci experimentu byla zaznamenána hmotnost obézních 

a normálních myší. Výsledná hmotnost jedné myši byla získána zprůměrováním 

hmotností myší celé skupiny. Tyto hodnoty hmotnosti jsou uvedeny níže 

v tabulce č. 10. 

  

Tabulka č. 10 Průměrná hmotnost jedné myši zjišťována na začátku a na konci 

experimentu. 

 Před Po 

Skupina Hmotnost (g) 
Obézní vs hubení 

± smodch 
Hmotnost (g) 

Obézní vs hubení 

± smodch 

OM 63,0 
65,0 ± 2,8 

59,0 
60,0 ± 1,4 

KOM 67,0 61,0 

NM 50,5 
49,5 ± 1,4 

45,0 
44,5 ± 0,7 

KNM 48,5 44,0 
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Obr. č. 7 Dvě myši, kterým byl subkutánně do kožní řasy aplikován roztok MSG. 

Pro porovnání velikosti - větší myš – 7. dávka roztoku MSG, malá myš – 2. dávka 

roztoku MSG. 

  

Obr. č. 8 Zobrazuje myši po 5 měsících (20 týdnech) od aplikace roztoků. 

 

  

Obr. č. 9 Zobrazuje myši po 7 měsících (28 týdnech) od aplikace roztoků – vpravo 

NaCl, vlevo MSG. 

NaCl

L 

MSG 
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Skupině normálních a obézních myší ve stáří 7 měsíců byly následně podávány 

speciální pelety standardního krmiva s 2 % brusinkovým extraktem. Tyto pelety jim 

byly podávány po dobu 4 týdnů.  

Každý den bylo zaznamenáno množství sežraného krmiva u všech 4 skupin 

(tabulka č. 11). 

 

Tabulka č. 11 Průměrné hodnoty sežraného krmiva v gramech vypočítané na jednu myš 

u experimentálních skupin myší. 

Skupina 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 
Celou 

dobu 

Obézní vs 

normální myši ± 

smodch 

OM 3,1 4,0 4,1 4,2 3,9 
4,1 ± 0,4 

KOM 4,2 4,4 4,4 4,4 4,3 

NM 4,7 5,1 5,1 4,7 4,9 
4,9 ± 0,2 

KNM 5,0 5,1 4,9 4,9 5,0 

 

Ve stáří 8 měsíců byly myši usmrceny podle výše popsaného postupu - Příprava 

subcelulárních frakcí (podkapitola 4.7) a byla jim odebrána krev. Plazma byla poté 

použita k získání biochemických laboratorních hodnot, uvedených níže v tabulkách 

č. 12 a č. 13. 

 

Tabulka č. 12 Laboratorní hodnoty získané z biochemického vyšetření krevní plazmy 

myší z experimentálních skupin. 

Skupina 
Glukosa 

mM 

Cholesterol 

mM 

HDL-

cholesterol mM 

LDL-

cholesterol mM 

OM 4,60 3,66 2,87 0,43 

KOM 5,06 3,76 3,20 0,43 

NM 4,40 2,64 2,19 0,14 

KNM 5,10 2,94 2,55 0,24 

 

  



63 

 

Tabulka č. 13 Laboratorní hodnoty získané z biochemického vyšetření krevní plazmy 

myší z experimentálních skupin. 

Skupina 
Triacylglyceroly 

mM 

Inzulin 

 ng/ml 

Leptin  

ng/ml 

OM 0,76 2,99 21,8 

KOM 0,94 2,26 20,0 

NM 0,95 0,33 0,86 

KNM 0,85 0,31 0,72 

 

Jejich vnitřní orgány byly poté použity pro vytvoření homogenátu subcelulárních 

frakcí jater a tenkého střeva. Tento homogenát byl využit ke stanovení jednotlivých 

enzymů. 

 

5.2 Stanovení koncentrace proteinů v subcelulárních frakcích 

 

Stanovení obsahu bílkovin bylo provedeno ve vzorcích cytosolu jater a tenkého 

střeva i ve vzorcích mikrosomů jater a tenkého střeva podle výše uvedeného postupu 

(podkapitola 4.16). Jako první byla sestrojena kalibrační křivka, vyjadřující závislost 

absorbance na koncentraci bílkoviny v měřeném vzorku.  Z grafu kalibrační křivky byla 

vypočítána rovnice kalibrační křivky pro vzorky cytosolu y = 0,0006x s hladinou 

spolehlivosti R
2
 = 0,999 a rovnice kalibrační křivky pro vzorky mikrosomů y = 0,0007x 

s hladinou spolehlivosti R
2 

= 0,994. 

Poté bylo provedeno měření zkoumaných vzorků pro získání hodnot absorbance. 

Naměřené hodnoty absorbance byly dosazeny do rovnice kalibrační křivky. Výsledná 

hodnota výpočtu byla zhodnocena jako celkový obsah proteinů v daném vzorku. 

Hodnoty obsahu proteinů byly poté zaznamenány do níže uvedených tabulek. 
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Tabulka č. 14 Naměřené hodnoty absorbance určené k sestrojení kalibrační křivky 

pro vzorky cytosolu. 

Koncentrace 

BCA (µg/m1) 0 200 400 600 800 

Absorbance 0 0,114 0,229 0,330 0,436 

 

 

 

Obr. č. 10 Graf - Kalibrační křivka sestrojená z naměřených hodnot absorbance 

pro stanovení obsahu proteinů ve vzorcích cytosolu.  

 

 

Tabulka č. 15 Naměřené hodnoty absorbance určené k sestrojení kalibrační křivky 

pro vzorky mikrosomů. 

Koncentrace 

BCA (µg/m1) 
0 200 400 600 800 

Absorbance 0 0,158 0,277 0,399 0,516 
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Obr. č. 11 Graf - Kalibrační křivka sestrojená z naměřených hodnot absorbance 

pro stanovení obsahu proteinů ve vzorcích mikrosomů. 

 

Tabulka č. 16 Průměrné hodnoty obsahu proteinů stanovované ve vzorcích subcelulární 

frakce homogenátu cytosolu jater myší z experimentálních skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 17 Průměrné hodnoty obsahu proteinů stanovované ve vzorcích subcelulární 

frakce homogenátu cytosolu tenkého střeva myší z experimentálních skupin. 

 

 

 

 

 

 

y = 0,0007x 
R² = 0,994 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0 200 400 600 800 1000 

 
Průměr hodnot obsahu proteinu ±  smodch  

mg/ml 

OM 16,0 ± 0,7 

KOM 15,1 ± 1,5 

NM 16,6 ± 0,7 

KNM 15,6 ± 0,8 

 
Průměr hodnot obsahu proteinu ± smodch 

mg/ml 

OM 7,99 ± 0,38 

KOM 7,65 ± 0,37 

NM 8,98 ± 0,48 

KNM 8,50 ± 0,59 
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Tabulka č. 18 Průměrné hodnoty obsahu proteinů stanovované ve vzorcích subcelulární 

frakce homogenátu mikrosomů jater myší z experimentálních skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 19 Průměrné hodnoty obsahu proteinů stanovované ve vzorcích subcelulární 

frakce homogenátu mikrosomů tenkého střeva myší z experimentálních skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledné hodnoty naměřených proteinů byly použity pro výpočet specifické 

aktivity jednotlivě stanovených enzymů. 

 

5.3  Stanovení aktivity CBR 

 

Stanovení aktivity CBR bylo měřeno ve vzorcích cytosolu jater a tenkého střeva 

podle výše uvedeného postupu (podkapitola 4.8). Aktivita byla zaznamenána ze dvou 

nezávislých měření zvlášť pro každou část vzorků cytosolu jater a tenkého střeva. 

Každé měření bylo provedeno v 6 paralelních opakováních spolu se dvěma slepými 

vzorky. Konečné výsledky z obou měření byly poté zprůměrovány a dosazeny 

do tabulky č. 20 a tabulky č. 21. 

 

 
Průměr hodnot obsahu proteinu ± smodch 

mg/ml 

OM 9,79 ± 0,02 

KOM 8,90 ± 0,01 

NM 9,96 ± 0,28 

KNM 8,51 ± 0,10 

 
Průměr hodnot obsahu proteinu ± smodch 

mg/ml 

OM 8,26 ± 0,99 

KOM 8,01 ± 0,87 

NM 9,91 ± 0,14 

KNM 8,57 ± 0,39 
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Tabulka č. 20 Průměrné výsledky aktivity enzymu CBR stanovené pomocí menadionu 

ve vzorcích cytosolu jater myší z experimentálních skupin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12 Graf průměrných hodnot aktivity enzymu CBR ve vzorcích cytosolu jater 

myší z experimentálních skupin. 

 

Z výsledků uvedených v tabulce č. 20 a zobrazených na grafu č. 12 jasně 

vyplývá, že ve vzorcích cytosolu jater byla naměřena vysoká aktivita enzymu CBR 

ve vzorcích skupiny obézních myší a u kontrolní skupiny obézních myší. Ve vzorcích 

skupiny normálních myší, byla naměřena aktivita enzymu CBR v porovnání s aktivitou 

enzymu CBR u skupiny obézních myší téměř poloviční. Téměř poloviční aktivita 

enzymu CBR byla dosažena i u kontrolní skupiny normálních myší v porovnání 

s kontrolní skupinou obézních myší. 
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Tabulka č. 21 Průměrné výsledky aktivity enzymu CBR stanovené pomocí menadionu 

ve vzorcích cytosolu tenkého střeva experimentálních skupin myší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13 Graf průměrné aktivity enzymu CBR ve vzorcích cytosolu tenkého střeva 

myší z experimentálních skupin. 

 

 

Ve vzorcích cytosolu tenkého střeva, byly zaznamenány opačné hodnoty aktivity 

enzymu CBR oproti aktivitě tohoto enzymu ve vzorcích cytosolu jater. Vysoká aktivita 

enzymu CBR byla naměřena u skupiny normálních myší spolu s kontrolní skupinou 

normálních myší. Zatímco aktivita u skupiny obézních myší byla nižší než u skupiny 

myší normálních. Aktivita enzymu CBR u kontrolní skupiny obézních myší je téměř 

srovnatelná s aktivitou enzymu CBR u kontrolní skupiny normálních myší.  

 

Skupina 
Průměr hodnot aktivity CBR ±  smodch 

(nmol/min/mg) 

OM 11,0 ± 0,5 

KOM 14,6 ± 1,3 

NM 15,3 ± 1,2 

KNM 17,1 ± 0,7 
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5.4 Stanovení aktivity AKR 1C 

 

Aktivita enzymu AKR 1C byla stanovena ve vzorcích subcelulárních frakcí 

homogenátu cytosolu jater i tenkého střeva podle výše popsaného návodu (podkapitola 

4.9). Naměřené výsledky ze tří nezávislých měření pro každý orgán byly poté 

zprůměrovány a vloženy do tabulky č. 22 a tabulky č. 23. Každé měření bylo prováděno 

pro každou skupinu myší v 6 paralelních opakováních spolu se dvěma slepými vzorky.   

 

Tabulka č. 22 Průměrné výsledky aktivity enzymu AKR 1C stanovené pomocí 

acenaftenolu ve vzorcích cytosolu jater experimentálních skupin myší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14 Graf průměrných výsledků aktivity enzymu AKR 1C ve vzorcích cytosolu 

jater myší z experimentálních skupin.  
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Z výsledků aktivity enzymu AKR 1C naměřených ve vzorcích cytosolu jater 

se dá usuzovat, že aktivita je u všech skupin myší téměř vyrovnaná. O necelou jednotku 

vyšší aktivita tohoto enzymu byla naměřena u kontrolní skupiny obézních myší.  

 

Tabulka č. 23 Průměrné výsledky aktivity enzymu AKR 1C stanovené pomocí 

acenaftenolu ve vzorcích cytosolu tenkého střeva experimentálních skupin myší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15 Graf průměrné aktivity enzymu AKR 1C ve vzorcích cytosolu tenkého střeva 

myší z experimentálních skupin. 

 

I u hodnot aktivit enzymu AKR 1C naměřených ve vzorcích cytosolu tenkého 

střeva jsou pozorovatelné jen nepatrné odchylky. Aktivita u skupiny normálních myší 

je jen o 0,2 jednotky nižší než u skupiny obézních myší. Vysoká aktivita enzymu 

AKR 1C byla ovšem zaznamenána u kontrolní skupiny normálních myší, aktivita u této 

skupiny byla v porovnání s ostatními skupinami dvojnásobná.  
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5.5 Stanovení aktivity AKR 1A/1C   

 

K měření byly využity vzorky subcelulárních frakcí homogenátu cytosolu jater 

a tenkého střeva. Hodnoty aktivity enzymu AKR 1A/1C byly zjišťovány pro každou 

subcelulární frakci homogenátu vnitřních orgánů zvlášť ve dvou na sobě zcela 

nezávislých měření podle výše popsaného pracovního postupu (podkapitola 4.10). Obě 

měření byla prováděna pro každou skupinu myší v 6 paralelních opakováních spolu 

se dvěma slepými vzorky. Získané finální hodnoty aktivity enzymu AKR 1A/1C byly 

poté zprůměrovány a dosazeny do tabulky č. 24 a tabulky č. 25. 

Tabulka č. 24 Průměrné hodnoty aktivity enzymu AKR 1A/1C naměřené ve vzorcích 

subcelulárních frakcí homogenátu cytosolu jater experimentálních skupin myší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 16 Graf průměrné aktivity enzymu AKR 1A/1C ve vzorcích subcelulární frakce 

homogenátu cytosolu jater myší z experimentálních skupin. 
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Z naměřených výsledků aktivity enzymu AKR 1A/1C ve vzorcích cytosolu jater 

lze usuzovat, že aktivita je u skupiny normálních myší a skupiny obézních myší značně 

vyrovnaná. Téměř srovnatelné jsou i hodnoty aktivity enzymu AKR 1A/1C naměřené 

u kontrolních skupin myší. 

Tabulka č. 25 Průměrné hodnoty aktivity enzymu AKR 1A/1C naměřené ve vzorcích 

subcelulární frakce homogenátu cytosolu tenkého střeva experimentálních skupin myší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 17 Graf průměrné aktivity enzymu AKR 1A/1C ve vzorcích subcelulární frakce 

homogenátu cytosolu tenkého střeva myší z experimentálních skupin. 

I u hodnot aktivity enzymu AKR 1A/1C naměřených ve vzorcích cytosolu 

tenkého střeva nejsou patrné signifikantní rozdíly. Aktivita enzymu AKR 1A/1C 

u skupiny obézních myší je jen o 0,5 jednotky vyšší než pro skupinu normálních myší. 

A aktivita enzymu AKR 1A/1C u kontrolní skupiny obézních myší je v porovnání 

s kontrolní skupinou normálních myší vyšší o 1,1 jednotky.  
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5.6 Stanovení aktivity AKR 1A1  

 

Stanovení aktivity enzymu AKR 1A1 pomocí glyceraldehydu bylo prováděno 

ve vzorcích cytosolu jater a tenkého střeva podle výše popsaného návodu (podkapitola 

4.11). Celkem bylo stanovení aktivity provedeno ve třech na sobě zcela nezávislých 

měření pro každou subcelulární frakci homogenátu vnitřního orgánu. Jednotlivá měření 

byla pro každou skupinu myší prováděna v 6 paralelních opakováních spolu se dvěma 

slepými vzorky. Získané hodnoty byly poté zprůměrovány a vloženy do níže uvedených 

tabulek č. 26 a č. 27.  

Tabulka č. 26 Průměrné hodnoty aktivity enzymu AKR 1A1 stanovené pomocí 

glyceraldehydu ve vzorcích cytosolu jater experimentálních skupin myší. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 18 Graf naměřených hodnot aktivity enzymu AKR 1A1 ve vzorcích cytosolu 

jater myší z experimentálních skupin. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

OM KOM NM KNM 

OM 

KOM 

NM 

KNM 

Skupina 
Průměr hodnot aktivity AKR 1A1 ±  smodch   

(nmol/min/mg) 

OM 3,53 ± 1,05 

KOM 4,50 ± 0,64 

NM 3,32 ± 0,65 

KNM 3,71 ± 0,66 



74 

 

Nejvyšší aktivita enzymu AKR 1A1 byla naměřená ve vzorcích cytosolu 

kontrolní skupiny obézních myší. Výsledky aktivit enzymu AKR 1A1 u skupin 

normálních a obézních myší jsou téměř srovnatelné. Aktivita enzymu AKR 1A1 

u kontrolní skupiny normálních myší je pouze o 0,8 jednotky nižší než u kontrolní 

skupiny obézních myší.  

Tabulka č. 27 Průměrné hodnoty aktivity enzymu AKR 1A1 stanovené pomocí 

glyceraldehydu ve vzorcích cytosolu tenkého střeva myší z experimentálních skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 19 Graf naměřených hodnot aktivity enzymu AKR 1A1 ve vzorcích cytosolu 

tenkého střeva myší z experimentálních skupin. 
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Aktivita enzymu AKR 1A1 naměřená ve vzorcích cytosolu tenkého střeva je 

u všech skupin myší téměř srovnatelná. U skupiny obézních myší byla aktivita enzymu 

AKR 1A1 vyšší pouze o necelou 0,5 jednotku oproti aktivitě tohoto enzymu u skupiny 

normálních myší. Nejvyšší aktivita tohoto enzymu byla naměřena ve vzorcích cytosolu 

kontrolní skupiny normálních myší.  

 

5.7 Stanovení aktivity GST 

 

Měření aktivity enzymu GST bylo stanoveno ve vzorcích subcelulárních frakcí 

homogenátu cytosolu jater a tenkého střeva podle výše uvedeného postupu (podkapitola 

4.12). Aktivita tohoto enzymu byla prováděna ve třech na sobě nezávislých měření 

zvlášť pro jednotlivé subcelulární frakce homogenátu tělesných orgánů. Jednotlivá 

měření byla prováděna v 6 paralelních opakováních pro cytosol každé skupiny myší 

spolu se dvěma slepými vzorky.  Výsledné hodnoty byly poté zprůměrovány a dosazeny 

do níže popsaných tabulek č. 28 a č. 29. 

 

Tabulka č. 28 Průměrné hodnoty aktivity enzymu GST stanovené ve vzorcích cytosolu 

jater myší z experimentálních skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 
Průměr hodnot aktivity GST ± smodch 

(nmol/min/mg) 

OM 385,9 ± 104,3 

KOM 377,7 ± 124,4 

NM 473,7 ± 154,2 

KNM 493,6 ± 149,3 
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Obr. č. 20 Graf průměrných hodnot aktivity enzymu GST ve vzorcích cytosolu jater 

myší z experimentálních skupin. 

 

Výrazně vyšší aktivita enzymu GST byla naměřená ve vzorcích subcelulárních 

frakcí homogenátu cytosolu jater u skupiny normálních myší a u kontrolní skupiny 

normálních myší. Hodnota aktivity enzymu GST u skupiny normálních myší je o celých 

88 jednotek vyšší než u skupiny myší obézních. Aktivita enzymu GST u kontrolní 

skupiny normálních myší je oproti kontrolní skupině obézních myší vyšší o 116 

jednotek.  

 

Tabulka č. 29 Výsledné hodnoty aktivity enzymu GST stanovené ve vzorcích cytosolu 

tenkého střeva myší z experimentálních skupin. 
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Obr. č. 21 Graf průměrných hodnot aktivity enzymu GST ve vzorcích subcelulárních 

frakcí homogenátu cytosolu jater myší z experimentálních skupin. 

Ve vzorcích cytosolu tenkého střeva byla naměřená aktivita enzymu GST vyšší 

u skupiny obézních myší a u kontrolní skupiny obézních myší. Rozdíl aktivity enzymu 

GST mezi skupinou obézních a skupinou normálních myší nebyl tak výrazný jako 

u aktivity tohoto enzymu v cytosolu jater, dosahoval pouze hodnoty 8 jednotek. I rozdíl 

aktivit enzymu GST mezi kontrolní skupinou obézních a normálních myší je roven 8 

jednotkám.  

  

5.8 Stanovení aktivity UGT 

 

Stanovení aktivity enzymu UGT bylo prováděno ve vzorcích mikrosomů jater 

a tenkého střeva podle výše uvedeného návodu (podkapitola 4.13). Pro každý orgán 

byla prováděna dvě na sobě nezávislá měření. Každé měření bylo prováděno 

v 6 paralelních opakováních pro každý vzorek mikrosomů jednotlivých skupin myší 

spolu se dvěma slepými vzorky. Výsledné hodnoty aktivity byly zprůměrovány 

a dosazeny do níže uvedených tabulek č. 30 a č. 31. 
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Tabulka č. 30 Průměrné hodnoty aktivity enzymu UGT stanovené ve vzorcích 

mikrosomů jater myší z experimentálních skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 22 Graf naměřené aktivity enzymu UGT ve vzorcích mikrosomů jater myší 

z experimentálních skupin. 

 

Naměřená aktivita enzymu UGT ve vzorcích mikrosomů jater byla velmi nízká. 

Nízká aktivita enzymu může ukazovat na dva zcela odlišné závěry. Prvním závěrem je 

skutečně nízká aktivita tohoto enzymu ve vzorcích mikrosomů jater a druhým závěrem 

je nechtěně uskutečněná chyba při probíhajícím měření. Rozdíl aktivity enzymu UGT 

ve vzorcích mikrosomů jater mezi skupinou obézních a normálních myší dosahuje 

necelé jednotky. Velmi nízká aktivita enzymu byla naměřena u kontrolní skupiny 

normálních myší. Rozdíl mezi kontrolní skupinou obézních a normálních myší poté 

dosahuje 2,6 jednotky.  
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Tabulka č. 31 Průměrné hodnoty aktivity enzymu UGT stanovené ve vzorcích 

mikrosomů tenkého střeva myší z experimentálních skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 23 Graf naměřené aktivity enzymu UGT ve vzorcích mikrosomů tenkého střeva 

myší z experimentálních skupin 

 

Hodnoty aktivity enzymu UGT ve vzorcích mikrosomů tenkého střeva byly 

na rozdíl od aktivity v játrech ještě výrazně nižší. Nejvyšší hodnoty aktivity enzymu 

byly naměřeny u skupiny normálních myší, ale tato aktivita dosahovala pouze hodnoty 

0,465 nmol/min/ml v 1 mg proteinu. Hodnoty aktivity enzymu UGT u skupiny obézních 

myší byly v porovnání s hodnotami aktivity enzymu UGT u skupiny normálních myší 

poloviční. 
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5.9 Exprese CBR ve vzorcích cytosolu jater a tenkého střeva 

 

Pro kvantifikaci enzymu CBR ve vzorcích cytosolu jater a tenkého střeva 

u skupin normálních a obézních myší byla uskutečněna elektroforéza 

na polyakrylamidovém gelu (SDS-PAGE). Po elektroforéze následoval proces blotování 

a chemiluminiscenční detekce. Po detekci byly na jednotlivých fotografických filmech 

zaznamenány proužky odpovídající jednotlivým vzorkům, které byly přeneseny 

z nitrocelulózové membrány na fotografický film během vyvíjení v uzavřené kazetě. 

Molekulová hmotnost stanovované bílkoviny byla orientačně zjišťována pomocí 

porovnávání hodnot s molekulovým standardem, který byl překreslen podle originálu 

na fotografický papír. Molekulová hmotnost CBR je přibližně 30 kD, z této skutečnosti 

je možné usuzovat, že vyobrazené proužky skutečně zobrazují právě přítomnost enzymu 

CBR ve vzorcích cytosolu jater a tenkého střeva. 

 

Obr. č. 24 Porovnání hodnot CBR – β–aktin naměřených ve vzorcích cytosolu jater 

a tenkého střeva s molekulovým standardem. 

 

Tabulka č. 32 Průměrná hodnota signálu enzymu CBR v cytosolu jater vztažená 

na jednotku β–aktinu. 

Skupina obézní myši 
Intenzita 

signálu 
Skupina nor. myši 

Intenzita 

signálu 

OM 0,079 NM 0,007 

KOM 0,031 KNM 0,159 
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Obr. č. 25 Graf průměrných hodnot signálu enzymu CBR v cytosolu jater myší 

z experimentálních skupin vztažená na jednotku β–aktinu. 

Nejvyšší množství enzymu CBR v cytosolu jater bylo naměřeno u kontrolní skupiny 

normálních myší. Signál u této skupiny byl dvojnásobný v porovnání s velikostí signálu 

u skupiny obézních myší. 

Tabulka č. 33 Průměrná hodnota signálu enzymu CBR v cytosolu tenkého střeva 

vztažená na jednotku β–aktinu. 

 

 

Obr. č. 26 Graf průměrných hodnot signálu enzymu CBR v cytosolu tenkého střeva 

myší z experimentálních skupin vztažená na jednotku β–aktinu. 
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Signální odpověď enzymu CBR v cytosolu tenkého střeva byla v porovnání se signální 

odpovědí naměřenou v cytosolu jater výrazně vyšší u všech skupin myší. Nejvyšší 

množství enzymu CBR bylo zjištěno u kontrolní skupiny obézních myší. 

 

5.10 Exprese UGT ve vzorcích mikrosomů jater 

 

Přítomnost enzymu UGT byla stanovena pouze v homogenátu subcelulárních 

frakcí jater. Stejně jako u exprese CBR byla i u exprese UGT nejprve provedena 

elektroforéza SDS-PAGE, následně blotování a chemiluminiscenční detekce. 

Molekulová hmotnost UGT je přibližně 55–60 kD. Porovnáním s hodnotami 

molekulového standardu lze usuzovat, že vyobrazené proužky na fotografickém filmu 

zobrazují přítomnost enzymu UGT ve vzorcích mikrosomů jater. 

 

Obr. č. 27 Porovnání hodnot UGT – β–aktin naměřených ve vzorcích mikrosomů jater 

s molekulovým standardem.  

Tabulka č. 34 Průměrná hodnota signálu enzymu UGT v mikrosomech jater myší 

z experimentálních skupin vztažená na jednotku β–aktinu. 

Skupina obézní myši 
Intenzita 

signálu 
Skupina nor. myši 

Intenzita 

signálu 

OM 0,535 NM 0,445 

KOM 0,451 KNM 0,418 
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Obr. č. 28 Graf průměrných hodnot signálu enzymu UGT v mikrosomech jater myší 

z experimentálních skupin vztažená na jednotku β–aktinu. 

Množství enzymu UGT naměřené ve vzorku mikrosomů jater bylo nejvyšší u kontrolní 

skupiny obézních myší.  
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6 DISKUZE 

Tato práce byla zaměřena na splnění několika vytyčených cílů. Prvním cílem 

bylo navození obezity u myší, čímž se vytvořil model obézních jedinců v populaci. 

Navození obezity u myší vedlo k vyššímu ukládání tukové tkáně v jejich organismu. 

Nadbytečná tuková tkáň je spojována s nebezpečím možnosti ovlivnění či pozměnění 

metabolismu biotransformačních enzymů. Toto riziko je způsobeno větším množstvím 

vylučovaných hormonů a adipokinů tukovou tkání (Hainer a kol., 2011). 

S cílem zjistit vliv brusinkového extraktu na vybrané biotransformační enzymy 

byly skupině normálních a obézních myší ve stáří 7 měsíců podávány speciální pelety 

standardního krmiva s 2 % brusinkových extraktem po dobu 4 týdnů. Kontrolním 

skupinám tento extrakt podáván nebyl. Brusinkový extrakt byl použit z důvodu 

posouzení účinku anthokyanů na inhibici adipocytů, tedy posouzení vlivu anthokyanů 

na redukci tělesné hmotnosti (Glover & Martin, 2012). Myši z experimentálních skupin 

byly na začátku a na konci experimentu zváženy. Při srovnávání rozdílů výsledných 

hmotností byl u všech skupin myší zaznamenán pokles jejich hmotnosti. Nejvyšší 

úbytek hmotnosti byl zaznamenán u myší ze skupiny KOM (6 g), nejmenší úbytek byl 

poté zjištěn u skupiny OM (4 g). Vzhledem k úbytku hmotnosti i u skupin kontrolních 

nelze výsledky redukce hmotnosti jednoznačně přiřazovat k účinkům brusinkového 

extraktu. Kontrolním skupinám tento extrakt podáván nebyl a stejně i u nich došlo 

během experimentu ke snížení hmotnosti myší, tento důsledek lze přiradit 

i k pokročilému stáří myší a není jednoznačný. Po dobu podávání krmiva 

s brusinkovým extraktem byly zaznamenávány hodnoty sežraného krmiva v gramech 

u všech 4 experimentálních skupin myší, hodnoty byly zprůměrovány a přepočítány 

na množství sežraného krmiva na jednu myš. Z výsledků vyplývá, že nejmenší množství 

sežraného krmiva připadalo na myš ze skupiny OM, konkrétně 3,9 g/týden, myš 

ze skupiny NM poté sežrala průměrně za týden o 1 g více než myš obézní, to je 4,9 g. 

Obézní myši i přes svou vyšší hmotnost žraly méně než myši normální.  

Pro stanovení aktivity a exprese vybraných biotransformačních enzymů 

u experimentálních skupin myší byly myši ve stáří 8 měsíců usmrceny a z jejich 

vnitřních orgánů byly připraveny subcelulární frakce použité pro jednotlivá stanovení 

aktivit vybraných biotransformačních enzymů. Z biochemického vyšetření krve byly 

ještě zjištěny některé poznatky, hladina glukózy byla u všech experimentálních skupin 

v povoleném rozmezí 3,9 – 5,6 mmol/l, hladiny celkového cholesterolu také u žádné 
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skupiny nepřevýšily povolenou hranici do 5 mmol/l, vyšší cholesterol byl zaznamenán u 

skupin OM a KOM. Hodnoty HDL – cholesterolu byly naměřeny celkem vysoké, opět 

vyšší hodnoty byly zjištěny u skupin obézních myší. Hodnoty HDL – cholesterolu 

značně převyšovaly naměřené hodnoty LDL – cholesterolu v krvi. Ani naměřené 

hodnoty triglyceridů nepřesahovaly hodnotu > 1,7 mmol/l. Tyto výsledky jednoznačně 

nepotvrzují skutečnost navození metabolického syndromu. Ovlivněním metabolismu 

docházelo k rozvoji leptinové a insulinové rezistence (Maletínská a kol., 2006; 

Matyšková a kol., 2008). To potvrzují hodnoty inzulinu a leptinu zjištěné z krve. 

Hodnoty leptinu u skupin OM a KOM byly o 20 jednotek vyšší než hodnoty u skupin 

NM a KNM. Hodnota inzulinu byla u skupin OM a KOM vyšší zhruba o 2 jednotky 

oproti skupinám NM a KNM.  

Ke stanovení aktivit vybraných biotransformačních enzymů byly využity 

spektrofotometrické detekce v přístroji Tecan, pomocí kterého se zaznamenával vzrůst 

či pokles hodnot absorbance. 

U stanovení aktivity enzymu CBR z výsledků naměřených ve vzorcích cytosolu 

jater vyplývá, že nejvyšší aktivita byla projevena u skupin OM a KOM. Z těchto 

výsledků je patrné ovlivnění aktivity enzymu CBR, v tomto případě její zvýšení oproti 

skupině NM, vlivem faktoru obezity. Ve vzorcích cytosolu tenkého střeva byly aktivity 

u skupin téměř vyrovnané. Nejnižších hodnot dosahovala aktivita enzymu u skupiny 

OM, kdy tento výsledek může pramenit z kombinace inhibičního účinku obezity 

a brusinkového extraktu na aktivitu enzymu. Inhibiční efekt brusinkového extraktu je 

potvrzen i u skupiny NM, kdy se tento vliv projevil nižší hodnotou aktivity enzymu 

CBR oproti aktivitě u skupiny KNM. Inhibiční efekt obezity byl pak projeven u skupiny 

KOM, v jejímž důsledku byla aktivita enzymu CBR také snížena.  

U stanovení aktivity enzymu AKR 1C byly výsledky naměřené ve vzorcích 

cytosolu jater u všech experimentálních skupin téměř vyrovnané. Nepatrně byla zvýšena 

aktivita enzymu u skupiny KOM, kdy tato hodnota mohla být ovlivněna faktorem 

obezity. U vzorků cytosolu tenkého střeva byly zaznamenány hodnoty aktivity enzymu 

AKR 1C zcela odlišné. Nejvyšší aktivita byla naměřena u skupiny KNM. Z těchto 

výsledků lze usuzovat na inhibiční účinek na aktivitu enzymu AKR 1C nejen vlivem 

obezity, ale i vlivem podávání brusinkového extraktu.  

U stanovení aktivity enzymu AKR 1A/1C byly výsledky naměřené ve vzorcích 

cytosolu jater i tenkého střeva u jednotlivých experimentálních skupin téměř 
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srovnatelné. Z toho důvodu je možné se domnívat, že na aktivitu tohoto enzymu nemá 

vliv faktor obezity ani podávání brusinkového extraktu.  

U stanovení aktivity enzymu AKR 1A1 se ve vzorcích cytosolu jater projevila 

nepatrně vyšší aktivita tohoto enzymu u skupiny KOM. Je možné tedy v tomto případě 

poukázat na faktor obezity jako na faktor zvyšující hladinu aktivity tohoto enzymu, 

naopak efekt brusinkového extraktu jako na vliv inhibiční. Tento posudek je možno 

použít i u výsledků z měření aktivity enzymu v cytosolu tenkého střeva, kdy nejnižších 

hodnot aktivity enzymu bylo dosaženo u skupiny NM, tedy u skupiny, které byl 

podáván brusinkový extrakt spolu s potravou.  

U stanovení aktivity enzymu GST byl ve vzorcích cytosolu jater naměřen rozdíl 

aktivity mezi jednotlivými experimentálními skupinami. Vyšší aktivita byla naměřena 

u skupin NM a KNM, kdy tyto hodnoty byly téměř vyrovnané, z toho důvodu byl 

vyloučen vliv brusinkového extraktu na aktivitu enzymu GST. Z nižších hodnot aktivity 

u skupin OM a KOM lze uvažovat o faktoru obezity jako o faktoru inhibičním 

na aktivitu tohoto enzymu. Ve vzorcích cytosolu tenkého střeva nebyly již zaznamenány 

markantní rozdíly v naměřené aktivitě u jednotlivých experimentálních skupin.    

Stanovení aktivity enzymu UGT bylo prováděno ve vzorcích mikrosomů jater, 

kde byla velmi nepatrná aktivita naměřena u skupiny KNM. Vyšší aktivitu u ostatních 

skupin lze přisoudit aktivačnímu vlivu obezity a anthokyanů obsažených v podávaném 

brusinkovém extraktu. U vzorků mikrosomů jater bude vliv obezity považován za větší, 

neboť hladiny aktivity u skupin OM a KOM značně převyšují hodnoty aktivity u skupin 

normálních myší. Naopak vliv brusinkového extraktu bude považován za větší 

ve vzorcích mikrosomů tenkého střeva, což je projeveno v naměřených výsledcích 

aktivit, kdy nejvyšší aktivita byla naměřena právě u skupiny NM.  

Pro kvantifikaci proteinů byla využita elektroforéza proteinů 

na polyakrylamidovém gelu separující bílkoviny na základě jejich molekulové 

hmotnosti. Po separaci bílkovin byla provedena fáze blotování, při které došlo 

k přesunutí proteinů z gelu na nitrocelulózovou membránu. Po inkubaci membrány se 

specifickou primární protilátkou byla v následující fázi na primární protilátku navázána 

sekundární protilátka s alkalickou fosfatasou nebo křenovou peroxidasou. Tyto enzymy 

přeměnily chemiluminiscenční substrát na nestabilní produkt, který se stabilizoval 

vyzářením určitého kvanta světla, ten byl přenesen na fotografický papír v uzavřené 

kazetě a projevil se zaznamenáním proužků jednotlivých vzorků na fotografickém 

filmu.  
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Detekce enzymu CBR byla provedena ve vzorcích cytosolu jater a tenkého 

střeva. Nejvyšší signální odpověď enzymu CBR v cytosolu jater byla naměřena 

u skupiny KNM. Z tohoto výsledku vyplývá nejvyšší zastoupení obsahu proteinu CBR 

u skupiny KNM a velké rozdíly v obsahu tohoto proteinu mezi jednotlivými skupinami, 

které mohou být způsobeny inhibičním vlivem obezity a anthokyanů obsažených 

v brusinkovém extraktu. Tyto závěry již nelze potvrdit ve vzorcích cytosolu tenkého 

střeva, kde byla naměřená značně vyšší signální odpověď u všech experimentálních 

skupin než v cytosolu jater. Největší množství bílkoviny CBR bylo zaznamenáno 

u skupiny OM. Z těchto výsledků lze usuzovat na možný aktivační účinek obezity 

a podávaného brusinkového extraktu.    

Lékové interakce s brusinkovou šťávou mohou souviset s bohatostí šťávy 

brusinek na flavonolové glykosidy, anthokyany, proanthokyanidiny a organické 

a fenolické kyseliny. Mechanismus interakce může být způsoben inhibicí enzymů 

CYP3A4 a / nebo CYP2C9 brusinkovými flavonoidy (Rodriguez-Fragoso a kol., 2011).  

Detekce enzymu UGT byla provedena pouze ve vzorcích mikrosomů jater. 

Naměřené hodnoty signálních odpovědí u všech experimentálních skupin byly téměř 

signifikantní. V tomto případě nepovažujeme účinek obezity a podávaného 

brusinkového extraktu za významný.  

Z výsledků vypracované práce vyplývá převažující inhibiční účinek faktoru 

obezity a anthokyanů obsažených v podávaném brusinkovém extraktu na vybrané 

biotransformační enzymy. Účinek anthokyanů na redukci hmotnosti u obézních myší 

nebyl jednoznačně prokázán.  

Výzkum možného využití doplňků stravy při léčbě chronických zánětlivých 

onemocnění, jako je obezita, se zatím nachází teprve na počátku, a jako takový musí být 

ještě hodně prozkoumán (Conroy a kol., 2011).  
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7 ZÁVĚR 

Zjištěné poznatky lze shrnout do následujících bodů: 

 

 Vlivem obezity došlo ke změně aktivit některých biotransformačních enzymů. 

U obézních myší byla zjištěna zvýšená aktivita enzymů AKR 1A1 a UGT 

a snížená aktivita enzymů CBR, AKR 1C a GST. 

 

 Brusinkový extrakt v dietě ovlivnil aktivity některých biotransformačních 

enzymů. Významný inhibiční účinek brusinkového extraktu byl zjištěn 

u enzymů CBR, AKR 1C a AKR 1A1. 
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8 SEZNAM ZKRATEK 

AA    Kyselina arachidonová 

AKR    Aldoketoreduktasa 

ALA    Kyselina alfa-linolenová 

ALT    Alaninaminotransferasa 

AST    Aspartátaminotransferasa 

BIA    Bioelektrická impedanční analýza  

BMI    Body mass index  

CBR    Karbonylreduktasa 

CYP    Cytochrom P 

DHA    Kyselina dokosahexaenová 

EPA    Kyselina eikosapentaenová 

GLA    Kyselina gama-linolenová 

GST   Glutathion-S-transferasa 

HDL   High density lipoprotein 

HSDs     20α-(3α-hydroxysteroid dehydrogenasy) 

IL-6   Interleukin - 6 

LA    Kyselina linolová 

LDL    Low density lipoprotein 

LTB    Leukotrien  

MAPEG   Membránově vázané enzymy v metabolismu eikosanoidů a glutathionu  

MSG    Glutamát sodný 

NADP
+
  Oxidovaná forma Nikotinamid adenin dinukleotidfosfátu 

NADPH   Redukovaná forma Nikotinamid adenin dinukleotidfosfátu  

PGE    Prostaglandin  

SDR    Rodina s krátkým řetězcem dehydrogenáz / reduktáz  

TNF [alfa]   Tumor nekrotizující factor α 

UDPGA    UDP-glukuronová kyselina  

UGT    UDP- glukuronosyltransferasa  

 

Pozn. Zkratky použitých chemikálií jsou uvedeny v kapitole 4.3 Chemikálie a materiál  
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