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ABSTRAKT  

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

Kandidát: Mgr. Lucie Vášková  

Školitel: PharmDr. Hana Bártíková, PhD. 

Název rigorózní práce: Změny genové a proteinové exprese vybraných enzymů u myší 

vlivem brusinkových antioxidantů a obezity  

 

Obezita je chronické onemocnění dosahující v populaci endemických rozměrů. Obezita 

je spojována s negativním patofyziologickým působením na činnost organismu, 

ovlivňuje řadu procesů probíhajících v organismu a pravděpodobně také aktivitu a 

expresi antioxidačních a biotransformačních enzymů. Exprese antioxidačních enzymů je 

ovlivňována příjmem antioxidantů ve stravě, které mohou být s určitostí zdraví 

prospěšné.  

 

Cílem rigorózní práce bylo stanovit změny v proteinových a genových expresích 

biotransformačních a antioxidačních enzymů ve čtyřech skupinách experimentálních 

myší. Toto stanovení probíhalo u normálních a obézních myší, u nichţ byla obezita 

navozena uměle podáváním glutamátu sodného. Tito jedinci byli kontrolou k dalším 

dvěma skupinám, u nichţ byl testován vliv brusinkového extraktu na expresi enzymů. 

Exprese byly stanovovány v subcelulárních frakcích jater a tenkého střeva. Ke stanovení 

proteinové exprese byla vyuţita metoda elektroforézy proteinů na polyakrylamidovém 

gelu s následným imunoblottingem a chemiluminiscenční detekcí. Relativní hladina 

mRNA vybraných genů byla stanovena metodou real-time PCR.  

 

Proteinová exprese enzymů katalasy (CAT), glutathion-S-tranferasy pí (GSTp) byla 

signifikantně inhibována vlivem brusinek v jaterním cytosolu u tlustých myší, ve 

střevním se jedná o enzymy aldoketoreduktasu 1A1 (AKR1A1) a glutathionperoxidasu 

(GPx). Statisticky významné zvýšení exprese vlivem brusinek se projevilo u enzymu 

GSTp v obou sledovaných tkáních u normálních myší, u GPx v jaterní tkáni a u CAT a 

NAD(P)H:chinonoxidoreduktasy 1 (NQO1) ve střevní tkáni. Sníţení proteinové exprese 

vlivem obezity se projevuje pouze v jaterní tkáni a to u enzymů GSTp a CAT, 

signifikantní zvyšení proteinové exprese vlivem obezity bylo naměřeno u glutathion-S-

transferasy zeta (GSTz) v obou tkáních, v jaterní tkáni se dále jedná o NQO1 a ve střevní 

tkáni jsou navýšeny exprese u AKR1A1, GSTp, CAT a GPx.  



Na úrovni mRNA byl inhibiční vliv brusinek stanoven u GSTz v játrech a u GPx a 

NQO1 v tenkém střevě. Zvýšení relativní genové exprese vlivem brusinkového extraktu 

bylo zjištěno u AKR1A1, karbonylreduktasy 1 a NQO1 v jaterním cytosolu, ve střevě se 

mRNA exprese signifikantně zvýšila u GSTz a CAT. Obezita signifikantně sníţila 

mRNA expresi u GSTp v jaterní tkáni, u GPx a NQO1 v tenkém střevě. Opačný vliv 

měla obezita na genovou expresi GSTz a NQO1 v jaterním cytosolu, kde byly výsledky 

signifikantně zvýšeny. 
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Title of  thesis: Changes of gene and protein expression of selected enzymes in mice due 

to cranberry antioxidants and obesity 

 

Obesity is a chronic disease coming up to endemic size in contemporary population. It is 

often associated with an adverse pathophysiological effects in the organism. This 

condition affects many processes occurring in the body and probably also activity and 

expression of antioxidant and biotransformation enzymes. Expression of antioxidant 

enzymes is influenced by dietary intake of antioxidants, which can be definitely 

beneficial to health. 

This thesis concerns about changes in protein and gene expressions of biotransformation 

and antioxidant enzymes by testing the four groups of experimental mice. 

This determination was carried out in normal and obese mice in which obesity was 

induced artificially by administration of monosodium glutamate. These individuals 

served as control group to the other two groups, which were used for testing the effect of 

cranberry extract on enzyme expression. The expressions were determined in subcellular 

fractions of livers and small intestine. The methods to determination of protein 

expression is based on polyacrylamide gel electrophoresis, immunoblotting technique 

and chemiluminescence detection. The relative mRNA level of selected genes was 

assayed by real -time PCR method. 

Protein expression of enzymes catalase (CAT), glutathione S-transferase pi (GSTp) was 

significantly inhibited by cranberry extract in obese mice’s liver cytosol, whereas in a 

small intestine cytosol aldo-keto reductase (AKR1A1) and glutathion peroxidase (GPx) 

were detected. The significant increase of expression due to cranberries is evident for  

GSTp enzyme in both of tested tissues normal mice, i.e. GPx in liver tissue and CAT a 

NAD(P)H quinone oxidoreductase 1 (NQO1) in the  intestinal tissue. The  decrease of 

expression  is only shown in liver tissue for GSTp and CAT enzymes, significant 

increase of protein expresssion due to obesity  was found for glutathione S-transferase 

zeta (GSTz) in both types of tissues, NQO1 in liver tissue and for AKR1A1, GSTp, CAT 

and GPx in intestinal tissue.  



The inhibitory effect of cranberry  extract on mRNA level was determined  for genes 

GSTz  in livers and for genes GPx and NQO1 in the small intestine. Increase in the 

relative gene expression due to cranberry extract was found for AKR1A1, 

carbonylreduktase 1 and NQO1 in liver cytosol. It is also evident a significant increase of 

mRNA expression in a small instestine for GSTz and CAT enzymes. In contrast, obesity 

significantly reduced mRNA expression in the liver tissue for GSTp, GPx and NQO1 in 

the small intestine. Obesity had the opposite effect on gene expression of GSTz and 

NQO1 in livers, where we can find a significant increase.
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1. Úvod 

 

Obezita je definována jako nadměrná akumulace tukové tkáně vedoucí k poškození na 

vlastním zdraví. Tato porucha řízení energetického stavu organismu, kdy je přijímáno 

vyšší mnoţství energie, neţ je vydáváno, nabyla v dnešní populaci rozměrů epidemie. 

Důsledky obezity se projevují nejen na zdravotním stavu (dechová nedostatečnost, 

kardiovaskulární onemocnění, a jiné.), ale podílí se často na sníţení psychického stavu 

jedince (Hainer a kol. 2004). Obezita je chemicky definována jako chronický zánět tkáně 

z důvodu vyšších hladin prozánětlivých faktorů a zvýšeného oxidačního stresu, jeţ je 

způsoben tvorbou reaktivních forem kyslíku a dusíku. Tyto formy oxidačního stresu 

organismus ostraňuje pomocí vlastních mechanismů, jimiţ jsou antioxidační enzymy 

(Whaley-Connell a Sowers 2012). 

 

Před třemi lety bylo publikováno, ţe v populaci je nadváhou a obezitou postiţeno více 

obyvatel planety neţ trpí hladem a je to také častější příčinou smrti. Populace má tedy 

tendence hubnout, velmi často ale špatným způsobem, který nejen ţe nepřináší 

dlouhodobé sníţení váhy, ale často je hmotnost opětovně zvýšena. Obchodní trh nabízí 

velké mnoţství přípravků slibujících rychlé a bezpečné spalování tuků, které často 

přináší navíc další zdravotní obtíţe a komplikace. Je vhodné tedy hmotnost regulovat pod 

dohledem odborníků a pomocí vhodných preparátů (Bagchi a Preuss 2012). 

 

V této souvislosti jsem se zaměřila na zjistění vlivu obezity a vlivu brusinkového 

extraktu přijímaného ve stravě na změny proteinových expresí vybraných antioxidačních 

a biotransformačních enzymů a zároveň druhým podkladem pro moje výsledky se stalo 

stanovení relativní exprese mRNA vybraných genů. Pro moji práci jsem si připravila 

čtyři skupiny experimentálních myší, a to skupinu normálních kontrolních myší, skupinu  

obézích myší a dvě skupiny s příjmem brusinkové extraktu (normální a obézní jedinci). 
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2. Současný stav řešeného tématu 

2.1. Obezita a její modely 

2.1.1. Obezita 

Ţivotní styl hraje důleţitou a rozhodující úlohu v našem zdraví, vývoji našeho organismu 

a nemoci. Obezita se zde objevuje jako problém, který má velké mnoţství negativních 

důsledků, a to nejen zdravotních a sociálních, ale i ekonomických (Bagchi a Preuss 

2012). 

Nadváha je předchůdcem obezity a je definována jako vyšší tělesná hmotnost 

neodpovídající věku, či tělesné stavbě organismu. Obezita je jiţ uţívána ve spojení 

s abnormálním, či nadměrným nahromaděním tuku, či zmnoţením tukové tkáně nad 

normu, která odpovídá pohlaví a věku. Obezita je definována jako porucha řízení 

energetiky organismu, která vede k hromadění tukových rezerv. Jedná se o komplexní 

multifaktoriální chronické onemocnění, které je ovlivňováno kulturním a sociálním 

prostředím, genetickými, metabolickými a fyziologickými vlivy, např. tedy nízkou 

pohybovou aktivitou, prolongovaným stresem a podobně (Stern a Kazaks 2009, Owen 

2012, Hainer a kol. 2004, Baghi a Preus 2012).  

Obezita má svoje důsledky, které se projevují zdravotně jako kardiovaskulární 

komplikace, dechová nedostatečnost, gastroezofageální reflux, poruchy plodnosti, 

problémy s pohybovým aparátem, koţními projevy a zvýšeným rizikem vzniku depresí, 

úzkostí a jiných psychických problémů vyplývajících ze sociální diskriminace a nízkého 

sebevědomí (Matyšková a kol. 2008, Buettner 2007, Kanasaki a Koya 2011, Hainer a 

kol. 2004, Baghi a Preus 2012). 

Studie ukazály, ţe se vznikem některých komplikací, které jsou spojeny s obezitou 

(kardiovaskulární onemocnění), úzce souvisí oxidační stres. Volné radikály a reaktivní 

formy kyslíku vzniklé při oxidačním stresu napadají lipidy, lipoproteiny, membránové 

lipidy, nukleové kyseliny a bílkoviny, včetně těch, které tvoří enzymy (Hainer a kol. 

2004). 
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2.1.2. Tuková tkáň 

 

Tuková tkáň, vznikající v organismu kolem porodu, je derivátem mezodermu. Je tvořena 

zralými adipocyty a netukovými buňkami zahrnujícími fibroblasty, endoteliální buňky a 

preadipocyty (Conroy a kol. 2011, Hainer a kol. 2004).  

Tuková tkáň plní více funkcí, např. imunologickou funkci a udrţuje energetickou 

rezervu. Secernuje řadu produktů souhrnně označovaných jako adipokiny a interleukiny. 

Leptin a adiponektin se řadí mezi významné adipokiny (Svačina 2013, Conroy a kol. 

2011). Leptin, proteinový hormon, je produktem ob genu. Hlavní funkcí je regulace chuti 

k jídlu a adaptace organismu na pocit hladovění. Sekrece leptinu je proměnlivá s časem 

během dne. Produkce je závislá na dvou signálních drahách, a to 1.) orexigenní dráze 

(navozující pocit hladu), jenţ působí přes neuropeptid Y (NPY), a tzv. agouti-related 

peptidu (AgRP) a 2.) anorexigenní dráze (navozující pocit plnosti a sytosti), jenţ působí 

přes proopiomelanokortin (POMC) a kokainem a  amfetaminem regulovaný transkript 

(CART) (Drbalová 1998, Hainer 2004, Svačina 2013). Adiponektin je znám jako 

protizánětlivě působící látka vyskytující se v organismu ve vysokých koncentracích. 

Negativně koreluje s obsahem tuku v organismu, reguluje citlivost na inzulin (viz DP 

2.3.2.) (Novotný 2008, Conroy a kol. 2011).  

 

2.1.3. Zvířecí modely obezity 

Problémem současné populace je narůstající nadváha a obezita a snahou odborníků je 

řešit tento problém. K získání bliţších informací o moţnostech řešení obezity jsou 

vyuţívány v experimentech modely zvířat. Nejčastějšími zvířecími modely pro výzkum 

obezity jsou potkani a myši, pro přesnější informace týkající se lidské populace jsou 

vyuţívány modely opic (Kanasaki a Koya 2011, Buettner a kol. 2007). Dále zde stručně 

popisuji myší modely obezity, u nichţ obezita je navozena potravou, či se jedná o 

geneticky a chirurgicky pozměněné jedince slouţící jako výzkumné modely. 

 

2.1.3.1. Obezita navozená potravou 

Obezita indukovaná dietou (DIO) je spojena s příjmem vysokotučné stravy. V minulosti 

nebyl stanovený přesný obsah tuku ve stravě, v některých studiích byly modely krmeny 

speciálně připravenou stravou obsahující zvýšené mnoţství tuku, v dalších studích 

dostávaly myši pouze vyšší přísun běţné stravy. Tato obezita není spojena s nedostatkem 
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leptinu v genetické výbavě jedince. V minulosti byly přiraveny modely obézních 

hlodavců a opic (Kanasaki a Koya 2011, Buettner a kol. 2007).  

 

2.1.3.2. Monogenní modely 

Existuje několik modelů, které obsahují buď jeden gen nefunkční, nebo gen úplně chybí 

(Lutz a Woods 2012).  

 

Spontánní nebo navozené mutace v leptinové dráze 

Ob/ob myš  

Model ob/ob myši je kódován tzv. genem obezity. Myši s tímto genem jsou po narození 

relativně normální, mutace je recesivní, ale časem se u tohoto vrhu projeví vyšší afinita 

k přibírání na váze, hmotnost je aţ 3x vyšší Spontánní mutace se projevuje nedostatečnou 

produkcí leptinu, který se podílí na kontrole chuti k jídlu (Lutz a Woods 2012). 

V současnosti je ob gen velmi studovaným genem ve výzkumu obezity. Jedinci 

s mutovanou formou tohoto genu vykazují sníţený výdej energie a hypotermii, často trpí 

insulinovou resistencí s hyperglykemií a hyperinsulinémií, hypofunkcí štítné ţlázy a 

sníţenou produkcí somatotropinu, jeţ zajišťuje lineární růst. Tento typ obezity je 

léčitelný. Léčba probíhá prostřednictvím externího dodávání leptinu do organismu. 

Ob/ob myši jsou neplodné (Lutz a Woods 2012). 

 

Db/Db myš 

Diabetická autosomálně recesivní mutace je způsobena záměnou dvou bazí v genu pro 

leptinový receptor. Výsledný protein se liší a zajišťuje změnu signalizace pro navázání 

leptinu. Db/db myši jsou tedy fenotypově podobné ob/ob myším, projevuje se u nich 

hyperfagie a výrazná obezita, hyperglykémie je často výraznější. Od ob/ob myší se liší 

vysokou resistencí k leptinu, neboť mají porušený receptor pro leptin, ale zároveň 

vysokou hladinu leptinu v krvi (hyperleptinémii) Tento model je často vyuţíván ke 

studiu onemocnění diabetes mellitus 2. typu (Lutz a Woods 2012, Kanasaki a Koya 

2011). 

 

S/s myš 

Jedná se o specificky připravené myši, které mají úmyslně deformovaný leptinový 

receptor, čímţ je znemoţněna signalizace pro správnou funkci leptinu na energetický 
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metabolismus organismu. Ačkoliv jsou tyto myši postiţeny obezitou, tak jsou plodné, 

mají správnou tělesnou délku a projevuje se u nich hyperglykémie v menší míře 

v porovnání s předchozími modely (Lutz a Woods 2012). 

 

A
y
 (agouti letální ţlutá) mutace 

Myši s mutovaným genem agouti jsou ţlutě zbarvené, protoţe je u nich ve zvýšené míře 

produkován ţlutý feomelanin. V minulosti bylo rozpoznáno více mutací tohoto genu. 

Jedna z mnoha mutací je tzv. letální ţlutá (A
y
) mutace, jejíţ homozygotní jedinci 

nepřeţívají a heterozygotní jedinci jsou schopni ţivota, jsou ţlutě zbarveni a projevuje se 

u nich záhy po narození obezita. Zmnoţení tukové tkáně je znatelné bez zvýšení příjmu 

potravy, jedná se tedy o obezitu navozenou změnou v energetickém metabolismu 

organismu (Lutz a Woods 2012, Kanasaki a Koya 2011). 

 

POMC knockoutované myši 

Leptin informuje CNS o energetické zásobě organismu, o stavu výţivových zásob 

prostřednictvím leptinových receptorů v hypothalamu. V případě navázání leptinu na 

receptory je stimulována anorexigenní osa prostřednictvím POMC a inhibována 

orexigenní osa. POMC je prekurzorem některých biologicky aktivních bílkovin. 

V případě myší s knockoutovaným POMC dochází k výraznému přejídání se a vývoji 

obezity, neboť jedinci nemají ţádné prekurzory či bílkovinné deriváty stimulující 

anorexigenní osu (Lutz a Woods 2012, Hainerová 2007). 

 

Dále ještě byly rozpoznány jiné mutace, např. myši s nefunkčním genem pro receptor 

MC4 nebo MC3 či současná mutace genu pro receptory MC3 a MC4 (MC4/MC3) (Lutz 

a Woods 2012).  

 

2.2. Brusinky  

Se vzrůstajícím problémem, který obezita přináší, se lidstvo snaţí bojovat všemi 

známými dostupnými prostředky, např. vyuţíváním přírodních látek stimulujících 

organismus a jeho metabolismus, látek detoxikujících organismus, látek s antioxidačním 

potenciálem, látek vyvazujících tuky. K látkám s antioxidačním potenciálem patří 

anthokyanidiny obsaţené v brusinkách. Brusinky, konkrétně Vaccinium macrocarpon 
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Aiton tedy povaţuji za zajímavou plodinu, jejíţ obsahové látky by mohly ovlivnit rozvoj 

obezity a podpořit antioxidační fukce organismu. 

Vaccinium macrocarpon Aiton je pod českým názvem známá jako klikva velkoplodá. 

Jedná se o druh v minulosti málo proměnlivý s jednoznačnou charakteristikou a známý 

po celém světě. Klikva, rostlina původem ze Severní Ameriky, je vţdyzelený, poléhavý 

keřík a červenými vícesemennými plody, které nazýváme brusinky. Tyto rostlinné 

obsahové látky vykazují antioxidační efekt – redukují volné radikály, podporují funkci 

jiných antioxidantů. V minulosti byly výzkumy in vivo a in vitro prokázány jejich 

pozitivní účinky na kardiovaskulární systém a s tím spojený efekt sniţování obezity, 

protinádorové působení, zpomalení neurodegenerativní procesů a procesů stárnutí 

organismu (Srovnalová a kol. 2014, Neto 2011). Nejznámějším účinkem plodů klikvy je 

inhibice adheze patogenů na cílovou tkáň. Fungují jako doplňková léčba k antibiotické 

léčbě, usnadňují eradikaci Helicobacter pylori ze ţaludku. Léčebně se pouţívají 

v počátcích infekce močových cest, v dutině ústní pomáhají předcházet rozvoji 

parodontitidy (Shmuely a kol. 2012).  

2.2.1. Obsahové látky Vaccinium macrocarpon 

Tyto červeně zbarvené plody obsahují velké mnoţství různých biologicky aktivních a 

lidskému organismu prospěšných látek, v současnosti je známo a popsáno asi 150 

obsahových látek. Jedná se o přírodní antioxidanty (flavonoidy, třísloviny, vitamíny A, 

B, C), organické kyseliny, fenolové sloučeniny, minerály (draslík, hořčík, ţelezo, sodík, 

vápník) (Sochorová a kol. 2012). Nejvýraznější a nejvíce popsanou skupinou jsou 

flavonoidy, látky tvořené dvěma benzenovými jádry spojenými propanovým můstkem 

a fenolickým kyslíkem, jenţ tvoří třetí kruh. Rozlišujeme dle chemické struktury deriváty 

flavanu a to 1.) flavony - bezbarvé a naţloutlé látky, k nimţ řadíme hesperidin, kvercetin, 

rutin, diosmin a 2.) flavanoly – bezbarvé aţ narůţovělé sloučeniny, k nimţ patří katechin 

a epikatechin, gallokatechin a epigallokatechin. Zde zmíněné látky jsou monomerní 

sloučeniny, jejich spojením vznikají dimerní aţ polymerní sloučeniny proanthokyanidiny 

(Kolečkář a kol. 2012) 

 

Sacharidy  

Jednoduché cukry objevující se v klikvě jsou nejčastěji glukosa, fruktosa a sacharosa, 

mezi polysacharidy zařazujeme pektin, celulosu, či hemicelulosu (Pappas a Schaich 

2009). Funkce zmíněných látek je především strukturotvorná. Polysacharidy fungují jako 
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zásoba energie. Rozpustnou částí polysacharidu je glukosa, galaktosa a arabinosa, tyto 

sacharidy vytvářejí glykosidovou vazbu s aglykony flavonoidů (Côte a kol. 2010). 

 

Organické kyseliny bez fenolového jádra  

V čerstvém ovoci se v ustáleném poměru vyskytují kyselina chinová, kyselina citronová 

a kyselina jablečná. Navíc je zde také kyselina askorbová, která tvoří kyselou chuť ovoce 

a vyznačuje se antibakteriálním a antioxidačním efektem (Pappas a Schaich 2009). 

 

Organické fenoly a benzoové sloučeniny   

Tyto sloučeniny jsou charakteristické, neboť tvoří vůni čerstvého ovoce, a to kyselina 

benzoová, benzylalkohol, benzaldehyd a benzylbenzoát, kyselina vanilinová, salicylová, 

2,4-dihydroxybenzoová, skořicová a její deriváty. Tyto sloučeniny vykazují antioxidační, 

protizánětlivý a na kardiovaskulární systém pozitivně působící efekt (Pappas a Schaich 

2009). 

 

Polyfenolové sloučeniny  

Důleţitou látkou v nezanedbatelném mnoţství je resveratrol, který se vyskytuje ve 

vyšších dávkách také v červeném víně. Jako jedna z více sloţek způsobuje svíravou chuť 

ovoce. Další obsahovou látkou, jeţ vykazuje estrogenní aktivitu, je lignan 

secoisolariciresinol (Pappas a Schaich 2009). 

 

Terpeny 

Mezi terpeny, které jsou aromatickými látkami, řadíme α- a β-pinen, myrcen, limonen, či 

linalol (Anjou a von Sydow 1967).  

 

Proanthokyanidiny a anthokyany 

Dalšími obsahovými látky jsou flavanoly, z nichţ jsou nejvíce zastoupené glykosidy 

kvercetinu, myricetinu a kemferolu (Pappas a Schaich 2009). Flavan-3-oly se liší od 

jiných flavonoidů jejich rozpustností ve vodě ve formě volných aglykonů. V současnosti 

je nám znám epikatechin, katechin, epigallokatechin a gallokatechin (Guay 2009). 

 

Proanthokyanidiny se řadí do skupiny flavonoidů, které způsobující adstringentní chuť 

ve stravě. Vyskytují jako dimery aţ polymery, které vlivem zvýšené teploty a acidického 

prostředí se mění na anthokyanidiny (Santos-Buelga a Scalbert 2000). 



17 

 

Anthokyany - barevné flavonoidy vyskytující se především v plodech a květech v přírodě 

existují v glykosylované formě. Samotné aglykony (anthokyanidiny) se objevují 

sporadicky. Glykosylovanou formu lze rozpustit ve vodě, její zbarvení závisí na pH 

okolního prostředí. Červené zbarvení je stabilní při hodnotách pH niţších neţ 3 (Krenn a 

kol. 2007). Sacharidová sloţka se navazuje v 3 poloze a výsledné anthokyany jsou 

nejčastěji 3-monogalaktosidy, 3-monoarabinosidy a 3-monoglukosidy kyanidinu, 

peonidinu, v minimální míře také pelargonidinu, delfinidinu, petunidinu a malvidinu 

Izolované extrakty brusinek se standardizují obvykle na mnoţství proanthokyanidinů, 

jenţ jsou významnou obsahovou sloţkou plodu Vaccinium macrocarpon (Pappas a 

Schaich 2009). 

 

2.2.2. Účinky na zdraví spojené s konzumací plodů Vaccinium macrocarpon 

 

Antibakteriální účinky  

Brusinky se jiţ tradičně vyuţívají k prevenci či samotné léčbě infekcí močových cest. 

V minulosti byl jejich antibakteriální a bakteriostatický účinek studován in vitro 

(Monroy-Torres a Macias 2005). Proanthocyanidiny a flavanoly inhibují růst konkrétních 

mikroorganismů (Streptococcus mutans) (Duarte a kol. 2006) a fenolické látky vykazují 

antibakteriální aktivitu proti Helicobacter pylori (Lin a kol. 2005). Nicméně jiná studie 

neprokazuje, ţe by konzumace brusinek ovlivnila růst bakterie Escherichia coli, jeţ 

způsobuje infekci močových cest (Monroy-Torres a Macias 200).  

 

Protinádorové účinky 

Resveratrol a epigalokatechin obsaţené v brusinkách mají prokazatelné schopnosti 

indukovat apoptózu. Jejich výstupy ukazují, ţe apoptóza můţe hrát klíčovou roli ve 

schopnosti omezit růst nádorových buněk. Tato aktivita také můţe být spojena 

s přítomností kvercetinu a/nebo proanthokyanidinu, které indukují apoptózu. Na dávce 

brusinek závislá indukce apoptózy byla pozorována na modelech tumoru prsu (Joe a kol. 

2002, Yang a kol. 1998).  

 

Protizánětlivé účinky (inhibice cyklooxygenas) pravděpodobně také přispívají 

k antikancerózním účinkům. Tyto účinky byly prokázány na zvířatech, ale i lidských 

tumorech (Boivin a kol. 2007, Neto a kol. 2008). 
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Antikoagulační účinky 

U několika případů pacientů uţívajících warfarin bylo zjištěno zvýšené krvácení po 

poţití brusinek. Nicméně velké studie na zdravých dobrovolních, pacientech uţívajích 

warfarin a laboratorních zvířatech ukazují, ţe mírná konzumace brusinek (max 250 ml 

brusinkové sťávy denně po dobu 10 dnů) neovlivňuje antikoagulační účinky warfarinu 

nebo hodnotu INR (Lilja a kol. 2007, Pham a Pham 2007, Grant 2004, Li a kol. 2006).  

 

Antioxidační účinky 

V in vitro studiích byly prokázány antioxidační účinky brusinkového extraktu, 

konkrétněji tedy byl zjištěn antioxidační účinek proanthokyanidinu kvercetinu (Ariga 

2004), 4'-pentahydroxyflavonol-3-O-beta-D-glukopyranosidu, 3,5,7,3',4'-

pentahydroxyflavonol-3-O-beta-D-galaktopyranosidu a  3,5,7,3',4'-

pentahydroxyflavonol-3-O-a-l-arabinofuranosidu (He a Liu 2006). 

 

Antiulcerózní účinky:  

Fenolové obsahové látky vykazují antibakteriální aktivitu proti Helicobacter pylori v in 

vitro studii (Lin a kol. 2005) 

 

Antivirové účinky 

V několika svých in vitro studiích prokázal Lipson a kol. (2007) nespecifický antivirový 

účinek běţně dostupné brusinkové šťávy. Vysokomolekulární sloučeniny obsaţené 

v brusinkových plodech inhibovaly v závislosti na dávce virus chřipky A a B (Weiss a 

kol. 2005). 

 

Účinky na hladinu cholesterolu 

Výsledky studie, které se účastnili obézní jedinci, ukazují na významné zvýšení HDL 

cholesterolu v plasmě po poţití 250 ml nízkokalorické brusinkové šťávy ve srovnání 

s jedinci bez příjmu brusinkové šťávy (p<0,01). Jednalo se o 51 leté muţe, kteří 

konzumovali ve třech čtyřtýdenních fázích (125ml/den, 250 ml/den, 500ml/den) 

brusinkovou štávu. Na konci kaţdé fáze byly zkoumané parametry proměřeny. Hladiny 

LDL a VLDL cholesterolu ale nebyly ovlivněny (Ruel a kol. 2006). V podobných 

studiích, kde byla určitý čas podávaná brusinková šťáva, se značně sníţila koncentrace 

cirkulujícího oxidovaného LDL cholesterolu, ale koncentrace lipoproteinů se nezměnila 

(Ruel a kol 2005, Chu a Liu 2005). 
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Účinky na cytochrom P450  

Dle případových studií u zdravých lidí a in vitro se ukazuje, ţe brusinková šťáva nemá 

reálný vliv na aktivitu jednotlivých isoforem cytochromu P450 (CYP) (Lilja a kol. 2007, 

Pham a Pham 2007, Greenblatt a kol. 2006). Nicméně laboratorní studie naznačují, ţe 

brusinková šťáva by měla inhibovat aktivitu střevního enzymu CYP3A (Uesawa a Mohri 

2006). 

 

Účinky na urogenitální systém 

Brusinky, jeţ obsahují proanthokyanidiny, inhibují přilnavost Escherichia coli na stěnu 

močového ústrojí (Turner a kol. 2005). V in vitro studii je ukázáno, jak brusinkový 

práškový extrakt významně sniţuje přilnavost Escherichia coli na vaginální epiteliální 

buňky (p<0,001) a také na epiteliální buňky močového měchýře (p<0,001). Efekt je 

závislý od mnoţství přijímaných brusinek (Gupta a kol. 2007). 

 

Účinky na aciditu moči 

Pacienti účastnící se studie (40 jedinců) uţívali 250 ml 80% brusinkové šťávy aţ 3x 

denně po dobu 12 dní, pH jejich moči bylo sníţeno o 0,5 na hodnotu pH minimálně 5,4. 

Bakteriostatický efekt se projevil při pH niţsím neţ 5,5. Problémem zde ale je 

koncentrace běţně dostupných brusinkových dţusů, které obsahují maximálně třetinový 

podíl brusinek z celého obsahu (Kinney a Blount 1979).  

 

2.3. Vliv přírodních látek na aktivitu vybraných enzymů 

V další kapitole popisuji vliv jiných přírodních látek na aktivitu, případně expresi 

vybraných enzymů. Aktivita enzymů lidského těla je ovlivňována příjmem stravy, kaţdý 

jedinec přijímá jiné druhy potravin, ale některé mohou významně ovlivnit aktivitu 

jednotlivých enzymů. Do své práce jsem si vybrala kofein a nikotin, protoţe se jedná o 

látky, které ovlivňují pozitivně i negativně funkce organismu a mohou synergicky 

působit s brusinkami v antioxidační aktivitě organismu. 

 

2.3.1. Kofein (1,3,7-trimethylxantin) 

Kofein je purinový alkaloid, jenţ se vyskytuje přirozeně v mnoha populárních druzích 

potravin a nápojů. Hlavními zdroji jsou káva, čaj, čokoláda a energetické nápoje. 
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Methylxantiny jsou pouţívány také pro svoje další účinky jako sloţky analgetik, diuretik, 

myorelaxancií. Kofein je zároveň stimulační drogou (Demirtas a kol. 2012). 

 

Kofein se svými účinky je předmětem mnoha studií, neboť sniţuje peroxidaci lipidů a 

chrání membrány před poškozením způsobeným reaktivními formami kyslíku (ROS). 

Současně bylo zaznamenáno, ţe kofein nejen chrání, ale také očišťuje organismus od 

ROS a peroxidových radikálů. Al-Moutaery a kol. (2002) ukazuje ve své studii vliv 

vysokých dávek kofeinu podávaného intraperitoneálně. Kofein zde způsobil zvýšení 

peroxidace lipidů a tvorbu oxidační stresu v kortexu mozku, coţ má pravděpodobně také 

vliv na aktivitu antioxidačních enzymů. V této studii, kterou zde chci zkráceně popsat, 

bylo cílem prostudovat a popsat antioxidační účinky kofeinu, jeho vliv na enzymatické a 

neenzymatické antioxidační systémy, měřeny byly také aktivity enzymů 

glutathionperoxidasy (GPx), glutathion-S-tranferasy (GST), superoxiddismutasy (SOD) a 

katalasy (CAT) v jaterní tkáni potkanů (Al-Moutaery a kol. 2002) 

 

Ve studii byly pouţity tři experimentální skupiny jedinců. První skupina byla kontrolní, 

bez příjmu kofeinu ve stravě, druhé skupině byl podáván kofein v denní dávce 30 mg/kg 

po dobu 14 dnů, třetí skupina přijímala v pitné vodě 100mg/kg kofeinu denně také po 

dobu 14 dnů. Toto krátkodobé podávání kofeinu přisneslo následující výsledky: aktivita 

enzymu SOD byla zvýšena u obou sledovaných skupin oproti kontrolní skupině 

(p<0,05), aktivity enzymů GPx, GST a CAT byly statisticky zvýšeny u třetí skupiny 

(100mg/kg) v porovnání ke kontrolní skupině i ke skupině s příjmem kofeinu 30mg/kg (p 

= 0,002) a také mezi skupinami 2 a 3 (p = 0,013) byl pozorován rozdíl v aktivitách u 

těchto tří zmíněných enzymů. Tato studie je podkladem pro konstatování, ţe krátkodobé 

podávání kofeinu můţe podpořit antioxidační funkci výše zmíněných enzymů (Demirtas 

a kol. 2012). 

 

Experimenty s potkany ukázaly, ţe kofein chrání buňky před poškozením zářením 

Kofein o koncentraci 2 mM, který byl přijat před expozicí nebo těsně po expozici záření, 

prokazatelně inhibuje apoptózu vyvolanou zářením. Milimolární koncentrace kofeinu 

ovlivňují pozitivně peroxidaci lipidů v jaterních mikrozomech potkanů a chrání 

membrány před poškozením reaktivními kyslíkovými radikály jako antioxidanty 

(Demirtas a kol. 2012). 
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Rossowska a kol. se zabývala výzkumem vlivu orálně podávanéno kofeinu a zinku na 

aktivitu antioxidačních enzymu SOD a GPx u potkanů v jaterní a srdeční tkáni. Samci 

přijímali 20 mg/kg kofeinu denně po dobu 22 dní. Příjem kofeinu zvýšil aktivitu MnSOD 

a Cu,ZnSOD v srdeční tkáni, naopak aktivita Cu,ZnSOD byla sníţena v játrech. Aktivita 

GPx nebyla ovlivněna příjmem kofeinu ani zinku (Rossowska a kol. 1994).  

 

2.3.2. Nikotin 

Nikotin je obsahovou látkou matečné rostliny Nicotiana tabacum. Jedná se o návykovou 

látku a kouření cigaret s obsahem nikotinu má obrovské zdravotní negativní následky po 

celém světě, čemuţ nepřispívá ani globálně zvyšující se spotřeba nikotinu. Nikotin není 

přímou příčinou většiny nemocí souvisejících s tabákem, ale je vysoce návykový (Hecht 

2003). Valná většina kuřáků se v ţivotě snaţí přestat, ale pouze několik procent kuřácké 

populace kouření opravdu dlouhodobě zanechá. Léčiva obsahující nikotin jsou široce 

vyuţívány jako náhradní nikotinové terapie na pomoc při odvykání kouření (Sabbagh a 

kol. 2002). 

 

Nikotin je specifickým substrátem enzymu cytochromu P450 2A6 (CYP2A6) (Raunio 

a kol. 1998). Tabákový kouř proniká do dýchacích cest a aţ do alveolů plic, kde se rychle 

vstřebává. Nikotin se velmi dobře absorbuje v pH 6,0 – 7,8 po orálním podání, a proto je 

jeho přechod přes membrány v lidských plicích, kde se pH pohybuje stále okolo hodnot 

7,4, snadný (Raunio a kol. 2001, Hecht 1998).  

 

Kouření cigaret urychluje metabolismus některých léků a indukuje aktivitu enzymů, 

zejména těch, které se primárně metabolizují pomocí CYP1A2, v menší míře pomocí 

CYP2E1 a UDP-glukuronyltransferasami (Zevin a Benowitz 1999, Benowitz a kol. 

2003). Indukce CYP1A2 je zprostředkována vazbou polycyklických aromatických 

uhlovodíků z tabákového kouře na aryluhlovodíkový receptor (AHR) a následnou 

transkripční aktivací genu CYP1A2. Enzymy CYP1A1 a CYP1B1 jsou indukovány 

kouřením tabáku přes AHR v různých lidských tkáních (Pelkonen a kol. 2008). Existují 

důkazy o úloze nikotinu jako induktoru enzymů CYP1A1 a CYP1A2 in vitro v plicích 

potkanů (Price a kol. 2004), in vivo v potkaních plicích, ledvinách a játrech (Iba a kol. 

1998), v játrech a placentě březích samic potkanů (Wang a kol. 2009) a v mozku myší 

(Anandatheerthavarada  a kol. 1993) pravděpodobně prostřednictvím mechanismů, jeţ 

nezahrnují AHR.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=cs&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.cz&sl=en&tl=cs&u=http://intl.pharmrev.org/content/57/1/79.full&usg=ALkJrhiBwZpM4nO4_Dh8GQRffU5i6J_eAw#ref-354
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=cs&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.cz&sl=en&tl=cs&u=http://intl.pharmrev.org/content/57/1/79.full&usg=ALkJrhiBwZpM4nO4_Dh8GQRffU5i6J_eAw#ref-354
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Studie zabývající se testováním vlivu 10ti denního orálního podávání nikotinu na aktivitu 

CYP1A2 u lidí ukazuje, ţe aktivita ovlivněna není, ačkoliv předchozí studie poskytly 

údaje o indukci enzymů CYP1A1 a CYP1A2 (Hukkanen a kol. 2005). Rozpor mezi 

lidskými a ţivočišnými údaji můţe být vysvětlen specifickými vzorky tkání a 

jednotlivými druhy ţivočichů (Fuhr a kol. 2007).  

2.4. Enzymy 

V této práci jsem se zaměřila na stanovování změn exprese u vybraných 

biotransformačních a antioxidačních enzymů. Podrobněji zde popíšu pouze skupiny 

enzymů, které byly předmětem mého výzkumu, a to aldoketoreduktasy (AKR), 

karbonylreduktasy (CBR) z řad biotranformačních enzymů a GSTs, jeţ mají účinek jak 

biotranformační, tak antioxidační. Z  antioxidačních enzymů jsem se věnovala CAT, GPx 

a NAD(P)H-chinonoxidoreduktase 1(NOQ1). 

 

2.4.1. Biotranformační enzymy 

Biotransformace xenobiotik je chemický děj katalyzovaný pomocí enzymů, kterému 

podléhá většina látek v organismu. Cílem biotransformace je přeměna xenobiotika na 

metabolity, které jsou z organismu snadněji vyloučitelné a jejichţ biologická aktivita 

můţe být sníţena, nezměněna nebo zvýšena. Zvýšení biologické aktivity (aktivace 

proléčiva) můţe být terapeuticky pozitivní i negativní (vznik toxického produktu) 

(Vodráţka 2002). 

 

Biotransformační přeměna se skládá ze dvou fází, první fáze je nesyntetická, druhá 

syntetická. Molekula, jeţ je biotransformována, nemusí procházet oběmi fázemi. První 

fáze zahrnuje reakce oxidační, redukční a hydrolytické. Jedná se o chemické modifikace, 

které přemění molekulu cizorodé sloučeniny na metabolit schopný konjugace 

s kyselinami, alkoholy, atd. (Krejzlík a kol. 2000, Duchoň a kol. 1988). Nejdůleţitějším 

oxidačním enzymatickým systémem je rodina cytochromu P450, velká část léčiv je 

metabolizována systémem CYP3A4 a CYP2D6. Dále se účastní cytopasmatická alkohol- 

a aldehyddehydrogenasa, xantioxidasa, reduktasy a hydrolasy.  

 

Během druhé fáze biotransformace vznikají jiţ neaktivní, snadno vyloučitelné 

sloučeniny. Základní reakcí je připojení hydrofilní funkční skupiny k molekule, která je 

produktem první fáze. Jedná se o glukuronidaci, acetylaci, konjugaci s glycinem, či 
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konjugaci s glutathionem. Chemické přeměny jsou téměř vţdy uskutečnovány pomocí 

enzymů, zřídkakdy se jedná o děje spontánní (Vodráţka 2002). 

2.4.1.1. Aldoketoreduktasy a karbonylreduktasy 

Enzymy redukující karbonyly jsou seskupeny do dvou velkých nadrodin proteinů – 

aldoketoreduktasy (AKR) a rodiny s krátkým řetězcem dehydrogenas / reduktas (SDR) 

(Forrest & Gonzalez, 2000, Mindnich a Penning 2009).  

 

Aldoketoreduktasy  

Aldoketoreduktasy tvoří součást velké nadrodiny NADP(H) závislých oxidoreduktas, 

které katalyzují substráty endo i exogenního původu. Tato nadrodina AKR zahrnuje další 

enzymy, např. aldosové reduktasy, aldehydreduktasy, či HSDs ([20α–(3α–

hydroxysteroid dehydrogenasy)]). Rodina AKRs v současnosti zahrnuje 14 rodin AKR1 - 

AKR14, přičemţ AKR 1 a 7 byly nalezeny v savčích buňkách, AKR 2 – 5 a 8 – 14 byly 

identifikovány v rostlinách, kvasinkách a bakteriích. Tyto monomerní cytosolové 

proteiny, o délce cca 320 aminokyselin, obsahují aktivní místo charakterizované tetrádou 

AK – tyrosin, histidin, aspartam a lysin.  

Všechny lidské tkáně obsahují AKR, vysoká hladina exprese byla pozorována v játrech, 

tenkém střevě, mozku a srdci (Hoffmann 2009, Jin 2013).  

Zmíněné enzymy první fáze biotransformace katalyzují přeměnu steroidů, sacharidů, 

prostaglandinů, polycyklických aromatických uhlovodíků a dalších nesteroidních 

aldehydů a ketonů na příslušné alkoholy. Tyto produkty jsou více rozpustné ve vodné 

fázi a je tak zajištěn následný rychlejší odvod neţádoucích látek z organismu (Hoffmann, 

2009, Bains, 2008, Jin 2013).  

 

Karbonylreduktasy 

Karbonylreduktasa (CBR), jinými názvy také sekundární-alkohol:NADPH 

oxidoreduktasa, aldehydreduktasa 1 či NAD(P)H-dependentní karbonylreduktasa, náleţí 

do třídy oxidoreduktásových enzymů, které jsou součástí SDR (Forrest a Gonzalez 

2000). 

SDR proteiny se vyznačující stejnými základními strukturami. Jejich primární struktura 

je tvořena místem pro vazbu kofaktoru, aktivním místem pro vazbu substrátu a úsekem 

pro oligomeraci (Hoffmann 2009).  
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Různé druhy enzymu CBR byly nalezeny v jednotlivých organismech, např. v rostlinách, 

bakteriích, savcích. U člověka byly objeveny tři formy enzymu CBR, a to CBR1, CBR3 

a CBR4. CBR1 a CBR3 se nachází v cytosolu, CBR4 na mitochondriální membráně 

(Ebert a kol. 2010, Malátková a kol. 2012). Distribuovány jsou v různých tkáních – 

játrech, srdci, ledvinách či mozku (Forrest a Gonzalez 2000, Hoffmann 2009). 

 

CBR jsou nízkomolekulární a monomerní NADPH-dependentní enzymy. Jejich funkce 

spočívá v redukci velkého počtu aldehydových a ketonických skupin biologicky a 

farmokologicky aktivních látek – steroidy, eikosanoidy, doxorubicin, haloperidol či 

warfarin. Pro CBR je charakteristická schopnost redukovat skupiny aromatických ketonů 

a chinonů (Forrest a Gonzalez 2000). Toxické lipoproteiny, které jsou tvořeny ve 

zvýšené míře při buněčném oxidačním stresu, obsahují také reaktivní aldo a keto 

skupiny. Oxidační stres je definován jako nerovnováha mezi vznikem reaktivních forem 

kyslíku a dusíku a jejich odstraňováním z organismu pomocí antioxidačního obranného 

systému. CBR1 se podílí na odstranění a regulaci maligních nádorových buněk, jeţ 

obsahují tyto toxické skupiny (Murakami a kol. 2012). Pracují tedy jako enzymy první 

fáze biotransformace – inaktivované molekuly obsahující alkoholové skupiny jsou 

rychleji a snadněji eliminovány (Ebert a kol. 2010, Hoffmann 2009).  

2.4.1.2. Glutathion-S-tranferasy (GST), EC 2.5.1. 

GST tvoří součást komplexní nadrodiny enzymů.  Rozlišujeme tři proteinové rodiny – 

cytosolické (rozpustné) GST, mitochondriální GST a mikrosomální GST (MAPEG – 

membránově vázané enzymy v metabolismu eikosanoidů a glutathionu). Tyto tři rodiny 

se shodují na úrovni primární struktrury pouze částečně a to maximálně do 25%, 

v případě jednotlivých zástupců jedné třídy aţ do 40%. Mitochondriální GST sdílí 

dlouhodobý vývoj společně s cytosolickými a jsou označovány jako třída kappa patřící 

do rodiny cytosolických enzymů (Oakley 2011). Rozpustné GST se vyskytují jako 

dimerní proteiny, méně často jako heterodimerní jednotky. Naopak MAPEG byly 

pozorovány jako homogenní trimerní jednotky. Kaţdý monomer dosahuje velikosti okolo 

25kDa (Atkinson a Babbitt 2009, Salinas a Wong 1999, Sherrat a Haydes 2002). 

 

U savců bylo nalezeno a prokázáno osm tříd cytosolických GST, a to – [alfa], [mi], [pi], 

[sigma], [zeta], [omega], [theta] a [kappa], dnes značeny např. GSTA a GSTM (Yuan 

2012). V lidské populaci je známo nejméně 18 GST. Další čtyři rodiny beta, delta, phi a 
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tau se vyskytují v bakteriích a rostlinách. Myší GSTA, GSTM a GSTP jsou 

distribuovány v játrech, plicích, ledvinách a dalších orgánech. Další třídy GST se 

vyskytují minoritně (Sherrat a Haydes 2002). 

 

GST se podílí na ochraně buněk před zevním toxickým působením xenobiotik. První fáze 

biotransformace xenobiotik je převáţně katalyzována pomocí CYP. CYP aktivita 

katalyzuje zavedení funkční reaktivní skupiny např. epoxidové skupiny do jinak 

nereaktivní molekuly.  

 

Druhá fáze biotransformace xenobiotik – konjugační fáze je katalyzována především 

pomocí GST. Substrát obsahující elektrofilní centra je napaden redukovaným 

glutathionem (GSH). Tato reakce je katalyzována GST. Obecný princip reakce 

katalyzované tímto enzymem je: GSH + RX →  GS-R + HX (Sherrat a Haydes 2002).  

 

GST mají také antioxidační aktivitu. V prvním kroku je peroxid enzymaticky redukován 

na alkohol, čímţ je získán hydroxylovaný glutathion. Tento produkt je napaden 

molekulou GSH za vzniku vody a oxidovaného glutathionu GSSG. Některé GST 

vykazují antimutagenní vlastnosti, zajišťují mezibuněčný transport širokého spektra 

hydrofobních látek a podílí se na buněčné signalizaci. MAPEG se nepodílí na 

detoxikačních reakcích, ale řídí biosyntézu leukotrienů, prostaglandinů a lipidových 

signálních molekul (Atkinson a Babbitt 2009, Gertsch 2011, Kim a Yim 2013). 

 

2.4.2. Antioxidační enzymy  

Účinnými sloţkami přirozeného obranného systému organismu jsou některé proteiny, jeţ 

obsahují tyto prvky - selen, mangan, zinek a měď. Jedná se nejčastěji o enzymy chránící 

před oxidačním stresem (Trnková 2002). ROS tvořící oxidační stres a vyskytující se ve 

vyšším mnoţství v organismu mohou způsobovat zánětlivá onemocnění kloubů, insulin-

dependentní diabetes mellitus, astma, kardiovaskulární onemocnění, neurodegenerativní 

onemocnění. Mezi nejznámější proteiny s antioxidačními účinky patří SOD, GPx a CAT. 

Jejich funkce spočívá v přeměně aktivní formy kyslíku na méně účinné deriváty (CAT 

catalase [Homo sapiens (human)] [online]). 

V aktivním centru SOD je buď mangan (Mn-SOD) nebo zinek s mědí (Zn,Cu-SOD) 

(Trnková 2002). Tento enzym katalyzuje přeměnu superoxidu na peroxid vodíku a tato 
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přeměna je dokončena enzymem CAT, jeţ přemění peroxid vodíku na vodu a kyslík 

(Matoušková a kol. 2014). 

Peroxidasy jsou enzymy katalyzující redukci peroxidů na alkoholy. GPx je na selenu 

závislý enzym vyuţívající GSH jako kofaktor. GPx přeměňuje peroxid vodíku na vodu a 

současně je tedy kofaktor GSH oxidován na glutathiondisulfid (GSSG). 

Glutathionreduktasa se stará o opačný proces – přeměňuje oxidovanou formu glutathionu 

na redukovanou a zajisťuje dostatečné mnoţství GSH pro funkci GPx (Matoušková a 

kol. 2014) 

2.4.2.1. Katalasa (CAT), EC 1.11.1.6 

Katalasa se vyskytuje jako tetramerní proteinový enzym o velikosti jednotky cca 60 – 75 

kDa. V kaţdém aktivním místě podjednotky obsahuje hemovou skupinu, která je 

zabudovaná hluboce ve struktuře, a molekulu NADPH. Velmi tuhá a stabilní konstrukce 

katalasy je odolná proti rozvinutí. Díky této vlastnosti se jedná o jedinečně stabilní 

enzym odolný vůči působení pH, tepelné denaturaci a proteolýze. Tento enzym se 

vyskytuje ve větším mnoţství v peroxisomech téměř všech aerobních buněk (Boon a kol. 

1997, Goodsell 2004, McDowall 2015). 

 

Některé katalasy obsahující hem jsou bifunkční. Fungují jako katalasy a zároveň jako 

peroxidasy (Azevedo a kol. 2003). Tyto enzymy oxidují řadu organických látek, které 

slouţí jako donor vodíku, např. alkohol, který je v játrech oxidován (McDowall 2015).  

 

Dále tyto enzymy degradují peroxid vodíku pomocí dvoustupňového mechanismu. 

Peroxid vodíku střídavě oxiduje a redukuje obsaţené hemové ţelezo. Jedna molekula 

peroxidu vodíku oxiduje Fe, druhá molekula je vyuţívána jako redukční činidlo 

k regeneraci enzymu a výsledným produktem jsou voda a molekula kyslíku (McDowall 

2015).  

2.4.2.2.  Glutathionperoxidasa (GPx), EC 1.11.1. 

GPx je všeobecný název pro velkou skupinu enzymů s peroxidasovou aktivitou. 

Strukturně se jedná o monomerní proteiny, dimerní nebo tetramerní molekuly (Azevedo 

a kol. 2003). Různé izoenzymy jsou kódovány různými geny, které mají jinou 

specifickou aktivitu. Nejhojněji vyskytující se forma GPx1 se nachází v cytoplasmě 

téměř všech savců. GPx2 je střevní a extracelulární enzym, GPx3 je čistě extracelulární 

enzym zejména v plasmě. GPx4 je orientována specificky na peroxid vodíku 
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v lipidických tkáních. GPx5 je specificky exprimována v tkáních muţského pohlavního 

ústrojí Všech osm dosud známých isoforem bylo identifikováno u člověka (Müller a kol. 

2007, Glutathione-peroxidase online).  

 

Jejich biologická role spočívá v ochraně organismu před poškozením volnými radikály. 

Biochemická funkce GPx je vychytávat a inaktivovat lipidové peroxidy na odpovídající 

alkoholy a molekuly peroxidu vodíku na molekulu vody. 

Hlavní reakce, kterou GPx katalyzuje, je chemicky zapsána následovně:  

2GSH + H2O2 → GS-SG + 2H2O (Bhabak a Mugesh 2010). 

 

Peroxidasa katalyzuje oxidaci širokého spektra substrátů díky různým donorům 

elektronů, jako jsou fenoly, aromatické aminy či thioanisol pomocí peroxidu vodíku jako 

oxidačního činidla (Azevedo a kol. 2003).  

K regeneraci oxidovaného glutathionu na glutathion redukovaný je vyuţívána 

glutathionreduktasa. Chemicky vyjádřeno následovně:  

GS-SG + NADPH + H
+
 → 2 GSH + NADP

+ 
 (Bhabak a Mugesh 2010). 

 

Peroxid vodíku vzniká reakcí, jeţ je katalyzována SOD. Molekula peroxidu vodíku se 

dostává do tkání a poškozuje je, pokud není molekula peroxidu odstraněna, reaguje se 

superoxidem za vzniku hydroxylového radikálu. Peroxidasy tedy redukují molekulu 

peroxidu vodíku na vodu a molekulu kyslíku a zabraňují vzniku pro organismus 

škodlivějších molekul, jak je znázorněno na následujícím obrázku (Glutathione 

Peroxidase (GPx) [online]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Chemická přeměna reaktivních forem kyslíku na peroxid vodíku a jeho 

detoxikace (Glutathione Peroxidase (GPx) [online]) 
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2.4.2.3. NAD(P)H:chinonoxidoreduktasa 1 (NQO1), EC 1.6.5.2. 

NQO1 je flavoenzym náleţící do NAD(P)H-dehydrogenasové rodiny. Znám je pod 

alternativními názvy NAD(P)H: chinonoxidoreduktasa; NAD(P)H chinondehydrogenasa, 

menadionoxidoreduktasa a jiné. Jedná se o homodimerní enzym s jedním katalyticky 

aktivním místem na celém enzymu. Kaţdá monomerní jednotka se skládá z 273 

aminokyselin a celková molekulová hmotnost činí cca 31 KDa (NQO1 online, Koli a kol. 

1969). Enzym je lokalizován především v cytosolu, v menší míře také v mitochondriích, 

endoplasmatickém retikulu a jádře. Enzym NQO1 katalyzuje dvouelektronovou redukci 

endogenních či exogenních substrátů. Mezi vybrané substráty patří chinony, 

chinoniminy, nitro a azosloučeniny. Donorem elektronů v těchto reakcích je NADH nebo 

NADPH. Kofaktorem těchto reakcí je flavinadenindinukleotid (NQO1 NAD(P)H 

dehydrogenase, quinone 1 [Homo sapiens (human)] [online]). Podílí se na detoxikačních 

i biosyntetických procesech v organismu (NQO1 (human) [online]). V případě zvýšené 

exprese NQO1 v organismu jsou buňky více chráněny před poškozováním 

superoxidem.  Tento enzym se dále podílí na tvorbě antioxidační formy vitaminu E a 

koenzymu Q. Kromě své antioxidační funkce chrání enzym NQO1 také celou řadu 

proteinů (Siegel a kol 2012). 

 

Jsou známy sloučeniny, které tento enzym inhibují, např. kyselina listová, či humánní 

formu enzymu inhibuje dikumarol (Koli a kol 1969, ENZYME entry: EC 1.6.5.2 

[online].).  
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3. Cíl práce 

 

 Připravit cytosoly z jater a tenkých střev experimentálních myší. 

 Izolovat RNA z příslušných tkání. 

 Stanovit pomocí western blotingu proteinovou expresi a pomocí qPCR genovou 

expresi u vybraných enzymů (AKR1A1, CBR1, GST, CAT, GPx, NQO1). 

 Porovnat výsledky získané z jaterního cytosolu a cytosolu tenkého střeva mezi 

normálními a tlustými myšmi.  

 Porovnat výsledky získané v jaterním cytosolu a cytosolu tenkého střeva mezi 

kontrolními jedinci a jedinci ze skupiny, jeţ přijímala po určitou dobu 

experimentu stravu s obsahem brusinkového extraktu, a to jak u normálních, tak i 

tlustých jedinců. 
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4. Experimentální část práce 

Hladiny proteinů a mRNA jsem stanovila u čtyř pracovních skupin NMRI myší. První 

standardně krmená skupina myších samců se stala kontrolní skupinou (KH). Druhá 

skupina byla krmena potravou obsahující vysoké mnoţství extraktu z brusinek (BH). 

Třetí a čtvrtá skupina byla obdobná, ale jednalo se o jedince myší s navozenou obezitou 

pomocí glutamátu sodného (MSG) (KT, BT).  

V rámci této práce jsem stanovila hladiny vybraných proteinů v jaterním cytosolu a 

cytosolu tenkého střeva myších samců. Zisk a příprava subcelulárních frakcí 

z jednotlivých orgánů byly předmětem mé diplomové práce. Cytosolické frakce, které 

jsem vyuţívala pro stanovení proteinové exprese metodou Western blottingu, byly 

rozpipetovány po 500 µl do mikrozkumavek a hluboce zamraţeny. K další práci jsem je 

rozmrazila vţdy v čase potřeby. RNA byla izolována z jaterní tkáně a z tenkého střeva. 

Následovala příprava cDNA a stanovení relativní genové exprese příslušných enzymů. 

4.1. Stanovení exprese proteinů 

Stanovení proteinové exprese probíhalo v několika krocích a samostatných částech – 

stanovení bílkovin, elektroforéza proteinů, imunoblotting a chemiluminiscenční detekce. 

 

Ke stanovení hodnoty koncentrace bílkovin v jednotlivých vzorcích myších tkání jsem 

pouţila rovnici kalibrační přímky a hodnoty absorbancí, které jsem vyuţila ze své 

diplomové práce. Vzorky jsem naředila tak, aby koncentrace bílkoviny byla 1 µg/µl. 

 

4.1.1. Elektroforéza proteinů na polykakrylamidovém gelu (SDS-PAGE)  

Princip metody: V akrylamidovém gelu dochází k separaci nabitých molekul proteinů 

podle jejich velikosti. Proteiny jsou nuceny elektrickým proudem pohybovat se po matrix 

gelu, následně dochází k oddělení proteinů dle jejich velikosti. 

 

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

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

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

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

modř (BFB), glycin, glycerol, isobutanol, lihometanol 
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Pracovní pomůcky: skleněné desky s pevnými spacery 0,75 mm, krycí skla, hřeben, 

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

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

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

váhy CP 225D (Sartorius, Německo) 

 

Pouţité roztoky: 

 4M HCl – 150 ml redestilované jsem smísila s 88 ml koncentrované HCl a do 250 

ml jsem doplnila vodou. Roztok jsem uchovávála v  lednici.  

 Zásobní roztok AA + bis AA – 30 g akrylamidu (AA) a 0,8 g bis-akrylamidu 

(bisAA) jsem rozpustila v malém mnoţství vody na míchačce, doplnila jsem do 

objemu 100 ml a roztok jsem uchovávala v lednici pod argonovou atmosférou.  

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

vody za stálého míchání na míchačce a pH upravila pomocí 4 M HCl na 

poţadovanou hodnotu, doplnila jsem v odměrné baňce do 100 ml, roztok jsem 

uchovávala v lednici. 

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

vody za stálého míchání na míchačce a pH upravila pomocí 4 M HCl na 

poţadovanou hodnotu, doplnila jsem v odměrné baňce do 100 ml, roztok jsem 

uchovávala v lednici. 

 10% SDS – 10g SDS jsem rozpustila v 80 ml redestilované vody, dopnila 

redestilovanou vodou do 100 ml v odměrné baňce a roztok uchovávala při 

laboratorní teplotě. 

 Koncentrovaný elektrodový pufr – 72 g glycinu, 15 g Trisu a 5 g SDS jsem 

rozpustila v 900 ml redestilované vody, upravila na pH metru na pH 8,3 pomocí 4 

M HCl, doplnila jsem do 1000 ml v odměrné baňce. 

 Elektrodový pufr – 70 ml zásobního elektrodového pufru jsem smísila s 280 ml 

redestilované vody.  

 Isobutanol nasycený vodou – čistý isobutanol jsem smíchala s redestilovanou 

vodou a roztok jsem uchovávala v lednici. 

 10% APS – 25 mg persíranu (peroxodisíranu) amonného jsem rozpustila ve 250 

µl redestilované vody. Roztok jsem připravila těsně před pouţitím. 
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 4xSDS vzorkový pufr 

sloţka (konečná koncentrace) koncentrace zás. Roztoku poţadované mnoţství 

200 mM Tris/HCl pH 6,8 1 M 4 ml 

40% glycerol 85% 9,41 ml 

6% SDS prášek 1,2 g 

0,2 M DTT prášek 0,617 g 

0,1 g bromfenolová modř prášek špetka 

redestilovaná voda 

 

20 ml 

 

 Lyzační pufr 

sloţka (konečná koncentrace) koncentrace zás. roztoku poţadované mnoţství 

50 mM Tris/HCl pH 7,4 1 M 50 ml 

150 mM NaCl Prášek 8,766 g  

10% glycerol 85% 11,65 ml 

1% Triton X-100 100% 10 ml 

2 mM EDTA Prášek 0,58 g 

2 mM EGTA Prášek 0,76 g 

ß-glycerolfosfát Prášek 8,52 g 

50 mM fluorid sodný Prášek 2,09 g 

10 mM pyrofosfát sodný Prášek 4,46 g 

2 mM dithiotreitol Prášek 0,3085 g 

200 µM vanadičnan sodný Prášek 0,03678 g 

 

Před pouţitím jsem k zásobnímu roztoku lyzačního pufru přidala roztok inhibitorů 

proteas a takto upravený lyzační pufr jsem skladovala v lednici.  

Pracovní postup: 

Gely  

Samotné gely jsem si připravila ve dvou fázích. Roztok na separační gel jsem si 

namíchala dle rozpisu tabulky 1 a nalila mezi dvě skla. Tento gel jsem převrstvila 

isobutanolem nasyceným vodou a gel nechala polymerovat po dobu jedné hodiny. 

Následně jsem isobutanol vysušila a mezi skla jsem vpravila pipetou zaostřovací gel 

připravený dle rozpisu tabulky 2. Po zasunutí hřebenu do gelu jsem jej nechala 30 minut 

polymerovat.   



33 

 

Tabulka 1 Separační gel 

12,5% - 2 gely; 1,5 mm 

redestilovaná voda 6,4 ml 

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

roztok AA + bis AA 8,4 ml 

10% SDS 0,2 ml 

iniciace polymerace 

roztok APS 200 µl 

TEMED 16 µl 

 

Tabulka 2 Zaostřovací gel 

2 gely; 1,5 mm 

redestilovaná voda 6,1 ml 

pufr 0,5 M Tris-HCl, pH 6,8 2,5 ml 

roztok AA + bis AA 1,3 ml 

10% SDS 0,1 ml 

iniciace polymerace 

roztok APS 200 µl 

TEMED (v digestoři) 16 µl 

 

 

Elektroforéza 

Testované vzorky jsem připravila a naředila lyzačním pufrem s inhibitory proteas a 

4xSDS vzorkovým pufrem dle obsahu bílkoviny tak, aby obsah bílkoviny ve vzorku byl 

v koncentraci 1µg/µl. Vzorky jsem zahřála v termobloku na 95°C po dobu 5 minut. 

Objem 25 µl vzorku jsem nanesla do jednotlivých jamek v gelu. 

Do poslední jamky jsem napipetovala 5 µl molekulárního standardu. Vlastní 

elektroforézu jsem spustila při napětí 90V po dobu 20 minut a následně jsem zvýšila 

napětí na 150V. Díky známé velikosti molekulového standardu jsem určila umístění 

proteinů jednotlivých enzymů. 
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4.1.2. Imunoblotting (Western blotting) 

Princip metody: Dochází k přenosu proteinů z gelu na membránu. 

 

Chemikálie: metanol, glycin, Tris 

 

Pracovní pomůcky: blotovací přístroj Trans Blot Turbo Transfer System, 

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

filtrační papír, misky, plastový váleček, nůţky 

 

Pouţité roztoky: 

 Blotovací pufr – 6,06 g TRISu (25 mM) s 28,8 g glycinu (192 mM) jsem 

rozpustila v 500 ml redestilované vody, poté přidyly 400 ml methanolu a 

redestilovanou vodou doplnila do 2000 ml v odměrné baňce. Roztok jsem 

uchovávala v lednici.   

 

Pracovní postup: 

Plastovou špachtlí jsem rozevřela skla, gel odřízla a společně s nitrocelulózovou 

membránou a tlustým filtračním papírem jsem ponořila do blotovacího pufru na cca 

20 minut. Proteiny z gelu jsem přeblotovala na membrány. Vlastní imunoblotting 

probíhal na přístroji BioRad Trans Blot Turbo dle metody, která je součástí přístroje. Na 

výsledných membránách jsem si označila nejvýraznější prouţky markeru. Dle jejich 

velikosti bylo moţné určit polohu proteinů odpovídajících poţadovaným enzymům. 

4.1.3. Detekce proteinů  

Princip metody: Proteiny na membráně jsou označeny specifickými protilátkami. Cílový 

protein je detekován pomocí specifické interakce mezi protilátkou a antigenem. 

 

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

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

albumin (BSA) 

 

Pracovní pomůcky: kývačka (Mythic Blood Mixer 12, Indie) 

 

 

 



35 

 

Pouţité roztoky:  

 0,1 M TRIS pufr, pH 8,0 – 12,11 g TRISu jsem rozpustila v 800 ml redestilované 

vody, pH pufru jsem upravila na poţadovanou hodnotu pomocí 4 M HCl, 

následně doplnila redestilovanou vodou v odměrné baňce do objemu 1000 ml.  

 TBST – 8,77 g NaCl jsem rozpustila v 300 ml redestilované vody, přidala jsem 

3 ml Tweenu 20 a 100 m 0,1 M TRIS pufru o pH 8,0 a doplnila redestilovanou 

vodou v odměrné baňce do 1000 ml. 

 5% roztok mléka – 3 g sušeného mléka jsem rozpustila v 60 ml TBST pufru. 

 Primární protilátky – zásobní primární protilátky jsem naředila 1:3000 TBST 

pufrem s 1% BSA. Byly skladovány v mrazničce a v čase potřeby jsem je 

vyndala ven a rozmrazila.  

 Sekundární protilátky – zásobní sekundární protilátky jsem naředila 1:3000 TBST 

pufrem s 1% BSA. Byly skladovány v mrazničce a v čase potřeby jsem je 

vyndala ven a rozmrazila.  

 

Pracovní postup:  

Membránu jsem vyndala z blotovacího zařízení a vloţila ji zkumavky. Strana 

s navázanými proteiny byla vnitřní. Membránu jsem opláchla redestilovanou vodou a 

následně ji nechala po dobu 2 hodin na kývačce blokovat 5% roztokem mléka v TBST 

pufru. Poté jsem slila mléko a opláchla membránu redestilovanou vodou. Proteiny 

obsaţené na membránách jsem detekovala pomocí primárních protilátek přes noc. 

Primární protilátku jsem naředila v poměru 1:3000 TBST pufrem s 1% BSA. Následující 

den jsem membránu oplachova TBST pufrem 4x po dobu 15 minut a poté nechala 

inkubovat se sekundární protilátkou s navázanou křenovou peroxidasou 1 hodinu, poté 

jsem ji opět oplachovala 4x po dobu 15 minut s TBST pufrem. Sekundární protilátku 

jsem naředila 1:3000 TBST pufrem s 1% BSA.  

 

4.1.4. Chemiluminiscenční detekce 

Princip metody: Detekce imobilizovaného antigenu je zaloţena na oxidaci luminolu 

křenovou peroxidázou konjugovanou se specifickými protilátkami (GE Healthcare Life 

Sciences 2014).  

 

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

reagent (GE Healthcare, UK) 
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Pracovní pomůcky: blotovací scanner C-DiGit, vyhodnocovací program Image Studio 

Ver. 3. 1. (Licor, USA), pinzeta, mistička 

 

Příprava roztoků: 

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

 

Pracovní postup: 

Substráty chemiluminiscenčního kitu reagují s křenovou peroxidasou a tato reakce 

vyzařuje fluorescenční záření, které je exponované na film. Pro detekci enzymu jsem 

pouţila chemiluminiscenční kit (GE Healthcare), s jehoţ substráty jsem membránu 

inkubovala v temné komoře po dobu 5 minut při tlumeném světle.  Poté jsem membránu 

umístila do kazety, přiloţila na ni film. Následovala expozice membrány na film po dobu 

3-5 minut. Kvantitativní vyhodnocení jsem provedla pomocí programu Image Studio Lite 

Ver. 3.1.  

 

Mnoţství exprimovaného proteinu jednotlivých enzymů bylo standardizováno na 

mnoţství stabilně exprimovaného proteinu (ß-aktin). Vzorky normálních kontrolních 

myší jsem povaţovala za základ (100%), ke kterému jsem vztáhla ostatní naměřené 

výsledky.  

4.2. Stanovení exprese mRNA  

4.2.1.  Izolace RNA  

Princip metody: K izolaci RNA byl pouţit TRI Reagent (Molecular Research Center), 

specifická směs fenolu a guanidin isothiokyanátu, která umoţňuje selektivní izolaci 

celkové RNA z malého mnoţství tkáně. Tato celková RNA zahrnuje jednotlivé druhy, 

a to tRNA, mRNA, rRNA a mikroRNA. Prvním krokem izolace je homogenizace tkáně 

v TRI Reagentu, při níţ zůstává zachována integrita RNA. Po přidání chloroformu a 

následném stočení se směs rozdělí na horní vodnou fázi obsahující RNA a spodní 

organickou chloroformovou vrstvu. Následná izolace čisté RNA je umoţněna pomocí 

vysráţení isopropanolem. 

 

Chemikálie: dietylpyrokarbonát (DEPC), Tri Reagent, chloroform, isopropanol, 

75 % ethanol  
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Pracovní pomůcky: centrifuga Biofuge Stratos (Heraeus, Německo), skleněné Pasteurovy 

pipety s vytaţeným koncem, plastové mikrohomogenizátory 

 

Příprava roztoků:  

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

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

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

 

Pracovní postup: 

Studovanou tkáň jsem rozmrazila a následně rozmělnila mikrohomogenizátorem ve 400 

μl TRI Reagentu, následně jsem vzorek vloţila do suchého ledu a takto zmraţený jsem 

ho znovu homogenizovala mikrohomogenizátorem. S přidanými 600 μl TRI Reagentu 

jsem opláchnula mikrohomogenizátor. Vzorek jsem promíchala a nechala stát 5 minut při 

laboratorní teplotě a po přidání 200 μl chloroformu jsem jej třepala v ruce po dobu 15 

vteřin. Po odstání cca 2 minuty při laboratorní teplotě jsem ho nechala centrifugovat 15 

minut při 12000 g při 4 °C. Vrchní vodnou fázi obsahující RNA jsem odebrala do nové 

zkumavky a přidala 500 μl isopropanolu, promíchala a nechala jsem ho odstát 10 minut 

při laboratorní teplotě. Vysráţenou RNA jsem poté zcentrifugovala při 4 °C při 12000 g 

po dobu 10 minut. Po centrifugaci jsem odsála supernatant, omyla peletu RNA 75 % 

ethanolem, zamíchala a opět centrifugovala 5 minut při 7500 g při 4 °C. Opět jsem 

odstranila supernatant a peletu nechala uschnout volně na vzduchu (cca 10 minut). 

Suchou peletu RNA jsem rozpustila ve 100 μl DEPC vody, promíchala a nechala odstát 5 

minut. Následně takto izolované vzorky celkové RNA uchováváme při  -80°C do doby 

pouţití.   

 

Kvalita a integrita RNA byla zkontrolována pomocí agarosové elektroforézy na 1,5% 

gelu. Kontrolu provedla Ing. Petra Matoušková, PhD. Následně jsem si RNA naředila do 

kaţdého vzorku na koncentraci 1µg/µl.  

4.2.2. Ošetření vzorků RNA DNA-endonukleázou I (DNAza I Treatment) 

Princip metody: Vyizolované a zkontrolované vzorky RNA jsem inkubovala s DNasou I, 

která selektivně štěpí pouze DNA a odstraní případnou kontaminaci vzorků genomovou 

DNA.  

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

(RNAse free) (New England Biolabs, UK), NaOH, DEPC voda  
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Pracovní pomůcky: termomixér (Eppendorf, Německo), UV-Vis spektrofotometr 

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

minitřepačka MS2 (IKA, Německo)  

 

Příprava roztoků:  

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

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

za kontroly na pH-metru přidáváme NaOH, aţ pH roztoku dosáhne 8,0. Poté 

doplníme v odměrné baňce na 100 ml.  

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

1:4.  

 

Pracovní postup: 

Vyizolované vzorky RNA jsem proměřila pomocí spektrofotometru, abych zjistila 

koncentraci RNA. Její čistotu jsem zkontrolovala pomocí měření absorbance. Izolovanou 

RNA (10 µg) jsem ošetřila DNasou I. Připravila jsem si reakční směs dle následující 

tabulky 3 a tuto směs jsem nechala inkubovat při 37°C po dobu 25 minut při třepání 500 

rpm. Poté jsem přidala 1,5 µl 0,1 M EDTA a nechala inkubovat 10 minut při 75°C. Po 

inkubaci jsem ochlazené zkumavky krátce centrifugovala a přidala 18,5 µl DEPC vody. 

Tímto postupem jsem si připravila RNA všech vzorků o koncentraci 0,2 µg/µl ošetřenou 

DNasou I a připravenou pro reverzní transkripci, uchováváme ji při -80°C.  

 

Tabulka 3 Reakční směs pro DNase I treatment. 

Reagencie  Objem v μl 

Reakční pufr 10x  3 

DNA-endonukleáza I  1 

RNA 10μg 

objem počítaný dle 

změřených 

koncentrací 

DEPC voda 
dopočítáno dle 

potřeby 

celkový objem  30 
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4.2.3. Reverzní transkripce 

Princip reakce: Molekula RNA je převedena pomocí reverzní transkriptasy na 

jednořetězcovou komplementární DNA (cDNA). Kombinace reverzní transkripce a 

polymerázové řetězové reakce (PCR) umoţňuje detekci i malého mnoţství RNA ve 

vzorku. 

 

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

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

náhodné hexamery (Generi Biotech, ČR), DEPC voda  

 

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

Multicolor detection system (Biorad, USA), minicentrifuga Sprout  

 

Pracovní postup:  

Připravila jsem si 2 sady vzorků obsahující 5 μl RNA a 1 μl náhodných hexamerů, 

všechny vzorky jsem inkubovala v PCR cykléru na 65 °C 5 minut a po zchladnutí na 

ledu jsem je vloţila krátce do centrifugy. K těmto 2x stejným sadám vzorků jsem přidala 

dle následující tabulky 14 μl směsi obsahující RT (RT+)a druhou sadu jsem pouţila jako 

kontrolní bez RT (RT-).  

 

Tabulka 4 Reakční směs pro reverzní transkripci. 

 

objem v μl 

RT+ RT- 

5x reakční pufr  4 4 

DTT  2 2 

dNTPs  4 4 

RT  0,5 - 

DEPC voda  3,5 4 

 

Tyto reakční směsi jsem nechala zahřívat v PCR cykléru, nejprve po dobu 10 minut při 

25 °C, poté 40 minut při 52 °C, v této části probíhá syntéza cDNA . Poté jsem teplotu 

zvýšila na 80 °C na 5 minut s cílem denaturace RT.  
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Do této výsledné směsi jsem přidala 80 μl redestilované vody za účelem rozředění 

vzorku cDNA 5x. Tato koncentrace je lépe vyuţitelná v následných PCR reakcích 

z důvodu sníţení chyby pipetováním většího objemu vzorku.  

  

4.2.4. Real-time PCR (polymerasová řetězová reakce v reálném čase) 

Princip metody: Kvantitativní real-time PCR (qPCR) slouţí ke stanovení mnoţství 

transkriptu sledovaného genu. Principem je detekce fluorescence, která je sledována 

v kaţdém cyklu PCR reakce a je úměrná nárůstu vznikajícího produktu. Pouţila jsem 

interkalační čindlo SYBR Green I, které se po navázání do dvouřetězcové DNA stává 

silně fluorescenční. V této práci jsem pouţila relativní kvantifikaci, to znamená, ţe jsem 

u všech vzorků cDNA stanovila kromě cílových genů také dva referenční geny, které 

jsem pouţila k normalizaci naměřených dat pro cílové geny.  

Pro výpočet relativní genové exprese je přístrojem (qPCR iQ5) odečítána tzv. Ct hodnota 

(cycle threshold), coţ je počet PCR cyklů, po nichţ dojde k signifikantnímu nárůstu 

fluorescence a protnutí stanoveného prahu.  

 

Chemikálie: qPCR kit (qPCR SYBR green I core kit (no ROX) obsahující 10x reakční 

pufr, 50 mM MgCl2, 5 mM dNTPs, HotGoldStar DNA polymerasu a fluorescenční 

barvivo SYBR Green I (Eurogentec, Belgie), DEPC voda, 5 μM primer forward (F) a 

reverse (R) (Generi Biotech, Česká republika) 

 

Pracovní pomůcky: real-time PCR iQ5 Multicolor detection system, vyhodnocovací 

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

minicentrifuga Sprout  
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Tabulka 5 Reakční směs pro real-time PCR 

Reagencie  Objem v μl  

10x reakční pufr  2 

50 mM MgCl2  1,4 

5 mM dNTP  0,8 

HotGoldStar DNA polymeráza  0,1 

5 μM primer F  0,4 

5 μM primer R  0,4 

SYBR Green I  0,6 

DEPC voda  9,3 

cDNA (ředění 1:4)  5 

 

Pracovní postup: 

Do mikrozkumavek (stripů) jsem napipetovala reakční směs dle tabulky, kde jsem si 

sama určila rozloţení vzorků. Kaţdý vzorek byl testován duplicitně. Zároveň jsem 

připravila kontrolní vzorek, kam jsem pipetovala namísto cDNA 5 μl DEPC vody. 

Stripy jsem uzavřela, promíchala, krátce je nechala centrifugovat a následně vloţila do 

PCR přístroje k proměření. Získané výsledky jsem vyhodnotila v programu Bio-Rad 

iQ5. Relativní změnu genové exprese sledovaných genů kódující vybrané enzymy jsem 

získala normalizací Ct sledovaného genu pomocí Ct referenčního genu. Vyuţila jsem 

zde geny enzymu hypoxantinfosforibosyltransferasy (Hprt1) a beta 2-microglobulinu 

(B2M) jako referenční geny. Stabilita těchto referenčních genů byla ověřena 

v předchozí studii (Matoušková a kol. 2014)  

Relativní expresní poměr jsem vypočítala dle vzorce: 

 

Fc – relativní expresní poměr 

CtA … počet cyklů stanovovaného genu u kontrolní skupiny hubených/tlustých myší  

CtB … počet cyklů stanovovaného genu u skupiny tlustých myší/skupiny myší krmené 

brusinkami (hubené/tlusté) 

CtArg … počet cyklů referenčního genu kontrolní skupiny myší  

CtBrg … počet cyklů referenčního genu u skupiny tlustých myší/skupiny myší krmené 

brusinkami (hubené/tlusté) 

𝐹𝑐 =  
2𝐶𝑡𝐵 − 𝐶𝑡𝐵𝑟𝑔 

2𝐶𝑡𝐴 − 𝐶𝑡𝐴𝑟𝑔 
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5. Výsledky  

 

Exprese jsem srovnávala vţdy u několika skupin, a to 1. skupinu kontrolních tlustých 

myší se skupinou kontrolních normálních myší, která tvoří vţdy standard (100%), ke 

kterému jsem všechny výsledky vztáhla; 2. skupinu hubených či tlustých myší, které 

byly krmeny brusinkovým extraktem oproti příslušné kontrolní skupině (skupina 

kontrolních normálních a skupina kontrolních obézních myší). 

Výsledky jsem zpracovala a v grafech ukázala v následující části. V jednom grafu jsou 

zachyceny výsledné hodnoty z obou hodnocených tkání, a to z jater i tenkého střeva. 

Pro zjednodušení zanesení popisků jsem pouţila zkratky – „j“ pro jaterní cytosol, „s“ 

pro střevní cytosol.  
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5.1. Western blotting 

5.1.1. AKR1A1 

Statisticky významné zvýšení exprese jsem pozorovala ve střevní tkáni u skupiny 

kontrolních tlustých myší (skup. KTs) oproti normálním myším (skup. KHs), druhým 

statisticky významným výsledkem se ukázalo sníţení proteinové exprese enzymu u 

skupiny tlustých myší krmených brusinkami ve srovnání s kontrolní skupinou obézních  

jedinců. Výsledky ukazuje následující graf.  

 

Obrázek 2 Proteinová exprese enzymu AKR1A1 v grafickém vyjádření 

× značka pro statisticky významný rozdíl mezi kontrolní skupinou normálních a 

tlustých myší (p ˂ 0,05) 

* značka pro statisticky významný rozdíl mezi skupinou myší krmenou 

brusinkami a příslušnou kontrolní skupinou (tj. KH vs. BH a  KT vs. BT) (p ˂ 0,05) 

 

KHj – kontrolní skupina normálních myší, jaterní cytosol; KTj – kontrolní skupina obézních myší, jaterní 

cytosol; BHj – skupina normálních myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; BTj – skupina obézních 

myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; KHs – kontrolní skupina normálních myší, střevní cytosol; KTs 

– kontrolní skupina obézních myší, střevní cytosol; BHs – skupina normálních myší krmená brusinkami, 

střevní cytosol; BTs – skupina obézních myší krmená brusinkami, střevní cytosol 
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5.1.2. CBR1 

Pro zobrazení výsledků proteinové exprese konkrétního enzymu CBR1 zde ukazuji 

následující obrázek. Jedná se jiţ o vyvolaný film, který jsem získala prací v temné 

komoře. Na obrázku je vyobrazen jaterní enzym CBR1ve spodní linii, v horní linii je 

zobrazen srovnávací protein ß-aktin o velikosti 42kDa, k jehoţ hodnotám byly výsledky 

vztaţeny. 

 

Obrázek 3 Proteinová exprese enzymu CBR1 z jaterního cytosolu  

 

Při následném hodnocení proteinové exprese pomocí počítačového programu jsem 

nezjistila ţádné statisticky významné rozdíly, které by způsobila obezita, či krmivo 

obsahující brusinkový extrakt. Tyto výsledky pro jaterní i střevní tkáň jsou zaneseny 

v následujícím grafu. 

 

Obrázek 4 Proteinová exprese enzymu CBR1 v grafickém vyjádření 

KHj – kontrolní skupina normálních myší, jaterní cytosol; KTj – kontrolní skupina obézních myší, jaterní 

cytosol; BHj – skupina normálních myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; BTj – skupina obézních 

myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; KHs – kontrolní skupina normálních myší, střevní cytosol; KTs 

– kontrolní skupina obézních myší, střevní cytosol; BHs – skupina normálních myší krmená brusinkami, 

střevní cytosol; BTs – skupina obézních myší krmená brusinkami, střevní cytosol 
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5.1.3. GSTp 

Hodnoty naměřené pro proteinovou expresi enzymu GSTp jsou pro kaţdý vzorek velmi 

odlišné a statisticky hodnoceny jako významné. Zvýšení exprese proteinu je znatelné u 

jaterního vzorku BH vs KH, naopak sníţení v játrech vykazuje skupina BT vs KT. 

Střevní epitel statisticky významné zvýšení exprese proteinu ukazuje u vzorků BH a KT 

vs KH. 

 

 

Obrázek 5 Proteinová exprese enzymu GSTp v grafickém vyjádření 

× značka pro statisticky významný rozdíl mezi kontrolní skupinou normálních a 

tlustých myší (p ˂ 0,05) 

* značka pro statisticky významný rozdíl mezi skupinou myší krmenou 

brusinkami a příslušnou kontrolní skupinou (tj. KH vs. BH a  KT vs. BT) (p ˂ 0,05) 

 

KHj – kontrolní skupina normálních myší, jaterní cytosol; KTj – kontrolní skupina obézních myší, jaterní 

cytosol; BHj – skupina normálních myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; BTj – skupina obézních 

myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; KHs – kontrolní skupina normálních myší, střevní cytosol; KTs 

– kontrolní skupina obézních myší, střevní cytosol; BHs – skupina normálních myší krmená brusinkami, 

střevní cytosol; BTs – skupina obézních myší krmená brusinkami, střevní cytosol 
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5.1.4. GSTz 

Měření proteinové exprese u proteinu GSTz přineslo statisticky významné výsledky 

pouze v porovnávání kontrolní skupiny tlustých myší oproti normálním myším v játrech 

i v tenkém střevě (KT vs KH), přičemţ v obou tkáních došlo k nárůstu hodnot 

proteinové exprese vlivem obezity.  

 

 

Obrázek 6 Proteinová exprese enzymu GSTz v grafickém vyjádření 

× značka pro statisticky významný rozdíl mezi kontrolní skupinou normálních a 

tlustých myší (p ˂ 0,05) 

 

KHj – kontrolní skupina normálních myší, jaterní cytosol; KTj – kontrolní skupina obézních myší, jaterní 

cytosol; BHj – skupina normálních myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; BTj – skupina obézních 

myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; KHs – kontrolní skupina normálních myší, střevní cytosol; KTs 

– kontrolní skupina obézních myší, střevní cytosol; BHs – skupina normálních myší krmená brusinkami, 

střevní cytosol; BTs – skupina obézních myší krmená brusinkami, střevní cytosol 

 

5.1.5. CAT   

Na následujícím obrázku je zobrazeno rozloţení ß-aktinu a enzymu CAT v jaterní tkáni. 

Z těchto výsledků je těţké usuzovat na statisticky významné změny v expresi, ale díky 

počítačovému zpracování jsem je vyhodnotila a jsou představeny na dalším obrázku. 

Zde je viditelný ß-aktin ve spodní linii a enzym CAT v horní linii.  
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Obrázek 7 Proteinová exprese enzymu CAT z jaterního cytosolu  

 

Statisticky vyhodnocené významné rozdíly v expresi mezi srovnávanými vzorky jsou 

zobrazeny na následujícím grafu, a to je sníţení exprese proteinu u jaterního vzorku 

kontrolních tlustých myší oproti kontrolním hubeným myším. Zároveň jsem ale 

prokázala zvýšení proteinové exprese vzorku BTj proti KTj. Ve střevním epitelu došlo 

ke statistickému zvýšení exprese BHs i KTs oproti KHs.  

 

Obrázek 8 Proteinová exprese enzymu GPx  v grafickém vyjádření 

× značka pro statisticky významný rozdíl mezi kontrolní skupinou normálních a 

tlustých myší (p ˂ 0,05) 

* značka pro statisticky významný rozdíl mezi skupinou myší krmenou 

brusinkami a příslušnou kontrolní skupinou (tj. KH vs. BH a  KT vs. BT) (p ˂ 0,05) 

KHj – kontrolní skupina normálních myší, jaterní cytosol; KTj – kontrolní skupina obézních myší, jaterní 

cytosol; BHj – skupina normálních myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; BTj – skupina obézních 

myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; KHs – kontrolní skupina normálních myší, střevní cytosol; KTs 

– kontrolní skupina obézních myší, střevní cytosol; BHs – skupina normálních myší krmená brusinkami, 

střevní cytosol; BTs – skupina obézních myší krmená brusinkami, střevní cytosol 
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5.1.6. GPx 

Statisticky významné rozdíly jsem naměřila pro jaterní vzorky skupiny BH, zde došlo 

ke zvýšení proteinové exprese ve srovnání s KH, ve střevním epitelu se exprese výrazně 

zvýšila u KT ve srovnání s KH, naopak u BT se exprese projevila téměř poloviční 

oproti skupině KT.  

 

 

Obrázek 9 Proteinová exprese enzymu GPx  v grafickém vyjádření 

× značka pro statisticky významný rozdíl mezi kontrolní skupinou normálních a 

tlustých myší (p ˂ 0,05) 

* značka pro statisticky významný rozdíl mezi skupinou myší krmenou 

brusinkami a příslušnou kontrolní skupinou (tj. KH vs. BH a  KT vs. BT) (p ˂ 0,05) 

 

KHj – kontrolní skupina normálních myší, jaterní cytosol; KTj – kontrolní skupina obézních myší, jaterní 

cytosol; BHj – skupina normálních myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; BTj – skupina obézních 

myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; KHs – kontrolní skupina normálních myší, střevní cytosol; KTs 

– kontrolní skupina obézních myší, střevní cytosol; BHs – skupina normálních myší krmená brusinkami, 

střevní cytosol; BTs – skupina obézních myší krmená brusinkami, střevní cytosol 
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5.1.7. NQO1 

Stanovení proteinové exprese enzymu NQO1 ukazuje zvýšené mnoţství proteinu 

v jaterní tkáni pouze u vzorku KT vs KH, ve střevním epitelu potom skupina BH 

obsahuje statisticky více proteinu neţ kontrolní skupina KH.  

 

 

Obrázek 10 Proteinová exprese enzymu NQO1 v grafickém vyjádření 

× značka pro statisticky významný rozdíl mezi kontrolní skupinou normálních a 

tlustých myší (p ˂ 0,05) 

* značka pro statisticky významný rozdíl mezi skupinou myší krmenou 

brusinkami a příslušnou kontrolní skupinou (tj. KH vs. BH a  KT vs. BT) (p ˂ 0,05) 

 

KHj – kontrolní skupina normálních myší, jaterní cytosol; KTj – kontrolní skupina obézních myší, jaterní 

cytosol; BHj – skupina normálních myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; BTj – skupina obézních 

myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; KHs – kontrolní skupina normálních myší, střevní cytosol; KTs 

– kontrolní skupina obézních myší, střevní cytosol; BHs – skupina normálních myší krmená brusinkami, 

střevní cytosol; BTs – skupina obézních myší krmená brusinkami, střevní cytosol 
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5.2. mRNA 

5.2.1. AKR1A1 

Relativní hodnoty mRNA kódující gen AKR1A1 byly srovnatelné u myší normálních i 

tlustých v obou studovaných tkáních. Tento gen je obsaţen ve zvýšených hodnotách ve 

vzorcích myší, které měli v potravě brusinky (BHj, BTj), tento rozdíl je statisticky 

významný pouze v jaterní tkáni. V tenkých střevech se statisticky významné zvýšení či 

sníţení nepodařilo prokázat.  

 

 

Obrázek 11 Relativní změny exprese genu AKR1A1 v grafickém vyjádření 

* značka pro statisticky významný rozdíl mezi skupinou myší krmenou 

brusinkami a příslušnou kontrolní skupinou (tj. KH vs. BH a  KT vs. BT) (p ˂ 0,05) 

 

KHj – kontrolní skupina normálních myší, jaterní cytosol; KTj – kontrolní skupina obézních myší, jaterní 

cytosol; BHj – skupina normálních myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; BTj – skupina obézních 

myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; KHs – kontrolní skupina normálních myší, střevní cytosol; KTs 

– kontrolní skupina obézních myší, střevní cytosol; BHs – skupina normálních myší krmená brusinkami, 

střevní cytosol; BTs – skupina obézních myší krmená brusinkami, střevní cytosol 
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5.2.2. CBR1 

Po podávání brusinkového extraktu byly hodnoty mRNA kódující gen CBR1 zvýšeny u 

obou skupin myší (BHj, BTj) oproti jejich kontrolním vzorkům. Ve střevní tkáni jsem 

ţádné statisticky významné změny nedetekovala. Rozdíly mezi hubenými a tlustými 

myšmi z kontrolních skupin u obou studovaných tkáních také nebyly statisticky 

významné (KHj x KTj, KHs x KTs). 

 

 

Obrázek 12 Relativní změny exprese genu CBR1 v grafickém vyjádření 

* značka pro statisticky významný rozdíl mezi skupinou myší krmenou 

brusinkami a příslušnou kontrolní skupinou (tj. KH vs. BH a  KT vs. BT) (p ˂ 0,05) 

 

KHj – kontrolní skupina normálních myší, jaterní cytosol; KTj – kontrolní skupina obézních myší, jaterní 

cytosol; BHj – skupina normálních myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; BTj – skupina obézních 

myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; KHs – kontrolní skupina normálních myší, střevní cytosol; KTs 

– kontrolní skupina obézních myší, střevní cytosol; BHs – skupina normálních myší krmená brusinkami, 

střevní cytosol; BTs – skupina obézních myší krmená brusinkami, střevní cytosol 
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5.2.3. GSTp 

Vyhodnocení změn exprese mRNA pro gen GSTp přineslo výsledky, které ukazují 

statisticky významné sníţení relativních hodnot mRNA kontrolních jedinců tlustých 

myší v jaterní tkáni. Podávání brusinek nezpůsobilo ţádné změny. Měření vzorků 

izolovaných z tenkého střeva neprokázalo ţádné statisticky významné změny.  

 

 

 

Obrázek 13 Relativní změny exprese genu GSTp v grafickém vyjádření 

× značka pro statisticky významný rozdíl mezi kontrolní skupinou normálních a 

tlustých myší (p ˂ 0,05) 

 

KHj – kontrolní skupina normálních myší, jaterní cytosol; KTj – kontrolní skupina obézních myší, jaterní 

cytosol; BHj – skupina normálních myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; BTj – skupina obézních 

myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; KHs – kontrolní skupina normálních myší, střevní cytosol; KTs 

– kontrolní skupina obézních myší, střevní cytosol; BHs – skupina normálních myší krmená brusinkami, 

střevní cytosol; BTs – skupina obézních myší krmená brusinkami, střevní cytosol 
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5.2.4. GSTz 

mRNA genu GSTz narozdíl od mRNA genu GSTp je exprimována různě v jednotlivých 

vzorcích. V játrech tlustých myší (KTj) jsem prokázala navýšení hladiny mRNA pro 

GSTz. Významné sníţení obsahu mRNA jsem zjistila ve vzorku BHj oproti kontrole. 

Naopak hladina mRNA pro gen GSTz je ve střevním epitelu normálních myší po 

podávání brusinek statisticky zvýšena. 

 

 

Obrázek 14 Relativní změny exprese genu GSTz v grafickém vyjádření 

× značka pro statisticky významný rozdíl mezi kontrolní skupinou normálních a 

tlustých myší (p ˂ 0,05) 

* značka pro statisticky významný rozdíl mezi skupinou myší krmenou 

brusinkami a příslušnou kontrolní skupinou (tj. KH vs. BH a  KT vs. BT) (p ˂ 0,05) 

 

KHj – kontrolní skupina normálních myší, jaterní cytosol; KTj – kontrolní skupina obézních myší, jaterní 

cytosol; BHj – skupina normálních myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; BTj – skupina obézních 

myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; KHs – kontrolní skupina normálních myší, střevní cytosol; KTs 

– kontrolní skupina obézních myší, střevní cytosol; BHs – skupina normálních myší krmená brusinkami, 

střevní cytosol; BTs – skupina obézních myší krmená brusinkami, střevní cytosol 
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5.2.5. CAT 

Výsledky získané pro gen CAT ukazují pouze statisticky významné zvýšení 

exprimované mRNA ve vzorku BHs v porovnání s kontrolním vzorkem KHs.  

 

 

 

Obrázek 15 Relativní změny exprese genu CAT v grafickém vyjádření 

* značka pro statisticky významný rozdíl mezi skupinou myší krmenou 

brusinkami a příslušnou kontrolní skupinou (tj. KH vs. BH a  KT vs. BT) (p ˂ 0,05) 

 

KHj – kontrolní skupina normálních myší, jaterní cytosol; KTj – kontrolní skupina obézních myší, jaterní 

cytosol; BHj – skupina normálních myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; BTj – skupina obézních 

myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; KHs – kontrolní skupina normálních myší, střevní cytosol; KTs 

– kontrolní skupina obézních myší, střevní cytosol; BHs – skupina normálních myší krmená brusinkami, 

střevní cytosol; BTs – skupina obézních myší krmená brusinkami, střevní cytosol 
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5.2.6. GPx 

Mnoţství exprimované mRNA pro gen GPx je obsahově ve vzorcích jaterní tkáně velmi 

podobný. Statisticky významě niţší obsah mRNA pro GPx jsem prokázala ve střevní 

tkáni tlustých myší. Podávání brusinek způsobilo sníţení GPx pouze u hubených myší 

(BHs) v porovnání s kontrolní skupinou (KHs).  

 

 

 

Obrázek 16 Relativní změny exprese genu GPx v grafickém vyjádření 

× značka pro statisticky významný rozdíl mezi kontrolní skupinou normálních a 

tlustých myší (p ˂ 0,05) 

* značka pro statisticky významný rozdíl mezi skupinou myší krmenou 

brusinkami a příslušnou kontrolní skupinou (tj. KH vs. BH a  KT vs. BT) (p ˂ 0,05) 

 

KHj – kontrolní skupina normálních myší, jaterní cytosol; KTj – kontrolní skupina obézních myší, jaterní 

cytosol; BHj – skupina normálních myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; BTj – skupina obézních 

myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; KHs – kontrolní skupina normálních myší, střevní cytosol; KTs 

– kontrolní skupina obézních myší, střevní cytosol; BHs – skupina normálních myší krmená brusinkami, 

střevní cytosol; BTs – skupina obézních myší krmená brusinkami, střevní cytosol 
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5.2.7. NQO1 

Obsah mRNA genu NQO1 ve vzorcích v jaterní tkáni je velmi rozdílný, strmě stoupá 

s obezitou a u obézních jedinců i s obsahem brusinek v potravě. Statisticky významné 

zvýšení v jaterním epitelu jsem stanovila pro KT v porovnání s KH a zároveň byl 

zvýšen ještě obsah mRNA u BT oproti kontrolní skupině (KT). U hubených myší 

zvýšení mnoţství mRNA pro NQO1 po podávání brusinek nebylo statisticky významné. 

Naopak ve střevní tkáni tlustých myší byl obsah mRNA pro NQO1 niţší neţ u 

hubených myší a podávání brusinek sníţilo mnoţství mRNA u hubených myší, ale ne u 

tlustých. 

 

 

 

Obrázek 17 Relativní změny exprese genu NQO1 v grafickém vyjádření 

× značka pro statisticky významný rozdíl mezi kontrolní skupinou normálních a 

tlustých myší (p ˂ 0,05) 

* značka pro statisticky významný rozdíl mezi skupinou myší krmenou 

brusinkami a příslušnou kontrolní skupinou (tj. KH vs. BH a  KT vs. BT) (p ˂ 0,05) 
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cytosol; BHj – skupina normálních myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; BTj – skupina obézních 

myší krmená brusinkami, jaterní cytosol; KHs – kontrolní skupina normálních myší, střevní cytosol; KTs 

– kontrolní skupina obézních myší, střevní cytosol; BHs – skupina normálních myší krmená brusinkami, 

střevní cytosol; BTs – skupina obézních myší krmená brusinkami, střevní cytosol 
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6. Diskuze 

Cílem této rigorózní práce bylo stanovit vliv obezity a vliv extraktu z brusinek na 

proteinovou a genovou expresi vybraných biotransformačních a antioxidačních enzymů 

v jaterní tkáni a v tenkém střevě. Tato studie navazuje na předchozí téma, kterému jsem 

se věnovala ve své diplomové práci. Enzymy byly vybrány na základě významného 

rozdílu v jejich aktivitách dle předchozí studie v práci mé nebo mých kolegů.  

 

Obezita v současnosti představuje celosvětový problém pro lidstvo, neboť v jejím 

důsledku jsme ohroţováni na vlastním zdraví. Snahou odborníků je sníţit počet jedinců 

obézních a s nadváhou. V této souvislosti jsou ke studiu obezity a onemocnění 

souvisejících s obezitou vyuţívány zvířecí modely. Mnoho zvířecích modelů ale 

patofyziologicky neodpovídá lidské populaci (Lutz a Woods 2012).  

 

Druhým sledovaným aspektem se stal extrakt z brusinek přijímaný stravou. Rostlinné 

obsahové látky brusinek rozmanitě působí na organismus -  vykazují antioxidační a 

kardioprotektivní efekt, a s tím spojený pozitivní přínos ve sniţování obezity, 

antikancerogenní efekt a zpomalení neurodegenerativních a stárnoucích procesů 

v organismu (Srovnalová a kol. 2014, Neto 2011). Antioxidační aktivita byla v in vitro 

studiích prokázána např. u proanthokyanidinu kvercetinu, další studie zkoumající vliv 

resveratrolu, jenţ je obsahovou látkou brusinek, prokazují zvýšení proteinové exprese 

určitých enzymů (Hebbar a kol. 2005). 

 

V následujícím textu porovnávám svoje výsledky s daty jiných studií, které se alespoň 

částečně věnovaly stejné problematice.  

 

Zvýšenou proteinovou expresi jsem stanovila pro enzym AKR1A1 u vzorku KTs, jedná 

se o vzorek se zvýšenou proteinovou expresí vlivem obesity, naopak u BTs byla 

proteinová exprese významně sníţena.  Statistické hodnocení relativní exprese mRNA 

genu AKR1A1 ukazuje pozitivní působení brusinkového extraktu na její expresi v 

jaterních vzorcích BH a BT. Tento aktivační vliv je pravděpodobně důsledkem 

antioxidační aktivity brusinkového extraktu. K porovnání mých výsledků mi nejsou 

známy jiné studie zabývající se stejným tématem.  
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Výsledky získané mým výzkumem pomocí metody western blotting neukazují na ţádné 

statisticky významné změny proteinové exprese enzymu CBR1. Vzorky pouţité pro 

stanovení relativního obsahu mRNA genu CBR1 prokazují statistické zvýšení obsahu 

exprimované mRNA v obou tkáních vlivem brusinek obsaţených ve stravě. Studie 

zabývající se vlivem kvercetinu, kvercitrinu a rutinu prokazuje inhibiční účinky na 

aktivitu lidské formy enzymu CBR1 (Carlquist a kol. 2008). Vliv obezity na změnu 

mnoţství exprimovaného proteinu jsem neprokázala ani na hladině proteinu, ani na 

hladině mRNA, ale studie provedená na potkanech, u nichţ byla obezita indukována 

stravou, ukazuje aţ na 2,2násobné sníţení proteinové exprese CBR1 u takových jedinců 

(Li a kol. 2008). 

  

Flavony obsaţené v potravě zvyšují aktivitu enzymu GST. Tento fakt vede 

k dlouhodobému přijímání extraktu ze zeleného čaje a v důsledku ke zvýšení 

cytosolické aktivity GST u samic potkanů. V potravě zastoupený morin také průkazně 

zvyšuje aktivitu GST, na druhou stranu flavonoid kvercetin efektivně sniţuje aktivitu 

lidské placentární GST (Moon a kol. 2006). Zvýšení aktivity enzymu GST díky 

brusinkovému extraktu můţe působit protektivně, neboť zvýšení aktivity především 

v oblasti gastrointestinálního traktu působí proti škodlivým elektrofilům (Boušová a 

Skálová 2012).  

Antioxidant resveratrol obsaţený v plodech brusinek zvýšil proteinovou expresi 

některých enzymů. Tato skutečnost byla potvrzena především u lidských dobrovolníků 

po 28denním podávání resveratrolu, kdy byla zvýšena proteinová exprese enzymu 

GSTp (Hebbar a kol. 2005). Ve studii Ajiboye a kol. (2011) byly studovány enzymy 

druhé fáze metabolismu GST a NQO 1, jejichţ aktivita byla  signifikantně zvýšena po 

podání ibišku ve srovnání s kontrolní skupinou. Anthokyanidiny tedy mají schopnost 

indukovat enzymy druhé fáze biotransformace dle této studie. 

 

Hodnoty získané mojí studií ukazují na podobné výsledky, vliv protektivního působení 

brusinek a zvýšení proteinové exprese enzymu GSTp se projevil u normálních myší, 

naopak negativní vliv se ukazuje u obézních myší v jaterní tkáni. GSTz tuto teorii 

s vlivem brusinek nepodporuje, zvýšení exprese se projevilo pouze pod vlivem obezity.  

Studie zabývající se analýzou exprimované mRNA různých isoforem genu GST u dvou 

skupin, a to konkrétně u skupiny kontrolních jedinců a skupiny obézních myší, u nichţ 

byla obezita indukována stravou, ukazuje na zvýšení exprese mRNA isoformy genu 
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GSTz1 a mírné zvýšení exprese bylo zjištěno i u isoformy genu GSTp1/2, tento rozdíl 

není ale statisticky (p<0,05) signifikantní. Byl zde tedy pozorován vliv obezity na 

expresi mRNA jednotlivých isoforem genu GST. Exprese zmíněných genů byly 

analyzovány v bílé tukové tkáni (Grimsrud 2008).  

V roce 2007 byla provedena studie zabývající se vlivem anthokyanů obsaţených 

v různém mnoţství v několika druzích brambor na vysokocholesterolovou dietu u 

myších samců. Myši byly krmeny stravou obsahující vyšší mnoţství cholestrolu a 

různými druhy brambor (anthokyany) po dobu 28 dní a následně byly přeměřeny 

aktivity enzymů v jaterní tkáni. Oproti tomu jako kontrolní skupina byla proměřena 

skupina krmená běţnou stravou. Aktivita jaterní GR a GST byla signifikantně zvýšena 

ve srovnání s kontrolní skupinou. Výsledky studie tedy ukazují na proměnlivost aktivity 

antioxidačních enzymů a oxidačního stavu organismu vlivem stravy obsahující vysoké 

mnoţštví anthokyanů v bramborách. Tyto látky hrají důleţitou roli v ochraně před 

oxidačních poskoţením u vysokocholesterolové diety a následně u obezity (Han a kol. 

2007). V mém experimentu se u obézních myší proteinová exprese enzymu GSTp ve 

střevě vlivem brusinek statisticky sníţila. Tento výsledek potvrzuje i metoda stanovení 

exprese mRNA, která ukazuje na sniţování exprese genu GSTp současným vlivem 

brusinek a obezity ve střevní mukose.   

 

Studie podporující výsledky ve střevním epitelu ukazuje studie provedená Crespo a kol. 

(2008), jeţ se zabývá aktivitou antioxidačních enzymů po podávání flavonoidů 

(kvercetinu a kempferolu). Její výsledky prokazují sníţení oxidačního stresu sníţením 

produkce kyslíkových a dusíkových radikálů. Tento stav vedl následně ke sníţení 

proteinové exprese enzymu a mRNA exprese genu GPx a SOD.  

 

Ze studie podporující příjem stravy bohaté na brusinky a v nich obsaţených flavonoidů 

byly prezentovány následující výsledky u dvou skupin, které byly krmeny aterogenní 

dietou s 5% nebo 10% obsahem brusinek: cytosolická aktivita CAT jedinců s příjmem 

5% brusinek byla statisticky sníţena ve srovnání s kontrolní skupinou (krmena běţnou 

stravou). Předpokladem pro sníţení aktivity je antioxidační efekt flavonoidů (Kim a 

Kim 2014).  

 

Vliv diety bohaté na tuky, která je příčinou obezity u pokusných jedinců, na expresi 

genů GPx, CAT, SOD byl zjišťován pomocí PCR. Zmíněná studie týkající se tkáně 
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varlat myších jedinců se zabývá relativní hodnotou exprese mRNA výše zmíněných 

genů. Této velké studie se účastnilo celkově 96 samců myší  rozdělených do tří skupin 

(1. kontrolní skupina, 2. jedinci s obezitou navozenou dietou a 3. skupina jedinců s 

obezitou způsobenou vysokocholesterolovou dietou). Po osmi týdnech přijímání 

vysokotučné stravy byla výrazně zvýšena exprese genu CAT, avšak po 19 týdnech 

studie se exprese signifikantně sníţily u všech studovaných genů těchto enzymů. Z této 

studie vyplývá, ţe exprese mRNA reaguje na délku obézního stavu jedince. 

Několikatýdenní přijímání vysokutučné stravy navozuje obezitu a tělo se zpočátku 

velmi brání a zvyšuje tak aktivitu těchto antioxidačních enzymů, avšak po jistém čase se 

aktivita opět sniţuje, neboť organismus přestane kompenzovat jeho nedostatky, coţ 

potrvzují i výsledky mé práce (Zhao a kol. 2014). Relativní hladina exprese mRNA 

genu CAT jsou zvýšeny v obou tkáních ve srovnání s kontrolní skupinou.  

 

Aktivita NQO1 ve studii Bensona a kol. (1980) vykazovala rozdílné hodnoty dle tkáně, 

aktivita byla proměřena pomocí 2,6-dichloroindofenolu. Studovaným myším byla 

podávána látka 2(3)terc-butyl-4-hydroxyanisol (BHA), která vykazuje antioxidační 

potenciál, a chrání tak před kancerogenezí a toxicitou. Během podávání BHA ve stravě 

se signifikantně zvýšila cytosolická aktivita NQO1 v ledvinové a plicní tkáni, v jaterním 

cytosolu se zvýšila aţ 10x oproti kontrolním jedincům, jimţ BHA podáváno nebylo. 

V horní části tenkého střeva byla aktivita zvýšena téměř 6x, ovšem v koncové části 

tenkého střeva a ve střevě tlustém se aktivita signifikantně nezvyšovala. Zde je tedy 

patrné, ţe antioxidační aktivita BHA podpořila aktivitu enzymu.  

Současné studie zabývající se vlivem antioxidantu berberinu na oxidační stres potvrzují 

jeho supresivní vliv na oxidační radikály. Berberin působí skrz cestu nukleárního 

faktoru Nrf2. Tento nukleární faktor zajištuje expresi enzymu NQO 1 a hemoxidasy. 

Studie Vomhof-Dekreyho a kol. (2012) poukazuje na široké působení tohoto 

transkripčního faktoru. Aktivace Nrf2 výsledně spěje k vyšší expresi zmíněných 

antioxidačních enzymů a sniţuje produkci ROS (Li a kol. 2014). 

 

Výsledky mého zkoumání ukazují na mírné zvýšení proteinové exprese enzymu v 

játrech, které není ale signifikantní, ve střevě se tato stutečnost prokázala. V případě 

mRNA exprese genu NQO1 se jedná o zvýšení vlivem antioxidačního obsahu brusinek 

v jaterní tkáni u obézních jedinců. Moje výsledky nekorespondují s výsledky studie 

Bensona a kol. (1980), coţ můţe být způsobeno uţitím dvou různých antioxidantů.  
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Preedy (2012) ve své knize Isoflavones popisuje vztah mezi NQO1, sérovým 

amyloidem A a adipocyty. Se vzrůstající velikostí adipocytu vzrůstá proteinová exprese 

enzymu NQO1. Během uměle nastolené redukce obezity v lidském organismu došlo 

k výraznému úbytku mnoţství NQO1. Výsledky mé práce jsou obdobné, podařilo se mi 

prokázat zvyšující se expresi u obézních jedinců oproti normálním v jaterní tkáni.  

 

Další studie se zabývala zjištěním mRNA exprese genu NQO1 v lidské tukové tkáni. 

Jednalo se o malé a velké adipocyty, které byly proměřovány pomocí qPCR. mRNA 

NQO1 pozitivně korelovaly s mnoţstvím tukové tkáně. Jakmile studované objekty (12 

muţů a 12 ţen s BMI 33,1 – 54,1kg/m
2
 zařadili nízkokalorickou dietu a ztráceli na váze, 

mRNA exprese korelovaly se sníţeným mnoţstvím tukové tkáně v organismu. Tento 

trend se rozvíjel 18 týdnů, kdy pacientky sniţovaly svoji hmotnost (Palming a kol. 

2007). Výsledky mé práci ukazují nárust proteinové exprese enzymu NQO1 vlivem 

obezity v jaterním cytosolu, stejné závěry jsem dokázala i měřením qPCR. Působení 

vlivem obezity ve střevní tkáni jsem neprokázala jako statisticky významné.  
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7. Závěr 

Cíle této rigorózní práce byly splněny a jejich výsledky lze shrnout následovně. 

 

 Pro stanovení proteinové exprese jsem si připravila cytosolické vzorky 

z vybraných tkání experimentálních myší, zároveň jsem vyizolovala RNA 

z těchto tkání pro stanovení exprese mRNA.  

 

 Proteinové exprese byly stanoveny u všech zamýšlených enzymů ze všech 

vzorků s těmito výsledky: signifikantně exprese vzrostly u vzorku BHj u 

enzymu GSTp a GPx, sníţení jsem zjistila u BHj u CAT, vzorek BHs osahuje 

signifikantně zvýšené proteinové exprese enzymů GSTp, CAT a NQO1, 

v populaci obézních myší se proteinové exprese vlivem brusinek statisticky 

sníţily v měřeném vzorku BTj u enzymu GSTp, ve vzorku BTs u enzymů 

AKR1A1 a GPx. Následně jsem porovnala vliv obezity na jednotlivé exprese 

s těmito výsledky: signifikantní zvýšení se projevilo ve vzorku KTj u enzymů 

GSTz a NQO1 a ve vzorku KTs u enzymů AKR1A1, GSTp, GSTz, CAT a GPx, 

signifikantní sníţení exprese ve vzorku KTj u enzymů GSTp a CAT.  

 

 Relativní změna genové exprese se signifikantně zvýšila u skupiny BHj a BTj u 

AKR1A1 a CBR1, u skupiny BTj navíc ještě u NQO1, skupina BHs vykazuje 

signifikatní zvýšení genové exprese u GSTz a CAT. Sníţení relativní genové 

exprese se projevilo ve vzorku BHj genu GSTz a vzorku BHs genu GPx a 

NQO1. Zvýšení genové exprese vlivem obezity jsem zaznamena u jedinců ze 

skupiny KTj u genů GSTz a NQO1, naopak sníţení vlivem obezity se projevilo 

u KTj genu GSTp a KTs genů GPx a NQO1.  
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metabolism) 

NADPH  nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

NADH  nikotinamidadenindinukleotid   

NPY   neuropeptid Y  

NQO1   NAD(P)H-chinonoxidoreduktasa 1 

Nrf2  nuclear factor-erythroid 2-related factor-2 

POMC   proopiomelanokortin  

PCR   polymerázová řetězová reakce  

qPCR   polymerázová řetězová reakce v reálném čase 

RNA  ribonukleová kyselina 

ROS   reaktivní formy kyslíku 

SDR   rodina enzymů s krátkým řetězcem dehydrogenas/reduktas 

SDS-PAGE elektroforéza proteinů na polykakrylamidovém gelu 

SOD   superoxiddismutasa 

VLDL   very low-density lipoproteins  

 

Zkratky chemikálií jsou uvedeny v příslušné části rigorózní práce. 
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