
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 nichž byla obezita navozena uměle 

podáváním glutamátu sodného. Tito jedinci byli kontrolou k dalším dvěma skupinám, u nichž 

byl testován vliv brusinkového extraktu na expresi enzymů. Exprese byly stanovovány 

v subcelulárních frakcích jater a tenkého střeva. Ke stanovení proteinové exprese byla využita 

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 obézních 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. Snížení 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 snížila 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. 

 


