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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze 
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Kandidát: Veronika Mazurková 

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

 

Název diplomové práce: Karbonylace lidského sérového albuminu glykačními 

činidly: účinek karbonylreduktasy 1 

Předkládaná diplomová práce se zabývá vznikem karbonylových skupin v molekulách 

lidského sérového albuminu (HSA) působením vybraných glykačních činidel 

a schopností enzymu karbonylreduktasy 1 (CBR1) do tohoto procesu zasahovat. 

V úvodních experimentech jsem se věnovala nalezení vhodných podmínek pro 

stanovení karbonylových skupin v modelu HSA glykovaného in vitro fruktosou 

a methylglyoxalem pomocí spektrofotometrických metod a polyakrylamidové gelové 

elektroforézy za denaturujících podmínek (SDS-PAGE) s následným imunoblotingem. 

Průběh glykace HSA jsem sledovala rovněž pomocí měření fluoreskujících AGE 

produktů. Dále jsem zkoumala vliv CBR1 na tvorbu karbonylových skupin u vzorků 

HSA glykovaných reaktivními karbonylovými sloučeninami fruktosou, 

methylglyoxalem, glyoxalem a glyceraldehydem. K měření jsem použila metody 

spektrofotometrické, SDS-PAGE s imunoblotingem a imunochemické stanovení 

ELISA. CBR1 nebyla za daných podmínek schopná odstranit již vzniklé karbonylové 

skupiny. Stejně tak schopnost CBR1 snižovat množství karbonylových skupin 

v průběhu inkubace HSA s karbonylovými sloučeninami se nepotvrdila. Glykace 

probíhala nejrychleji při pH 7,4 v porovnání s glykací při pH 6 a pH 8. Různá množství 

přidávané CBR1 na začátku inkubace HSA s karbonylovými sloučeninami neměla na 

množství karbonylů při těchto pH výraznější vliv. Přesto bylo při pH 8 patrné mírné 

zvýšení množství karbonylů se stoupajícím množstvím CBR1. To by mohlo být 

způsobeno změnou aktivity CBR1 na její dehydrogenasovou aktivitu v důsledku 

působení alkalického pH. Předpoklad, že se CBR1 podílí na odstraňování reaktivních 

karbonylových skupin, se nepodařilo prokázat. 
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Title of diploma thesis: Carbonylation of human serum albumin by glycation 

agents: effect of carbonyl reductase 1 

This diploma thesis is concerned with a formation of carbonyl groups in the molecules 

of human serum albumin (HSA) as a result of selected glycation agents activity 

and the ability of enzyme carbonyl reductase 1 (CBR1) to influence this process. Initial 

experiments were devoted to find optimal conditions for quantification of carbonyl 

groups in the model of HSA glycated in vitro by fructose and methylglyoxal using 

spectrophotometric assays and the sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel 

electrophoresis (SDS-PAGE) with subsequent immunoblotting. The glycation of HSA 

was monitored also by the measurement of fluorescent AGE products. Then the effect 

of CBR1 on the formation of carbonyl groups in the samples of HSA glycated with 

reactive carbonyl compounds fructose, methylglyoxal, glyoxal, and glyceraldehyde was 

studied. Spectrophotometric assays, SDS-PAGE with immunoblotting and enzyme 

immunoassay ELISA were employed. CBR1 was not able to remove already formed 

carbonyl groups under given conditions. Also the ability of CBR1 to decrease 

the amount of carbonyl groups during the incubation of HSA with the carbonyl 

compounds was not confirmed. Glycation proceeded at the highest rate at pH 7,4 

compared to the glycation at pH 6 or pH 8. The variable amount of CBR1 which was 

added at the beginning of incubations of HSA with carbonyl compounds did not 

considerably affect amount of carbonyls at these pH values. Nevertheless, mild increase 

in carbonyl content was noticable with increasing amount of CBR1 at pH 8. That could 

be caused by the altered CBR1 activity to its dehydrogenase activity as a result 

of alkaline pH. Assumption, that CBR1 is involved in the process of removing reactive 

carbonyl groups was not proven. 
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1. ÚVOD 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala vznikem karbonylových skupin v molekule 

lidského sérového albuminu (HSA) působením vybraných glykačních činidel 

a možností zasáhnout do tohoto procesu pomocí enzymu karbonylreduktasy 1 (CBR1). 

Při nadbytku reaktivních forem kyslíku v organismu dochází k rozvoji stavu 

označovaného jako oxidační stres, který vede k celé řadě oxidačních modifikací 

biomolekul. Karbonylace proteinů je v současnosti nejpoužívanějším biomarkerem 

oxidačního poškození organismu. Jednou z možností vzniku karbonylových skupin je 

také neenzymová glykace proteinů. Karbonylované proteiny se mohou v buňkách 

hromadit a vytvářet toxické agregáty, které se podílejí na procesu stárnutí a na rozvoji 

mnoha onemocnění jako jsou ateroskleróza, diabetes mellitus a nefropatie. Snížení 

množství karbonylů by tak mohlo mít významné terapeutické dopady. Jedním 

z enzymů, který má schopnost redukovat karbonylové sloučeniny, je i CBR1. Tento 

enzym hraje důležitou roli v udržování buněčné homeostázy a při ochraně organismu, 

ale o jeho úloze v odstraňování reaktivních karbonylovaných proteinů zatím není nic 

známo. 

V experimentální části své práce jsem se nejdříve věnovala stanovení množství 

karbonylů u modelu HSA glykovaného in vitro pomocí fruktosy a methylglyoxalu, a to 

metodami spektrofotometrickými, fluorescenčními a pomocí polyakrylamidové gelové 

elektroforézy za denaturujících podmínek (SDS-PAGE) s následným imunoblotingem. 

Dále jsem zkoumala vliv CBR1 na množství karbonylových skupin u vzorků HSA 

glykovaného in vitro fruktosou, methylglyoxalem, glyoxalem a glyceraldehydem. 

K měření jsem použila metody spektrofotometrické, SDS-PAGE s imunoblotingem 

a imunochemické stanovení ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay). 

Praktickou část diplomové práce jsem vypracovala na katedře biochemických věd 

FaF UK, kde se skupina profesora Dršaty a docentky Boušové dlouhodobě zabývá 

problematikou neenzymové glykace proteinů a jejího ovlivnění látkami 

s antioxidačními účinky. Další výzkumnou oblastí, kterou se členové katedry 

biochemických věd zabývají, je studium metabolismu xenobiotik. 
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2. SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

2.1. Oxidační modifikace proteinů 

Kyslík je nezbytný pro přežití všech aerobních organismů. Přesto na ně může působit 

i toxicky, a to díky vzniku reaktivních forem kyslíku (ROS). Tyto sloučeniny jsou 

schopné poškozovat různé biomolekuly včetně lipidů, proteinů, sacharidů a nukleových 

kyselin (Ledvina a kol. 2009). 

ROS jsou v buňkách produkovány neustále jako součást buněčné redoxní regulace 

(Dalle–Donne a kol. 2006). Za fyziologických podmínek je jejich koncentrace malá 

a antioxidační obranné systémy organismu jsou schopné minimalizovat oxidační 

poškození. Pokud dojde k nerovnováze mezi tvorbou a odstraňováním ROS, dochází ke 

stavu označovanému jako oxidační stres, kdy vzniká velké množství reaktivních 

sloučenin. Tyto sloučeniny poškozují biomolekuly a tím dochází ke změně funkčnosti 

a životaschopnosti buněk a tkání (Bachi a kol. 2013). 

Oxidační stres je považován za důležitý faktor v rozvoji mnoha onemocnění, včetně 

aterosklerózy, rakoviny, diabetu mellitu, ischemicko-reperfúzních onemocnění, 

kardiovaskulárních a neurodegenerativních chorob (Bachi a kol. 2013). Také mnoho 

změn, ke kterým dochází při stárnutí organismu, vzniká v důsledku oxidačního 

poškození (Levine a Stadtman 2001). 

Primární cíle oxidačního poškození v buňce se liší v závislosti na typu buňky, na 

množství a době působení produktů oxidace, typu vznikajících ROS, místě jejich vzniku 

(intracelulární versus extracelulární) a na vzájemné blízkosti oxidační složky 

a specifické buněčné struktury (Dalle-Donne a kol. 2006). Mezi biomolekulami jsou 

nejčastějším cílem působení ROS proteiny. Důsledkem aktivity ROS jsou posttranslační 

modifikace proteinů způsobené buď přímou modifikací aminokyselinových zbytků nebo 

tvorbou reaktivních metabolitů vznikajících oxidací dalších buněčných složek, 

například lipidů a cukrů (Bachi a kol. 2013, Dunlop a kol. 2009, Levine a Stadtman 

2001). Často dochází k několika typům modifikací současně (Bachi a kol. 2013). 

Základní rozdělení posttranslačních modifikací bílkovin je na reversibilní 

a irreversibilní. Reversibilní modifikace, nejčastěji na aminokyselinových zbytcích 
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cysteinu a methioninu, mohou hrát roli ve změně funkce proteinu nebo obraně před 

nevratnou modifikací. Irreversibilní modifikace je spojována se ztrátou funkčnosti 

proteinu a může vést k degradaci poškozené molekuly proteasomem nebo jinými 

proteasami či k akumulaci poškozeného proteinu (Bachi a kol. 2013). 

Mnoho reakcí vyvolaných oxidačním stresem vede ke vzniku karbonylových skupin 

v molekulách proteinů. Jedná se o nevratnou oxidační modifikaci (Levine a Stadtman 

2001). 

2.1.1. Vznik karbonylových skupin v molekulách proteinů 

Při oxidaci proteinů jsou nejčastějším produktem karbonylované deriváty a proto je 

karbonylace proteinů považována za indikátor oxidačního poškození (Bachi a kol. 

2013). Karbonylace proteinů je nevratné oxidační poškození vznikající v důsledku 

nadměrné tvorby ROS, často vedoucí ke ztrátě funkce proteinu (Dalle-Donne a kol. 

2006). 

Karbonylované deriváty proteinů (ketony a aldehydy) jsou vysoce reaktivní sloučeniny 

vznikající různými mechanismy (Trnková a kol. 2015). Oxidační štěpení proteinů 

cestou α-amidace (Obr. 1A, reakce a) nebo oxidace glutamylových postranních řetězců 

(Obr. 1A, reakce b) vede ke vzniku proteinu, ve kterém je N-terminální aminoskupina 

blokovaná α-ketoacylovým derivátem. Karbonylové deriváty také mohou vznikat 

přímou oxidací postranních řetězců lysinu, argininu, prolinu a threoninu, za vzniku 

semialdehydu α-aminoadipové kyseliny z lysinu, semialdehydu glutamátu z argininu 

a prolinu, 2-pyrrolidonu z prolinu a 2-amino-3-ketomáselné kyseliny z threoninu 

(Obr. 1B) (Berlett a Stadtman 1997). 
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Obr. 1 Vybrané mechanismy karbonylace proteinů (Bachi a kol. 2013) 

Karbonylové skupiny mohou být také vneseny do proteinů reakcí s aldehydy 

(např. malondialdehyd, 4-hydroxy-2-nonenal) vznikajícími při oxidaci 

polynenasycených mastných kyselin za katalýzy kovů. Chemická modifikace proteinů 

reaktivními karbonylovými sloučeninami vznikajícími při peroxidaci lipidů vede 

k tvorbě produktů pokročilé peroxidace (Dalle-Donne a kol. 2006). 

Čtvrtou možností vzniku karbonylových derivátů je reakce aminoskupiny v postranním 

řetězci proteinu s reaktivními karbonylovými deriváty (ketoaminy, ketoaldehydy) 

produkovanými jako následek reakce redukujících sacharidů a jejich oxidačních 

produktů s lysinovými zbytky proteinů v procesu označovaném jako glykace 

či glykoxidace (Berlett a Stadtman 1997). V následující kapitole tuto adici reaktivních 

meziproduktů neenzymové glykace do polypeptidového řetězce popisuji podrobněji. 
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2.1.2. Neenzymová glykace proteinů 

Neenzymová glykace je komplex reakcí mezi redukujícími cukry a lysinovými 

postranními řetězci nebo N-terminálními aminoskupinami proteinů (Reihl a kol. 2003). 

Louis Camille Maillard na začátku 20. století jako první popsal tento proces 

neenzymové glykace a reakce je nyní známá též pod názvem Maillardova reakce 

(Schalkwijk a kol. 2004). Ačkoli tato reakce probíhá i bez oxidační složky, oxidační 

reakce mohou urychlovat chemickou modifikaci proteinů (Baynes a Thorpe 2000). 

Proces glykace rozdělujeme do tří hlavních fází: časná, střední a pozdní (Lapolla a kol. 

2005). V časné fázi Maillardovy reakce dochází ke kondenzaci redukujících cukrů, 

například glukosy a fruktosy, s volnou aminoskupinou proteinu za vzniku nestabilní 

Schiffovy base. V případě glukosy dochází k přeskupení Schiffovy base na ketoamin 

(tzv. Amadoriho produkt) a v případě fruktosy vznikají dva odlišné (tzv. Heynsovy) 

produkty (Obr. 2) (Schalkwijk a kol. 2004). 

 

Obr. 2 Počáteční fáze Maillardovy reakce s D-glukosou a D-fruktosou (Schalkwijk 

a kol. 2004) 

Ve střední fázi je Amadoriho produkt degradován na řadu karbonylových sloučenin 

(např. glyoxal, methylglyoxal a 3-deoxyglukoson), které jsou vysoce reaktivní a iniciují 

další reakce (Lapolla a kol. 2005). Sacharidy mohou podstoupit dehydratační, oxidační 

a fragmentační reakce předcházející připojení k aminoskupině a tak může probíhat 

mnoho paralelních reakcí. Reaktivní meziprodukty vznikající těmito reakcemi jsou 

nejčastěji α-oxoaldehydy a v procesu glykace jsou více než 20.000krát reaktivnější než 
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glukosa. V současnosti je známo 11 dikarbonylových sloučenin tvořených 

z monosacharidů v průběhu glykace (Obr. 3) (Thornalley 2005). 

 

Obr. 3 Meziprodukty střední fáze Maillardovy reakce (Thornalley 2005) 

V pozdní fázi tyto produkty reagují s volnými aminoskupinami proteinů a dochází 

k přeskupování vedoucímu ke vzniku tzv. koncových produktů pokročilé glykace 

(AGEs) (Obr. 4) (Lapolla a kol. 2005). Tvorba AGEs je za fyziologických podmínek 

velmi pomalá a na rozdíl od tvorby Amadoriho produktů je již nevratná (Brownlee 

a kol. 1984). Při vzniku AGEs může hrát roli i oxidace a to dvěma mechanismy. První 

zahrnuje oxidaci volných cukrů vedoucí ke vzniku reaktivnějších dikarbonylových 

sloučenin, které následně reakcí s proteiny vytvářejí vysoce reaktivní ketoaminy. Druhý 

mechanismus se týká Amadoriho produktů, které jsou náchylnější k oxidaci, a v tomto 

případě jsou sacharidy kondenzující s proteiny oxidovány za vzniku ROS, které 

způsobují další oxidační poškození. Tento proces glykace za oxidačních podmínek je 

nazýván jako glykoxidace (Lapolla a kol. 2005).  

Produkty pokročilé glykace/glykoxidace jsou vysokomolekulární žlutohnědě zbarvené 

sloučeniny, jejichž přesná struktura není stále plně objasněna (Vistoli a kol. 2013). 

Kovalentně zesíťované proteiny (tzv. „cross-links“) patří mezi hlavní modifikace 

způsobené Maillardovou reakcí (Reihl a kol. 2003). AGEs je možné kvantitativně 
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stanovit podle jejich charakteristického žlutohnědého zbarvení, fluorescence a účasti na 

tvorbě zesítění proteinů (Brownlee a kol. 1984). 

 

Obr. 4 Maillardova reakce - časná, střední a pozdní fáze (Lapolla a kol. 2005) 

Rychlost glykace je přímo úměrná množství cukru vyskytujícího se v lineární formě 

a z tohoto důvodu jsou různé glykační metabolity schopny tvořit větší množství 

glykovaných proteinů než ekvimolární množství glukosy (Huijberts a kol. 2008). 

Glukosa má podíl cukru v lineární formě 0,0002 % a fruktosa pro srovnání 0,7 %, 

fruktosa je tedy 7,5krát reaktivnější než glukosa, která je považovaná za nejméně 

reaktivní cukr. Vedle výskytu cukru v lineární formě jsou zde další faktory určující 

průběh Maillardovy reakce, jako je délka sacharidového řetězce a vnitřní reaktivita 

funkčních skupin (Vistoli a kol. 2013). Z důvodu malé rychlosti reakce mezi glukosou 

a proteiny byla původně glykace spojovaná s extracelulárními proteiny s dlouhým 

biologickým poločasem. V současnosti je známo, že glykace probíhá i intracelulárně na 

proteinech s krátkým biologickým poločasem (Schalkwijk a kol. 2004). 

Proces neenzymové glykace byl sledován u velkého množství biologicky významných 

proteinů (Brownlee a kol. 1984). Například glykace kolagenu způsobuje zesílení 

průřezu cév, v jejímž důsledku dochází ke snížení jejich elasticity, k rozvoji hypertenze, 

endoteliální dysfunkce a dochází k urychlování progrese různých nemocí, jako jsou 

ateroskleróza, nefropatie a patologické změny sítnice (Vistoli a kol. 2013). Tvorba 

AGEs také hraje roli v procesu stárnutí a při vzniku chronických komplikací diabetu 

mellitu (Suravajjala a kol. 2013). 
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Je třeba dodat, že nejen redukující cukry jsou schopny tvořit koncové produkty 

pokročilé glykace, ale také řada dalších látek jako askorbát a další uhlovodíky mohou 

reagovat s proteiny, lipidy a nukleovými kyselinami za vzniku AGEs (Lapolla 

a kol. 2005). 

2.1.3. Koncové produkty pokročilé glykace 

Klasifikace AGEs 

Ačkoli proces tvorby AGEs není zatím plně objasněn, můžeme AGEs vznikající in vivo 

rozdělit do tří základních skupin podle schopnosti tvořit zesítění (tzv. „cross-links“) 

a podle schopnosti fluoreskovat (Obr. 5) (Ulrich a Cerami 2001, Ahmed 2005). 

 

Obr. 5 Klasifikace AGEs vznikajících in vivo s několika příklady z každé skupiny 

(Ahmed 2005) 
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První skupinu tvoří fluoreskující AGEs se schopností zesítění. První identifikovaný 

fluoreskující AGEs byl pentosidin, mezi další patří crossliny, vesperlysiny, 

pentodilysiny. Tato skupina tvoří pouze necelé jedno procento ze všech AGEs 

vznikajících za fyziologických podmínek. Hlavními AGEs strukturami jsou 

nefluoreskující AGEs schopné zesítění. Mezi známé členy této skupiny patří například 

imidazoliumdilysinová zesítění, známá také pod názvem GOLD/MOLD zesítění, dále 

zesítění pyrrolová, argininlysinová a glukosapan. Třetí skupinou AGEs 

identifikovaných in vivo jsou struktury navázané na proteiny bez schopnosti tvořit 

zesítění. Tyto sloučeniny mohou mít škodlivé účinky jako prekurzory zesítění nebo 

mohou být ligandy biologických receptorů a způsobovat celou řadu buněčných 

a tkáňových změn. Mezi významné členy této skupiny patří pyrralin, 

karboxyalkyllysiny a imidazolony (Ulrich a Cerami 2001). 

Degradace a eliminace AGEs 

Množství AGEs v těle odráží rovnováhu mezi jejich tvorbou a odbouráváním, které se 

uskutečňuje prostřednictvím jejich štěpení na nízkomolekulární AGE peptidy ve tkáních 

a eliminací ledvinami (Lapolla a kol. 2005). Jejich tvorba se výrazně zvyšuje, pokud je 

organismus dlouhodobě vystaven hyperglykémii, hyperlipidémii nebo oxidačnímu 

stresu (Ahmad a kol. 2014). Mezi přirozené obranné mechanismy patří některé enzymy 

schopné redukovat tvorbu nebo množství AGEs, makrofágy schopné endocytózou 

odstraňovat škodlivé AGEs, specifické a nespecifické buněčné receptorové systémy 

a také antioxidanty se schopností ochraňovat buňku proti volným radikálům 

urychlujícím proces glykoxidace (Ahmed 2005). 

Bylo identifikováno několik typů AGE receptorů (AGE-R). Patří mezi ně receptorový 

komplex oligosacharyl-transferas 48, nazvaný také AGE-R1, účastnící se ligandem 

zprostředkované endocytózy a receptor AGE-R2 účastnící se časné signalizace. Dále 

galektin 3 také označovaný jako AGE-R3, scavengerový receptor makrofágů a zatím 

nejprozkoumanější receptor pro AGEs označovaný jako RAGE (Mercer a kol. 2004, 

Lapolla a kol. 2005). 

Galektin 3/AGE-R3 se nachází na různých typech buněk, jako jsou například 

makrofágy, neurony, gliové buňky, osteoblasty a chondrocyty. Nejvíce je exprimovaný 
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v epiteliálních buňkách (Mercer a kol. 2004). Galektin 3 pomáhá jak k odstranění 

AGEs, tak k aktivaci buněk (Lapolla a kol. 2005). 

Scavengerové receptory s afinitou pro AGEs byly nalezeny na mnoha buňkách včetně 

makrofágů, lymfocytů a endoteliálních buněk. Fagocytující buňky exprimující tyto 

receptory na svém povrchu mohou internalizovat proteiny modifikované AGEs 

a uvolňovat malé rozpustné AGE peptidy (Ulrich a Cerami 2001). 

RAGE se řadí do nadrodiny imunoglobulinů, jedná se o multiligandový receptor, který 

interaguje s molekulami produkovanými při buněčném stresu (Schmidt 2015). Nachází 

se na povrchu buněk hladkého svalstva, makrofágů, endoteliálních buněk a astrocytů. 

Interakce AGEs s RAGE vede k aktivaci transkripčního faktoru nukleárního faktoru-кB, 

který ovlivňuje genovou transkripci endotelinu-1, tkáňového faktoru a trombomodulinu. 

Tím dochází k produkci prozánětlivých cytokinů jako je interleukin 1α, interleukin 6 

a tumor nekrotizující faktor α. Dochází ke změnám buněčné signalizace a zvyšuje se 

exprese adhezních molekul včetně vaskulární adhezivní molekuly VCAM-1 a zvyšuje 

se cévní permeabilita (Ahmed 2005). 

Možnosti terapeutické intervence do procesu tvorby AGEs 

Mnoho nemocí, jako například diabetes mellitus, rakovina, ateroskleróza, 

neurodegenerativní poruchy a proces stárnutí je spojováno s neenzymovou glykací 

a tvorbou AGEs (Ahmad a kol. 2014). V současnosti je zkoumáno mnoho sloučenin, jak 

přírodních tak syntetických, pro jejich možný terapeutický potenciál, ale jejich použití 

u lidí je stále diskutabilní (Obr. 6) (Ahmed 2005).  

První možností terapeutického zásahu do procesu glykace je inhibice tvorby AGEs 

látkami blokujícími karbonylové sloučeniny na redukujících cukrech, Amadoriho 

produktech a dikarbonylových meziproduktech. Příkladem je aminoguanidin. Jedná se 

o nízkomolekulární vysoce nukleofilní hydrazinovou sloučeninu, která velmi rychle 

reaguje s ketony a aldehydy. Výzkum in vivo prokázal efektivitu této sloučeniny při 

inhibici vzniku AGEs (Ulrich a Cerami 2001). Pro vedlejší účinky prokázané při 

klinických studiích ji ale není možné použít pro terapeutické účely (Ahmed 2005). Další 

skupina AGE inhibitorů zastavuje přeměnu Amadoriho meziproduktů na AGEs. První 
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identifikovaná sloučenina patřící do této skupiny byl pyridoxamin, mezi další patří 

derivát vitamínu B1 benfotiamin (Ahmad a kol. 2014).  

Dalším přístupem je rozštěpení již vzniklého AGE zesítění pomocí sloučenin, jako je 

fenylthiazonium bromid (PTB) a alagebrium chlorid (ALT 711) (Ahmad a kol. 2014). 

Ačkoli in vitro byla prokázána schopnost PTB štěpit vazbu uhlík-uhlík mezi karbonyly 

α-dikarbonylových sloučenin, in vivo se tato schopnost neprojevila. ALT 711 je 

analogem PTB s lepší stabilitou. Tato sloučenina úspěšně prošla I. a II. fází klinického 

hodnocení (Ahmed 2005). Její testování však bylo v roce 2005 zastaveno z finančních 

důvodů (Boušová a kol. 2012). 

Třetím přístupem je inhibice RAGE neutralizujícími protilátkami nebo potlačení 

postreceptorové signalizační kaskády antioxidanty. Mezi látky schopné blokovat 

interakci mezi AGEs a receptorem RAGE (tzv. blokátory RAGE) patří rozpustné 

RAGE (sRAGE) nebo protilátky schopné reagovat s RAGE. Také antioxidanty 

přispívají k ochraně před volnými radikály jako například vitamín E a flavonoidy 

kvercetin a rutin (Ahmed 2005). 

Anti-glykační aktivita zlatých nanočástic (GNPs) byla poprvé zmíněna v roce 2009 

a díky jejich biokompatibilitě by se mohly stát potenciálními terapeutiky. Také stříbrné 

nanočástice prokázaly schopnost redukovat proces glykace. Kombinace GNPs 

a antioxidantů (např. epigallokatechingallát) výrazně zvyšuje terapeutický efekt. 

Výzkumy prokázaly, že jak samotné GNPs, tak GNPs biokonjugované s proteiny 

mohou snižovat míru neenzymové modifikace proteinů v procesu glykace. Slibně se 

také jeví možnost cílené distribuce léčiv pomocí GNPs. Množství léčiv a AGE 

inhibitorů bylo úspěšně biokonjugováno s GNPs a jejich výzkum nadále pokračuje 

(Ahmad a kol. 2014). 

Mnoho produktů peroxidace lipidů a glykoxidace může být také úspěšně 

metabolizováno na méně toxické sloučeniny díky působení enzymů. Zvýšení detoxikace 

karbonylů může být dosaženo cestou zvýšení aktivity enzymů metabolizujících 

karbonylové sloučeniny nebo zvýšením jejich množství v důsledku zvýšené transkripce, 

stabilizace mRNA nebo zvýšené translace. Týká se to enzymů glutathion-S-transferas, 

aldehyddehydrogenas, cytochromů P450, aldo-keto reduktas, alkoholdehydrogenas 
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a dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem, jako je například karbonylreduktasa 1 

(CBR1) (Ellis 2007). 

 

Obr. 6 Vybrané možnosti terapeutické intervence do procesu tvorby AGEs 

(Ahmed 2005) 

2.2. Karbonylreduktasa 1 

Karbonyl-redukující enzymy a klasifikace CBR1 

Redukce karbonylové skupiny je důležitý krok v biotransformaci karbonylových 

sloučenin. Následkem této reakce dochází podle typu redukované sloučeniny k její 

aktivaci nebo inaktivaci. Většinou dochází k vytvoření hydroxylové skupiny, sloučenina 

se stává hydrofilnější a tím je usnadněna její exkrece. V současnosti je většina 

charakterizovaných karbonyl-redukujících enzymů rozdělena do dvou nadrodin. První 

je nadrodina aldo-ketoreduktas a druhá je nadrodina dehydrogenas/reduktas s krátkým 

řetězcem (SDR) (Oppermann a Maser 2000). 
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SDR je jedna z nejrozsáhlejších nadrodin enzymů čítajících více než 46.000 členů. 

Většina těchto proteinů si je jen vzdáleně podobná, ale sdílí charakteristické strukturní 

rysy (Persson a kol. 2009). Trojrozměrná struktura většiny členů obsahuje 

tzv. Rossmannův záhyb, který se podílí na vazbě kofaktoru. Druhým společným rysem 

členů této nadrodiny je katalytická tetráda Asn-Ser-Tyr-Lys (Matsunaga a kol. 2006). 

Mezi pravděpodobně nejvýznamnější SDR enzymy patří karbonylreduktasa 1, 

karbonylreduktasa 3 a 11β-hydroxysteroid dehydrogenasa typu 1 (Skálová a kol. 2011). 

CBR1 a její role v metabolismu endogenních a xenobiotických 

sloučenin 

Rozlišujeme 4 typy karbonylreduktas (enzymová klasifikace EC 1.1.1.184) patřících do 

nadrodiny SDR. Jsou to CBR1, CBR2, CBR3 a CBR4 (Matsunaga a kol. 2006). 

CBR1 (SDR21C1) je NADPH-dependentní, nízkomolekulární, převážně monomerní 

cytosolický enzym (Forrest a Gonzalez 2000). Gen pro tento enzym je lokalizován na 

chromosomu 21q22.12 (Matsunaga a kol. 2006). CBR1 se skládá z 277 aminokyselin 

s molekulovou hmotností okolo 30 kDa. Poprvé byl identifikován v roce 1973 (El-

Hawari a kol. 2009). 

V přírodě je CBR1 všudypřítomná, byla prokázána v každém analyzovaném organismu 

včetně bakterií, kvasnic, rostlin, mravenců, ryb, u velkého množství savců a také ve 

všech lidských tkáních (Forrest a Gonzales 2000). Vysoké hladiny byly nalezeny 

především v jaterní tkáni, placentě a CNS, což poukazuje na její možnou roli v ochraně 

organismu před reaktivními karbonyly (Skálová a kol. 2011). CBR1 má širokou 

substrátovou specifitu pro mnoho endogenních a xenobiotických karbonylových 

sloučenin (Forrest a Gonzales 2000). 

Modulace exprese/aktivity CBR1 může mít významné farmakologické a toxikologické 

důsledky (Boušová a kol. 2015). Indukce aktivity karbonyl-metabolizujících enzymů se 

může projevit 2 mechanismy, které závisejí na regulačních elementech konkrétních 

promotorových genů. Prvním je xenobiotický responsivní element (XRE) spojený 

s transkripčním faktorem receptoru pro aromatické uhlovodíky (AhR) a druhým je 

antioxidační/elektrofilní responsivní element (ARE/EpRE) související s nukleárním 

transkripčním faktorem Nrf2 (nuclear factor-erythroid 2-related factor). Nrf2 je také 
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cílem AhR. Cesta Nrf2/ARE se účastní adaptační odpovědi na oxidační stres, a u takto 

indukovaných enzymů se předpokládá, že mají ochrannou a antioxidační funkci. Studie 

prokázaly, že exprese CBR1 také závisí na transkripčním faktoru Nrf2 (Ellis 2007). 

Promotorová oblast CBR1 obsahuje dva funkční XRE, jeden ARE a jeden hypoxický 

responzivní element (Tak a kol. 2011). 

Endogenní substrát CBR1 byl hledán mnoho let. Výsledky studií ukazují, že CBR1 se 

může podílet na metabolismu několika důležitých endogenních sloučenin, a to 

prostaglandinů, tetrahydrobiopterinu, vitamínu K a isatinu. Tetrahydrobiopterin je 

kofaktor hydroxylas aromatických aminokyselin a synthasy NO (Boušová a kol. 2015). 

Isatin je endogenní sloučenina, která se mimo jiné účastní inhibice monoaminooxidasy 

a atriálního natriuretického peptidu (El-Hawari a kol. 2009). V metabolismu 

prostaglandinů slouží CBR1 jako prostaglandin-9-ketoreduktasa a 15-

hydroxyprostaglandindehydrogenasa, což jsou dvě aktivity důležité pro kontrolu 

množství prostaglandinů u jedince za fyziologických i patologických podmínek 

(Boušová a kol. 2015). 

Nedávno získaná data, která umožnila hlubší pochopení problematiky oxidačního stresu 

a redoxní rovnováhy naznačila možnost, že CBR1 hraje důležitou roli v detoxikaci 

reaktivních karbonylů (Boušová a kol. 2015). Například výzkum u β-buněk pankreatu 

při oxidačním stresu prokázal ochrannou roli CBR1 při regulaci buněčného přežití 

a apoptosy (Lim a kol. 2013). Dále byla popsána zvýšená exprese CBR1 při hypoxii, 

vedoucí ke snížení oxidačního stresu v buňce (Tak a kol. 2011). CBR1 také katalyzuje 

redukci sloučeniny 4-oxonon-2-enal, která je produktem peroxidace lipidů (Matsunaga 

a kol. 2006). 

Další studie detekovala zvýšené množství CBR1 při regeneraci kosterních svalů po 

zranění. Při inhibici transkripce CBR1 pomocí specifických siRNA, které vyřadí 

z činnosti nukleární faktor Nrf2 řídící zvýšení transkripce CBR1, došlo k inhibici 

svalové diferenciace a zvýšilo se množství ROS a produktů peroxidace lipidů. CBR1 

tedy hraje zásadní roli při kontrole redoxní rovnováhy a detoxikaci produktů peroxidace 

lipidů v průběhu svalové diferenciace a regenerace (Lim a kol. 2013). 
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Všechny tyto výsledky ukazují na důležitou roli CBR1 v udržování buněčné 

homeostázy a při ochraně organismu. O úloze CBR1 v odstraňování reaktivních 

karbonylovaných proteinů zatím není nic známo (Boušová a kol. 2015). 

Mnoho humánních léčiv obsahuje ve své molekule karbonylovou skupinu, 

např. cytostatika doxorubicin a daunorubicin, nesteroidní protizánětlivá léčiva 

lefoprofen a nabumeton, antidepresivum bupropion, antipsychotikum haloperidol 

a antiemetikum dolasetron. Tato léčiva v organismu podléhají redukčnímu metabolismu 

na hydrofilnější molekuly, než byla parentní léčiva a tím dochází k usnadnění jejich 

eliminace. Může docházet buď ke snížení farmakologické aktivity (bupropion 

a haloperidol), k aktivaci proléčiva (nabumeton a dolasetron) nebo ke zvýšení toxicity 

některých terapeutik, jako jsou cytostatika doxorubicin a daunorubicin. Na redukci 

všech uvedených léčiv se vedle ostatních karbonyl-redukujících enzymů podílí i CBR1 

(Boušová a kol. 2015). 

Mnoho substrátů CBR1 se také nachází v potravinách a škodlivinách v životním 

prostředí (Boušová a kol. 2015). CBR1 je považována za hlavní enzym katalyzující 

redukci chinonů odvozených od polycyklických aromatických uhlovodíků, které mají 

cytotoxický, imunotoxický a genotoxický efekt (Matsunaga a kol. 2006). Derivát 

odvozený od nikotinu NNK (4-(metylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon), 

nacházející se v tabáku a tabákovém kouři, je potenciální karcinogen. Hlavní 

metabolickou cestou detoxikace NNK u lidí je redukce karbonylu, na které se 

pravděpodobně podílí i CBR1 (Maser a kol. 2000). CBR1  tedy hraje nezastupitelnou 

roli při chemoprotekci a modulace její exprese nebo aktivity může významně ovlivnit 

náchylnost organismu k působení toxických karbonylových sloučenin (Boušová 

a kol. 2015). 

2.3. Metody stanovení množství karbonylových 

sloučenin v molekulách proteinů 

Mezi širokým spektrem modifikací biomolekul vznikajících působením ROS, je 

karbonylace proteinů hlavním znakem umožňujícím určit rozsah jejich oxidačního 

poškození (Dalle-Donne a kol. 2006). Obecně je karbonylace definovaná jako nevratná 

posttranslační modifikace vedoucí ke vzniku karbonylových skupin jako jsou aldehydy 
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a ketony v molekulách proteinů (Fedorova a kol. 2013). Jedná se v současnosti 

o nejčastěji používaný biomarker oxidačního poškození, který má několik výhod oproti 

měření jiných produktů oxidace. Těmito výhodami jsou relativně rychlá tvorba 

a relativní stabilita karbonylovaných proteinů (Dalle-Donne a kol. 2003). 

Karbonylové skupiny v molekulách proteinů vznikají různými mechanismy, jak je již 

popsáno v kapitole 2.1.1. Výskyt těchto skupin může ovlivňovat konformaci 

polypeptidového řetězce a tím způsobovat změnu funkce mnoha proteinů (Dalle-Donne 

a kol. 2005). V současnosti je známo přes 180 proteinů podléhajících karbonylaci 

v průběhu stárnutí organismu a při nemocech spojovaných s oxidačním stresem. 

Fyziologická hladina karbonylace je okolo 2 μmol/g proteinu, zatímco při závažném 

oxidačním stresu se tato hladina může zvýšit až trojnásobně, což znamená jedno 

karbonylované místo na přibližně 4.000 aminokyselinových zbytků (Fedorova 

a kol. 2013). 

Bylo vyvinuto množství metod pro detekci a kvantifikaci karbonylových skupin 

v molekulách proteinů. Níže jsou uvedeny nejčastěji používané metody pro 

kvantitativní stanovení karbonylovaných proteinů. 

Biochemické a analytické metody používané k identifikaci a kvantifikaci reaktivních 

karbonylů mohou být klasifikovány do tří základních kategorií. První kategorií jsou 

biochemické a imunochemické techniky, jako je immunobloting a ELISA. Do druhé 

kategorie řadíme spektrofotometrická a chromatografická stanovení a třetí kategorií je 

hmotnostní spektrometrie (Fedorova a kol. 2013). Obsah karbonylovaných proteinů se 

obvykle vyjadřuje jako nmol karbonylů/mg proteinu (Yan a Forster 2011). Ačkoli 

všechny strategie pro detekci karbonylovaných proteinů jsou schopny zprostředkovat 

kvantitativní informace o rozsahu oxidačních modifikací, pouze hmotnostní 

spektrometrie umožňuje identifikaci konkrétních modifikovaných aminokyselinových 

zbytků včetně míst jejich modifikace (Dalle-Donne a kol. 2005). 

Karbonylové skupiny nemají fluorescenční vlastnosti a neabsorbují UV nebo viditelné 

světlo. Aby je bylo možno detekovat a kvantifikovat, používají se specifické chemické 

sondy, které usnadňují jejich stanovení (Yan a Forster 2011). Mezi nejpoužívanější 

sondy umožňující stanovení karbonylovaných proteinů patří [
3
H]-borohydrid sodný 
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([
3
H]NaBH4), sondy obsahující biotin, fluorescenční sondy a 2,4-dinitrofenylhydrazin 

(DNPH) (Dalle-Donne a kol. 2005, Yan a Forster 2011). S výjimkou [
3
H]-borohydridu 

sodného je společným znakem těchto sond hydrazinová skupina, která reaguje 

s karbonylovými skupinami (Yan a Forster 2011). Detekce karbonylovaných proteinů 

byla také usnadněna zavedením protilátek proti 2,4-dinitrofenylu (DNP), které umožňují 

imunochemická stanovení, jako je ELISA (Bachi a kol. 2013). 

[
3
H]-Borohydrid sodný redukuje karbonylové skupiny proteinů na odpovídající 

alkoholy a tím dochází k selektivnímu začlenění tritia do karbonylovaných proteinů. Po 

precipitaci trichloroctovou kyselinou a intenzivním promývání může být změřena 

radioaktivita (Yan a Forster 2011). Detekce radioaktivního vodíku je možná 

standardními metodami (Dalle-Donne a kol. 2003, Shacter 2000). 

DNPH byl poprvé použit při měření karbonylovaných proteinů Levinem 

a spolupracovníky (1990) a v současnosti je široce využíván. Unikátním znakem této 

sondy je absorbance okolo 370 nm, která zůstává i po konjugaci s proteiny a umožňuje 

tak stanovení obsahu karbonylů spektrofotometricky (Yan a Forster 2011). DNPH 

reaguje s karbonylovými skupinami za vzniku stabilního DNP-hydrazonu (Mesquita 

a kol. 2014). Stabilní DNP-hydrazon může být detekován několika způsoby, a to 

spektrofotometricky, imunochemickou metodou ELISA a jednorozměrnou (1D) nebo 

dvourozměrnou (2D) elektroforézou s následným imunoblotingem (Obr. 7) (Dalle-

Donne a kol. 2003). 
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Obr. 7 Metody detekce karbonylových skupin v molekulách proteinů využívajících 

derivatizaci pomocí DNPH (Dalle-Donne a kol. 2003). 

2.3.1. Spektrofotometrická a chromatografická DNPH 

stanovení 

Klasický přístup detekce karbonylových skupin v molekulách proteinů představuje 

jejich reakci s DNPH následovanou kvantitativním spektrofotometrickým 

vyhodnocením vzniklých hydrazonů při vlnové délce 370 nm (Shacter 2000). Protože 

nezreagované DNPH také absorbuje při této vlnové délce, je nezbytné jeho odstranění 

při promývacích krocích, aby nedošlo k ovlivnění výsledků (Mesquita a kol. 2014). 

Tato metoda má vysokou citlivost při stanovení purifikovaných proteinů, ale může být 

použita i pro kvantifikaci množství karbonylů ve směsi proteinů, jako jsou plasma, 

tkáňové homogenáty, buněčné extrakty nebo izolované proteiny. Nedá se využít pro 

extrakty absorbující při 370 nm, jako je hemoglobin, myoglobin a retinoidy (Dalle-

Donne a kol. 2003). Ačkoli spektrofotometrické stanovení DNPH není finančně 

náročné, je poměrně pracné a časově náročné na provedení (Mesquita a kol. 2014). Tato 

metoda také vyžaduje větší množství proteinů, než je většinou možné získat 

z klinických vzorků (Dalle-Donne a kol. 2003). 
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Alternativní metoda k předchozímu stanovení, kterou popsala Mesquitová se 

spolupracovníky (2014), je mnohem rychlejší na provedení a nevyžaduje precipitaci 

proteinů a promývání. Jedná se o tzv. alkalickou metodu, založenou na derivatizaci 

vzorku pomocí DNPH a na následné reakci s hydroxidem sodným. Absorbance se poté 

proměřuje při 450 nm. Kvůli nestabilitě DNP-hydrazonu v alkalickém prostředí je 

důležité dodržovat přesný čas inkubace. Vyhodnocení tradiční i alkalické metody se 

provádí výpočtem s použitím molárního absorpčního koeficientu hydrazonových 

derivátů karbonylových skupin s hodnotou 22.000 M
-1

cm
-1 

(Mesquita a kol. 2014). 

Spektrofotometrické stanovení může být také spojeno s frakcionací proteinů pomocí 

vysoko účinné kapalinové chromatografie (HPLC) (Shacter 2000). Gelová permeační 

chromatografie se ukázala jako vhodná a efektivní technika, při které jsou DNP-

karbonylové deriváty proteinů rozděleny podle molekulové hmotnosti. HPLC 

spektrofotometrické detektory jsou citlivější a přesnější než běžné spektrofotometry 

a pro kvantifikaci množství karbonylů je vyžadováno méně vzorku. Nevýhodou metody 

je, že při frakcionaci směsi proteinů pomocí HPLC nelze kompletně separovat proteiny 

o podobné molekulové hmotnosti (Dalle-Donne a kol. 2003). Celkové množství 

karbonylovaných proteinů může být vypočítáno integrací chromatogramů k získání 

plochy píku proteinu při 276 a 370 nm za použití molárního absorpčního koeficientu 

hydrazonu (9.460 a 22.000 M
-1

cm
-1

) (Shacter 2000). 

2.3.2. Biochemické a imunochemické DNPH techniky 

Další stanovení spojená s DNPH derivatizací používají pro stanovení obsahu karbonylů 

protilátky proti DNP. Patří mezi ně jednodimenzionální (1D) nebo dvoudimenzionální 

(2D) SDS (dodecylsulfát sodný) polyakrylamidová gelová elektroforéza (PAGE) 

následovaná imunoblotingem, imunochemické stanovení ELISA a slot bloting 

(Shacter 2000). Při použití fluorescenčních sekundárních protilátek mohou být 

karbonylované proteiny vizualizovány také imunofluorescenčně (Yan a Forster 2010). 

1D a 2D SDS-PAGE jsou tzv. oxiblotační techniky, které se používají k rozlišení 

oxidovaných proteinů. Jsou výrazně citlivější a přesnější než všechna ostatní stanovení 

karbonylů, ale jsou pouze semikvantitativní (Dalle-Donne a kol. 2003, Shacter 2000). 

Při 1D-PAGE jsou proteiny elektroforeticky rozděleny na polyakrylamidovém gelu 

podle molekulové hmotnosti a blotačními technikami přeneseny na absorpční porózní 
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membránu (nejčastěji nitrocelulosovou nebo PVDF). Derivatizace pomocí DNPH může 

být provedena před SDS-PAGE nebo po SDS-PAGE. Vizualizace se provádí 

imunochemicky pomocí protilátek proti DNP-hydrazonu (Dalle-Donne a kol. 2003). 

Imunobloting je schopný detekovat okolo 1 pmol karbonylů ve vzorku proteinů 

a vyžaduje okolo 50 ng oxidovaného proteinu o obsahu 0,3-0,5 mol karbonylů/mol 

proteinu (Shacter 2000). Pomocí imunoblotingu dochází pouze k detekci DNP skupin 

konjugovaných s proteiny, takže malá množství volného DNPH, která mohla ve vzorku 

zůstat, nereagují s protilátkami proti DNP a neovlivňují tak výslednou hodnotu 

absorbance (Dalle-Donne a kol. 2003).  

2D gelová elektroforéza se používá k rozlišení proteinů podle jejich pI a molekulové 

hmotnosti s využitím proužků s gradientem pH. Detekce rozdílně modifikovaných 

proteinů je dosaženo porovnáním 2D elektroforetických map vzorků a odpovídajících 

kontrol (Dalle-Donne a kol. 2005, Yan a Forster 2010). 1D-PAGE může rozlišit mnoho 

směsí proteinů, ale komplexní biologické vzorky, jako je tkáňový homogenát nebo 

buněčný extrakt, vyžadují 2D-PAGE. Ačkoliv 2D-PAGE může potenciálně rozlišit 

všechny proteiny obsažené v komplexní směsi, je poměrně obtížné stanovit 

karbonylované deriváty, protože DNP derivatizace mění isoelektrický bod proteinu 

a proto musí být použity pomocné procedury pro odstranění vedlejších produktů reakce 

(Dalle-Donne a kol. 2003). 

Imunochemické stanovení ELISA je vysoce citlivá metoda stanovení obsahu karbonylů 

s širokým uplatněním (Yan a Forster 2010). Stanovení zahrnuje derivatizaci DNPH, 

adsorpci do jamek ELISA destičky, inkubaci s primární biotinylovanou protilátkou proti 

DNP-hydrazonovým derivátům a následuje reakce se streptavidin-biotinylovanou 

křenovou peroxidasou pro kvantifikaci. Metoda je kalibrována pomocí oxidovaného 

a redukovaného BSA (hovězí sérový albumin) obsahujícího různá množství karbonylů. 

Detekce se provádí kolorimetricky změřením absorbance vzorků a standardů. Díky 

adsorpci derivatizovaných proteinů na destičku je nezreagované DNPH snadno vymyto 

a neovlivňuje výsledky. Výhodou této metody je, že vyžaduje pouze mikrogramová 

množství proteinu, podobně jako při HPLC stanovení. Naproti tomu pro kolorimetrické 

stanovení je třeba 10 mg proteinu pro dosažení optimálních výsledků. Lze také měřit 

více vzorků současně. Nevýhodou je vyšší finanční náročnost a potřeba speciálního 
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vybavení. Metoda má široké uplatnění pro analýzu experimentálních i klinických 

vzorků, zejména v situacích, kdy jsou dostupná pouze malá množství vzorku 

(Buss a kol. 1997, Dalle-Donne a kol. 2003). 

Slot bloting je citlivé a kvantitativní imunochemické stanovení na pevné fázi. Tato 

metoda je založena na kombinaci DNPH derivatizace, přípravy slepých vzorků s 20 mM 

NaBH4 a imunochemické detekce. Protože NaBH4 redukuje karbonyly na alkoholy, 

dochází k eliminaci imunozabarvení způsobeného karbonylovými skupinami. Vzniká 

tak rozdíl mezi intenzitou zabarvení redukovaného a neredukovaného vzorku, což 

umožňuje specificky změřit množství karbonylů. Detekce se nejčastěji provádí 

chemiluminiscenčními metodami. Nejnižší teoretický limit pro slot bloting je 60 pmol 

karbonylů/mg proteinu, je tedy přibližně 1.700krát citlivější než standardní DNPH 

spektrofotometrické techniky. Metoda je vhodná pro experimentální i klinické využití, 

kde jsou k dispozici pouze malá množství vzorku (Dalle-Donne a kol. 2003). 
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3. CÍLE PRÁCE 

 

1. Nalézt vhodné podmínky stanovení karbonylových skupin v molekule HSA 

glykovaného vybranými karbonylovými sloučeninami pomocí: 

a) Spektrofotometrických metod podle Levina a kol. (1990) a Mesquitové 

a kol. (2014) 

b) SDS-PAGE s následným imunoblotingem s derivatizací karbonylových 

skupin před SDS-PAGE nebo po SDS-PAGE 

 

2. Zjistit stabilitu CBR1 v roztoku pro následující měření pomocí substrátu 

menadionu. 

 

3. Sledovat vliv rekombinantní CBR1 na karbonylaci HSA vybranými karbonylovými 

sloučeninami pomocí: 

a) Spektrofotometrické metody podle Levina a kol. (1990) 

b) SDS-PAGE s následným imunoblotingem 

c) ELISA kitu (Cell Biolabs) 
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4. MATERIÁL A METODIKA 

4.1. Použitý materiál 

BCA Protein Assay Kit Thermo Fisher Scientific 

ECL Prime Western Blotting detection reagent GE Healthcare Life Sciences 

Lidský sérový albumin, 96 - 99 % Sigma-Aldrich  

Rekombinantní lidská CBR1 MyBioSource 

NADPH Merck spol. s.r.o. 

OxiSelect
TM

 Protein Carbonyl ELISA Kit Cell Biolabs 

Primární protilátka  

(rabbit polyclonal to DNP), 1:1000 MyBioSource 

Sekundární protilátka značená křenovou peroxidasou  

(HRP) (goat polyclonal to rabbit IgG), 1:3000  Santa Cruz Biotechnology 

Dále jsem používala běžné chemikálie čistoty p.a. od firem Sigma-Aldrich 

a PENTA s.r.o. 

4.2. Použitá zařízení 

Centrifuga Eppendorf 5415D 

Čtečka mikrotitračních destiček Tecan Infinite M200 

Digitální analytické váhy Sartorius 

Elektroforetická aparatura Mini Protein III, BioRad 

Inkubátor Memmert 

Laboratorní třepačka s kývavým pohybem Orbital Shaker, Biosan 

Magnetická míchačka, Biosan 

pH-metr, inoLab 

Programovatelný termomixér Thermomixer Comfort, Eppendorf 

Přenosový systém TransBlot Turbo se skenerem C-Digit (Li-Cor) 

Spektrofotometr Helios β, Spectronic Unicam 
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4.3. Metodika 

4.3.1. Příprava roztoků 

Příprava 0,1 M fosfátového pufru (pH 7,4) 

Nejprve jsem si v odměrných baňkách připravila 500 ml 0,2 M vodného roztoku 

NaH2PO4·2H2O a 1000 ml 0,2 M vodného roztoku Na2HPO4·12H2O. Poté jsem 

v odměrné baňce smísila 190 ml 0,2 M roztoku NaH2PO4·2H2O s 810 ml 0,2 M roztoku 

Na2HPO4·12H2O a 1000 ml redestilované vody. Vzniklý roztok jsem nechala 15 minut 

míchat na magnetické míchačce. Nakonec jsem provedla kontrolu pH na pH-metru 

a případnou odchylku od požadovaného pH jsem upravila pomocí výchozího roztoku 

NaH2PO4·2H2O nebo Na2HPO4·12H2O.  

Obdobně jsem postupovala při přípravě 0,1 M fosfátového pufru o pH 6 a o pH 8. 

4.3.2. Příprava inkubačních směsí s HSA 

Příprava lidského sérového albuminu 10 mg/ml 

HSA o koncentraci 10 mg/ml jsem si připravila přesnou navážkou HSA a jejím 

rozpuštěním v odpovídajícím množství 0,1 M fosfátovém pufru o potřebném pH. 

Příprava inkubačních směsí s HSA 

Připravila jsem si zásobní roztoky fruktózy (Frc) 100 mM, methylglyoxalu (MGO) 

0,5 mM, glyoxalu (GO) 0,5 mM a glyceraldehydu (GA) 2 mM. Tyto zásobní roztoky 

jsem potom smísila se zásobním roztokem HSA 10 mg/ml a 0,1 M fosfátovým pufrem 

o pH 7,4 podle Tab. 1. 
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Tab. 1 Příprava inkubačních směsí s HSA 

Směs 

HSA  

10 mg/ml 

[ml] 

Fosfátový 

pufr 

[ml] 

Frc 

100mM 

[ml] 

MGO  

0,5 mM 

[µl] 

GO  

0,5 mM 

[µl] 

GA 

2mM 

[ml] 

Celkový 

objem 

[ml] 

A 5 5     10 

B 5  5    10 

C 5 5  10   10 

D 5 5   10  10 

E 5     5 10 

 

Výsledné koncentrace inkubačních směsí: 

směs A HSA 5 mg/ml 

směs B HSA 5 mg/ml + Frc 50mM 

směs C HSA 5 mg/ml + MGO 0,5 mM 

směs D HSA 5 mg/ml + GO 0,5 mM 

směs E HSA 5 mg/ml + GA 1mM 

Pro první pokusy jsem inkubovala směsi A, B, C 21 dnů v inkubátoru při 37 °C. 

U těchto vzorků jsem upravila množství bílkoviny metodou BCA a zjistila množství 

karbonylových skupin metodou dle Levina a kol. (1990) a metodou dle Mesquitové 

a kol. (2014). Karbonylaci HSA jsem sledovala rovněž pomocí SDS-PAGE 

s následným imunoblotingem. 

Pro další pokusy jsem inkubovala směsi A, B, C, D, E při 37°C a provedla jsem odběry 

vzorků po 0, 1, 2, 3, 6 a 7 dnech inkubace a získané vzorky jsem vždy zamrazila. 

S těmito vzorky jsem provedla SDS-PAGE s imunoblotingem a získané výsledky jsem 

využila pro stanovení vhodného časového intervalu pro následující pokusy inkubace 

těchto směsí s CBR1. 

Po stanovení aktivity CBR1 pomocí menadionu a vyhodnocení optimálního časového 

intervalu pro glykaci jsem provedla inkubaci všech směsí za přidání CBR1 na začátku 

inkubace o koncentraci 1 mg/ml podle Tab. 2. Směs HSA o koncentraci 5 mg/ml jsem 

inkubovala jako kontrolu bez přidání CBR1 po dobu sedmi, tří a jednoho dne. S těmito 
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glykačními produkty jsem provedla SDS-PAGE s imunoblotingem a stanovení 

karbonylových skupin metodou podle Levina a kol. (1990). 

Tab. 2 Množství CBR1 o koncentraci 1mg/ml přidávané k inkubačním směsím s HSA 

Směs 

Množství přidané CBR1 o koncentraci 1 mg/ml [µl] Délka 

inkubace 

[dny] 
1. vzorek 2. vzorek 3. vzorek 4. vzorek 

A - - - - 7-3-1 

B - 0,5 1,0 5,0 6 

C - 0,5 1,0 5,0 3 

D - 0,5 1,0 5,0 3 

E - 0,5 1,0 5,0 1 

 

Pro další pokusy jsem použila vzorky HSA glykovaného Frc, na kterých byly nejlépe 

vidět změny množství karbonylových skupin. Připravila jsem vzorky HSA 5 mg/ml + 

Frc 50 mM (směs B) o pH 7,4, pH 6 a pH 8 pomocí fosfátového pufru. Jednotlivé směsi 

o daném pH jsem rozpipetovala na stejná množství a přidala jsem k nim CBR1 

o koncentraci 1 mg/ml v objemu 0, 0,5, 1 a 5 µl. Tyto směsi jsem nechala inkubovat 

7 dní při 37°C. U těchto vzorků jsem stanovila množství karbonylových skupin metodou 

dle Levina a kol. (1990) a provedla imunologické stanovení ELISA. 

4.3.2. Prováděná stanovení 

4.3.2.1. Spektrofotometrické stanovení  množství 

karbonylových skupin metodou podle Levina a kol. 

(1990) 

Princip 

Principem stanovení je derivatizace karbonylových skupin vzniklých během glykace či 

oxidace proteinů pomocí dinitrofenylhydrazinu. Navázáním DNPH na karbonylovou 

skupinu vzniká DNP hydrazon, který jsem stanovovala fotometricky při vlnové délce 

360 nm. 
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Obr. 8 Derivatizace karbonylových skupin pomocí DNPH za vzniku DNP hydrazonu 

(program ChemSketch). 

Příprava roztoků 

Příprava roztoku DNPH 10 mM 

Na přípravu tohoto roztoku jsem si předem připravila HCl 2N napipetováním 17,7 ml 

HCl 30% do odměrné baňky s redestilovanou vodou a baňku jsem poté doplnila do 

objemu 100 ml. Tuto práci jsem prováděla v digestoři. 

Přesnou navážku DNPH jsem rozpustila za míchání v odpovídajícím množství HCl 2N 

tak, aby vznikla koncentrace DNPH 10 mM. 

Příprava kyseliny trichloroctové (TCA) 20% (w/v) 

Navážku 20 g TCA jsem za míchání rozpustila v redestilované vodě a doplnila do 

objemu 100 ml. 

Příprava roztoku ethanol/ethylacetát 

Jeden díl ethanolu jsem smísila s jedním dílem ethylacetátu v potřebném množství. 

Postup stanovení 

Původní metoda vytvořená Levinem a kol. (1990) byla modifikována podle Yan 

a kol. 1996. Nejprve jsem si připravila stanovované vzorky v triplikátu tak, aby vždy 

obsahovaly 1 mg proteinu.  Ke každému vzorku jsem přidala 200 µl DNPH a nechala 

jsem je inkubovat 60 minut v termomixéru při 25°C za třepání. Ke každému triplikátu 

jsem připravila slepý vzorek tak, že jsem DNPH nahradila roztokem 2N HCl. 

Inkubaci jsem zastavila přídavkem 500 µl TCA 20%, který způsobil precipitaci 

bílkoviny. Následovala inkubace 10 minut na ledu. Potom jsem vzorky centrifugovala 

v centrifuze po dobu 5 minut při 11.000 g. Supernatant jsem odpipetovala a poté 

promyla 1 ml směsi ethanol/ethylacetát. Mikrozkumavky jsem důkladně promíchala 
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a po desetiminutovém třepání v termomixéru za laboratorní teploty jsem dala znovu 

centrifugovat. Supernatant jsem odpipetovala a celý postup jsem celkem třikrát 

zopakovala. Nakonec jsem peletu rozpustila v 1 ml 0,1 M fosfátového pufru (pH 7,4) za 

třepání v termomixéru při 37°C. 

Na spektrofotometru jsem proměřila spektra všech vzorků v oblasti 320 – 410 nm proti 

destilované vodě a odečetla jsem hodnotu absorbance v jejich maximu, tj. při 360 nm.  

Výpočet koncentrace karbonylových skupin jsem provedla podle následujícího vzorce. 

            
       

         
 

AVZ absorbance měřeného vzorku [-] 

APB absorbance slepého vzorku bez DNPH [-] 

ɛ360 molární absorpční koeficient vzorku při 360 nm [22.000 M
-1

cm
-1

] 

[Karbonyl] koncentrace karbonylových skupin [mol/l] 

Pro přepočet koncentrace karbonylových skupin na mg proteinu jsem dále vypočítala 

látkové množství karbonylových skupin v měřeném vzorku podle vzorce:  

      

c koncentrace karbonylových skupin [mol/l] 

V objem měřeného vzorku [l] 

n látkové množství karbonylů [mol] 

Při znalosti koncentrace proteinu v měřeném vzorku jsem pomocí trojčlenky s přímou 

úměrou vypočítala množství karbonylů na mg proteinu [nmol/mg]. 

4.3.2.2. Spektrofotometrické stanovení množství karbonylových 

skupin alkalickou metodou podle Mesquitové a kol. (2014) 

Princip 

Modifikace klasické metody stanovení karbonylových skupin spočívá v přídavku 

hydroxidu sodného k roztoku proteinu po reakci s DNPH. Tím dojde k přesunu 

absorpčního maxima z 360 nm na 450 nm. Takto je redukován vliv absorpce DNPH. 
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Příprava roztoků 

Příprava hydroxidu sodného 6 M 

Navážku 12 g NaOH jsem rozpustila v 50 ml redestilované vody a nechala promíchat na 

magnetické míchačce. 

Ostatní roztoky byly připraveny stejným postupem popsaným u předchozí metody dle 

Levina a kol. (1990). 

Postup stanovení 

Postup spočíval v desetiminutové inkubaci 400 µl vzorku glykovaného proteinu se 

400 µl 10 mM DNPH (v 2N HCl). Poté jsem přidala 200 µl 6 M roztoku NaOH. Přesně 

po 10 minutách inkubace při pokojové teplotě jsem měřila absorbanci proti slepému 

vzorku, kde byl protein nahrazen stejným objemem 0,1 M fosfátového pufru o pH 7,4. 

Princip vyhodnocení je stejný jako u původní metody podle Levina a kol. (1990). 

Nejprve jsem zjistila optimální množství proteinu pro měření a poté jsem měřila 

jednotlivé vzorky.  

4.3.2.3. Elektroforéza proteinů v polyakrylamidovém gelu za 

denaturujících podmínek s následným imunoblotingem 

Princip 

Elektroforéza je soubor separačních metod, které využívají k dělení látek jejich odlišnou 

pohyblivost ve stejnosměrném elektrickém poli. Při elektroforéze v polyakrylamidovém 

gelu jsou proteiny denaturovány dodecylsulfátem sodným (SDS) a β-merkaptoetanolem, 

čímž dojde ke zrušení disulfidických vazeb. Pohyblivost proteinů potom závisí téměř 

výhradně na molekulové hmotnosti polypeptidových řetězců. Proteiny jsou poté 

přeneseny z gelu na membránu, nejčastěji nitrocelulosovou nebo PVDF. Následuje 

inkubace se specifickými protilátkami (tzv. imunobloting) a detekce cílových proteinů. 

Příprava roztoků 

Příprava 4 M HCl 

4M HCl jsem připravila v digestoři přilitím 88 ml 36% HCl do redestilované vody 

a doplněním do 250 ml. 
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Příprava zásobního roztoku akrylamidu (AA)+ bis-akrylamidu 

V rukavicích a s rouškou jsem navážila 30 g AA a 0,8 g bis-akrylamidu. Rozpustila 

jsem je za míchání v malém množství redestilované vody a doplnila v odměrné baňce 

do 100 ml.  

Příprava 1,5 M Tris-HCl pufru ( pH 8,8) 

Navážku 18,5 g Trisu jsem za míchání rozpustila v 75 ml redestilované vody. Na 

pH-metru jsem upravila pH pomocí 4 M HCl. Roztok Tris-HCl pufru s hodnotou pH 8,8 

jsem pak doplnila v odměrné baňce na 100 ml. 

Příprava 0,5 M Tris-HCl pufru (pH 6,8) 

Navážila jsem 6 g Trisu a dále jsem pokračovala jako při přípravě 1,5 M Tris-HCl pufru 

o pH 8,8. 

Příprava 10% SDS a 12% SDS 

Navážené množství 10 g SDS jsem rozpustila v 80 ml redestilované vody a doplnila 

v odměrné baňce do 100 ml, čímž vznikl 10% roztok SDS. Obdobně jsem připravila 

12% roztok SDS navážkou 12 g SDS a doplněním do 100 ml. 

Příprava 0,5% bromfenolové modři 

K 50 mg bromfenolové modři jsem za míchání přidala 10 ml redestilované vody. 

Příprava koncentrovaného elektrodového pufru 

Koncentrovaný elektrodový pufr jsem připravila navážením 72 g glycinu, 15 g Trisu, 

5 g SDS a jejich rozpuštěním v 900 ml redestilované vody. Potom jsem upravila pH na 

pH-metru na požadovanou hodnotu 8,3 pomocí 4 M HCl a objem jsem poté doplnila 

v odměrné baňce do 1000 ml. 

Příprava zásobního vzorkového pufru 

Tento pufr jsem vytvořila smísením 1,3 ml redestilované vody, 1,0 ml 0,5 M Tris-HCl 

pufru o pH 6,8, 2,0 ml glycerolu, 3 ml 10% SDS a 0,6 ml 0,5% bromfenolové modři 

a důkladným promícháním na magnetické míchačce. 

Příprava isobutanolu nasyceného vodou 

Čistý isobutanol jsem smíchala s redestilovanou vodou. Isobutanol nasycený vodou 

vždy tvoří horní vrstvu. 
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Příprava 10% roztoku persíranu amonného (APS) 

10% roztok APS jsem připravovala až těsně před použitím rozpuštěním 20 mg APS 

v 200 µl redestilované vody. 

Příprava elektrodového pufru 

Elektrodový pufr jsem připravila smícháním 70 ml připraveného zásobního 

elektrodového pufru s 280 ml redestilované vody za důkladného promíchání na 

magnetické míchačce. 

Příprava vzorkového pufru 

K zásobnímu vzorkovému pufru jsem přidala v potřebném množství v digestoři  

2-merkaptoethanol tak, aby poměr odpovídal 50 µl 2-merkaptoethanolu ku 1 ml 

zásobního vzorkového pufru. 

Příprava 10 mM DNPH v 20% trichloroctové kyselině 

Nejprve jsem si připravila 20% trichloroctovou kyselinu rozpuštěním 20 g této kyseliny 

v menším množství vody a následně jsem objem doplnila v odměrné baňce do 100 ml. 

K přesné navážce DNPH jsem přilila odpovídající množství 20% trichloroctové 

kyseliny tak, aby vznikl roztok 10 mM a nechala jsem mírně zahřát do rozpuštění za 

současného míchání na magnetické míchačce. 

Příprava neutralizačního roztoku 

Připravila jsem neutralizační roztok o složení 2 M Tris/30% glycerol. 

Příprava blotovacího pufru 

Navážila jsem 3,03 g TRISu a 14,4 g glycinu a potom jsem je rozpustila v 250 ml 

redestilované vody. Následně jsem přidala 200 ml methanolu a doplnila v odměrné 

baňce do 1000 ml. 

Příprava 0,1 M TRIS pufru ( pH 8,0) 

12,11 g TRISu jsem navážila a rozpustila v 800 ml redestilované vody. Potom jsem 

roztok upravila na pH 8,0 pomocí 4 M HCl na pH-metru. Nakonec jsem roztok doplnila 

redestilovanou vodou v odměrné baňce do 1000 ml. 
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Příprava roztoku TBST 

Nejprve jsem rozpustila navážku 8,77 g NaCl v 300 ml redestilované vody. K tomuto 

roztoku jsem přidala 3 ml Tweenu 20 a 100 ml 0,1 M TRIS pufru o pH 8,0 a objem 

jsem doplnila redestilovanou vodou do 1000 ml. Vzniklý roztok TBST jsem nechala 

20 minut míchat na magnetické míchačce. 

Příprava primárních a sekundárních protilátek 

Podle instrukcí výrobce jsem zředila zásobní primární protilátku (rabbit polyclonal 

to DNP) 1:1000 a sekundární protilátku (goat polyclonal to rabbit IgG) 1:3000. 

Příprava 8% mléka v TBST pufru 

Na přípravu dvou gelů jsem navážila 4 g mléka (Skim milk powder, Bio-Rad) 

a rozmíchala v 50 ml roztoku TBST. 

Postup stanovení 

Derivatizaci karbonylových skupin je možné provést před SDS-PAGE nebo po SDS-

PAGE. Při derivatizaci vzorků před SDS-PAGE jsem vzorky derivatizovala smícháním 

20 µl vzorku s 20 µl SDS 12% a 40 µl DNPH 10 mM. Vzorky jsem inkubovala 

20 minut za laboratorní teploty a stálého třepání v termomixéru. Následovala 

neutralizace 30 µl neutralizačního roztoku. Potom jsem 50 µl vzorku smíchala s 50 µl 

vzorkového pufru a povařila 5 minut při 99°C v termomixéru. Vzorky jsem přemístila 

do ledu a následovala SDS-PAGE, imunobloting a detekce dle návodu popsaného níže. 

Při derivatizaci karbonylových skupin na membráně po imunoblotingu se postup lišil 

v přípravě vzorků pro SDS-PAGE. 10 μl vzorku jsem smísila s 10 μl vzorkového pufru 

a povařila 5 minut při 99 °C. Následovalo SDS-PAGE dle návodu. Po ukončení 

blotování jsem membránu inkubovala 5 minut v roztoku 0,1 mg/ml DNPH ve 2N HCl, 

poté jsem membránu promyla třikrát pomocí 2N HCl a sedmkrát methanolem po dobu 

5 minut. Nakonec jsem membránu opláchla jednou v roztoku TBST a blokovala 

v mléce. Následovala detekce podle popsaného návodu. 

Nejprve jsem si připravila a omyla nalévací stojánek, krycí skla, skla se spacerem, 

spony a hřebeny. Po oschnutí a sestavení nalévacího stojánku se skly jsem namíchala 

v kádince roztok na spodní separační gel podle Tab. 3. 
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Tab. 3 Separační gel 10%, rozpis na 2 gely (0,75 mm) 

Roztoky Objem [µl] 

Redestilovaná voda 4000 

1,5 M Tris-HCl pufr o pH 8,8 2500 

10% SDS 100 

Roztok AA + bis-akrylamidu 4200 

Roztok APS 116 

TEMED 8 

 

Hotový separační gel jsem promíchala a ihned pipetovala mezi skla zhruba do výšky 

4,5 cm od spodního okraje. Poté jsem gel převrstvila isobutanolem nasyceným vodou 

a nechala polymerovat 45 minut. 

Isobutanol jsem slila, povrch gelu jsem opláchla redestilovanou vodou a opatrně 

vysušila filtračním papírem. Spodní gel jsem potom pomocí pipety převrstvila 

zaostřovacím gelem, který jsem připravila podle Tab. 4. 

Tab. 4 Zaostřovací gel 4%, rozpis na 2 gely (0,75 mm) 

Roztoky Objem [µl] 

Redestilovaná voda 3126 

0,5 M Tris-HCl pufr o pH 6,8 1250 

10% SDS 50 

Roztok AA + bis-akrylamidu 500 

Roztok APS 100 

TEMED 10 

 

Do gelu jsem zasunula hřeben až po drážky, zabalila jsem stojany s gely do 

potravinářské fólie a nechala gely polymerovat přes noc v lednici. 

Druhý den jsem opatrně vyndala z gelů hřebeny a propláchla jamky destilovanou 

vodou. Skla s gely jsem vložila do stojánku na elektroforézu a do vnitřního prostoru 

jsem nalila elektrodový pufr. Pomocí nanášecího bloku jsem pipetou do jednotlivých 

jamek nanášela vždy 8,4 µl vzorku. Toto množství jsem předem určila jako nejlépe 

rozlišitelné po vyhodnocení zkušebních vzorků. 
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Vaničku jsem ponořila do ledové lázně, přiklopila víčkem. Na zdroji jsem nastavila 

konstantní napětí 100 V a spustila. Na začátku rozdělovacího gelu jsem napětí zvýšila 

na 200 V. Po doběhnutí čela na spodní okraj gelu jsem stojánek vyjmula z vaničky, slila 

elektrodový pufr a vyndala skla s gelem. 

Pomocí klínku jsem skla rozevřela a odstranila zaostřovací gel. Separační gel jsem 

vložila do blotovacího pufru. Nitrocelulózovou membránu jsem předem nechala 

15 minut namočenou v methanolu a poté jsem ji vložila také do blotovacího pufru. 

Do šuplíku přenosového systému Trans Blot Turbo jsem naskládala nejprve silný 

filtrační papír namočený v blotovacím pufru, membránu, pak jsem uhladila gel 

a nakonec druhý filtrační papír namočený v pufru. Nastavila jsem přenosový systém pro 

tloušťku gelu 0,75 mm a nechala jsem 20 minut blotovat. 

Po doběhnutí jsem ze šuplíku vyndala membrány a umístila je do plastových misek 

s víčkem. Propláchla jsem je třikrát redestilovanou vodou a poté jsem na membránu 

nalila blokovací roztok (8% mléko v TBST) a nechala v lednici přes noc. 

Třetí den jsem mléko slila a následovala hodinová inkubace s primární protilátkou při 

laboratorní teplotě. Pak jsem membránu oplachovala 4x10 minut TBST pufrem 

a následně inkubovala 1 hodinu se sekundární protilátkou konjugovanou s křenovou 

peroxidasou. Membránu jsem po inkubaci znovu oplachovala TBST pufrem 

4x10 minut. 

Pro detekci jsem použila ECL Prime Western Blotting detection reagent. Těsně před 

použitím jsem podle instrukcí výrobce smísila roztok A s roztokem B v poměru 1:1. 

Tento substrát jsem pipetovala na povrch membrány tak, aby byla tímto roztokem celá 

pokrytá a nechala jsem 5 minut inkubovat při tlumeném světle. Poté jsem membránu 

naskenovala pomocí přístroje C-Digit (Li-Cor) a intenzitu jednotlivých proužků 

vyhodnotila pomocí programu Image Studio. 
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4.3.2.3. Stanovení koncentrace bílkoviny metodou BCA 

Princip 

Princip metody vychází ze schopnosti proteinů redukovat Cu
2+  

na Cu
1+ 

v alkalickém 

prostředí. Kyselina bicinchoninová (BCA) s ionty Cu
1+

 vytváří modrofialový chelát. 

Stanovení umožňuje zjistit celkové množství bílkovin, které je přímo úměrné intensitě 

zbarvení.  

Příprava roztoků 

Roztok A 

Jedná se o roztok obsahující NaHCO3, Na2CO3 a BCA v 0,1 M NaOH od výrobce 

Thermo Fisher Scientific. 

Roztok B 

Roztok od výrobce Thermo Fisher Scientific obsahující 4% CuSO4∙6H2O. 

Roztok C 

Pracovní roztok C jsem připravila smícháním 50 dílů roztoku A s 1 dílem roztoku B. 

Postup stanovení 

Z hovězího sérového albuminu (BSA) o výchozí koncentraci 2 mg/ml jsem si připravila 

vzorky pro kalibrační přímku ředěním podle Tab. 5. 

Tab. 5 Ředění BSA o koncentraci 2 mg/ml pro vytvoření kalibrační křivky 

Vzorek Roztok BSA 2 mg/ml 

[µl] 

Destilovaná voda 

[µl] 

Výsledná koncentrace 

[µg/ml] 

1 0 100 0 

2 10 90 200 

3 20 80 400 

4 30 70 600 

5 40 60 800 

6 50 50 1000 

 

Dále jsem si připravila vzorky obsahující bílkovinu v ředění 10x a v ředění 20x, včetně 
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slepých vzorků. Do mikrotitrační destičky jsem pipetovala vždy 10 µl vzorku bílkoviny 

a 200 µl pracovního roztoku C. Mikrotitrační destičku jsem dala inkubovat do 

termomixéru na 30 minut při 37 °C. 

Absorbanci vzorků v jejich maximu (562 nm) jsem změřila na čtečce mikrotitračních 

destiček Tecan Infinite M200 a poté jsem s pomocí kalibrační přímky vypočítala obsah 

bílkoviny v jednotlivých vzorcích. 

4.3.2.4. Stanovení aktivity CBR pomocí menadionu 

Princip 

Metoda je založena na reakci CBR se substrátem menadionem. Menadion je redukován 

karbonylreduktasou za současné oxidace NADPH. Tato reakce je fotometricky 

zaznamenávána jako pokles absorbance a při znalosti molárního absorpčního 

koeficientu NADPH lze kvantitativně vyhodnotit aktivitu reduktas. 

Příprava roztoků 

Příprava 0,1 M draselno-fosfátového pufru (pH 7,4) 

Roztok K2HPO4 jsem si připravila navážením 8,7 g K2HPO4 a doplněním 

redestilovanou vodou do 500 ml v odměrné baňce. Obdobně jsem připravila roztok 

KH2PO4 navážením 2,7 g KH2PO4 a doplněním redestilovanou vodou do 200 ml 

v odměrné baňce. Oba roztoky jsem slévala na pH-metru do dosažení pH 7,4. 

Příprava 50 mM roztoku menadionu 

Potřebné množství menadionu jsem rozpustila v odpovídajícím množství ethanolu tak, 

aby vznikl 50 mM roztok. 

Příprava roztoku NADPH 5 mM 

Potřebné množství NADPH jsem rozpustila v odpovídajícím množství redestilované 

vody tak, aby vznikl 5 mM roztok. 

Postup stanovení 

Nejprve jsem 40 μl CBR1 o koncentraci 1 mg/ml naředila 400 μl fosfátového pufru 

o pH 7,4. Tento vzorek jsem dále ředila 1000x, 100x, 10x a 5x pro stanovení 
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optimálního ředění. Pro následující měření jsem poté používala ředění 5x, které se 

jevilo jako nejlépe vhodné pro měření aktivity CBR1. 

Do GAMA destičky jsem pipetovala vždy po 10 µl vzorku do jedné jamky. Jako slepý 

vzorek jsem použila 0,1 M draselno-fosfátový pufr. Při pokojové teplotě jsem nechala 

inkubovat 5 minut. Do každé jamky jsem poté přidala 190 µl mastermixu, připraveného 

smísením 178 µl 0,1 M draselno-fosfátového pufru, 2 µl menadionu a 10 µl NADPH. 

Pokles absorbance jsem měřila na čtečce Tecan Infinite po dobu 5 minut při 340 nm. 

Aktivitu CBR1 jsem vypočítala podle vzorce: 

           
                      

           
 

ɛNADPH molární absorpční koeficient NADPH [mM
-1

·cm
-1

], tj. 6,22 mM
-1

·cm
-1

 

l délka měřené vrstvy [cm], tj. 0,75 cm 

Vi objem reakční směsi [ml], tj. 0,2 ml 

Vs objem vzorku [ml], tj. 0,01 ml 

∆Avz. pokles absorbance vzorku za minutu zjištěn z oblasti lineárního poklesu 

∆Asl. pokles absorbance slepého vzorku za minutu  

aktivita aktivita CBR [nmol/min/ml] 

Jednotky aktivity jsem poté přepočítala na mg proteinu. 

4.3.2.5. Detekce a kvantifikace karbonylových skupin 

imunologickou metodou ELISA 

Princip 

Principem metody je derivatizace karbonylových skupin proteinů pomocí DNPH za 

vzniku DNP hydrazonu. Následuje inkubace s primární biotynylovanou protilátkou 

proti DNP hydrazonovým derivátům a poté reakce se streptavidin-biotynylovanou 

křenovou peroxidasou pro kvantifikaci. Množství karbonylů v proteinu jsem 

vyhodnocovala porovnáním se standardní křivkou BSA, která obsahovala redukované 

a oxidované BSA standardy. 
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Připravované roztoky 

Používané roztoky byly dodány výrobcem Cell Biolabs, USA, případně jsem je podle 

instrukcí naředila. 

Postup stanovení 

Postupovala jsem přesně podle instrukcí k produktu OxiSelect
TM

 Protein Carbonyl 

ELISA Kit od výrobce Cell Biolabs, USA. 

Nejprve jsem si naředila vzorky v triplikátech na 10 µg/ml pomocí roztoku 1X PBS. 

Roztok 1X PBS jsem předem připravila naředěním koncentrátu. Dále jsem připravila 

standardy BSA smísením podle Tab. 6. 

Tab. 6 Příprava standardů BSA 

Vzorky 

standardů 

Oxidovaný BSA  

10 µg/ml 

[µl] 

Redukovaný BSA  

10 µg/ml 

[µl] 

Množství karbonylů 

[nmol/mg] 

1 400 0 7,50 

2 320 80 6,00 

3 240 160 4,50 

4 160 240 3,00 

5 80 320 1,50 

6 40 360 0,75 

7 20 380 0,375 

8 0 400 0 

 

Do mikrotitrační destičky jsem pipetovala 100 µl vzorků proteinů nebo redukovaných 

či oxidovaných standardů BSA. Mikrotitrační destičku jsem nechala inkubovat při 4 °C 

přes noc. 

Následující den jsem jamky třikrát promyla 250 µl roztoku 1X PBS.  Následně jsem 

pipetovala do každé jamky 100 µl pracovního roztoku DNPH a inkubovala 45 minut při 

pokojové teplotě v temnu. Následovalo proplachování jamek 250 µl roztoku 

1X PBS/etanol (1:1) s pětiminutovou inkubací na třepačce s kývavým pohybem, celkem 

opakováno pětkrát. Poté jsem jamky dvakrát promyla 250 µl 1X PBS. Přidala jsem 
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200 µl blokovacího roztoku do každé jamky a nechala inkubovat 1,5 hodiny při 

pokojové teplotě na třepačce s kývavým pohybem. Následovalo oplachování 250 µl 

promývacího roztoku, celkem provedeno třikrát. 

Potom jsem do každé jamky pipetovala 100 µl protilátky proti DNPH a inkubovala jsem 

1 hodinu na třepačce s kývavým pohybem. Opět následovalo třikrát proplachování 

250 µl promývacího roztoku. Přidala jsem 100 µl zředěné sekundární protilátky. 

Následovala hodinová inkubace na třepačce s kývavým pohybem a potom jsem jamky 

pětkrát proplachovala promývacím roztokem. 

Na závěr jsem přidala do každé jamky 100 µl roztoku substrátu a nechala jsem 

inkubovat za pokojové teploty na třepačce s kývavým pohybem. Mikrotitrační destičku 

jsem v průběhu inkubace sledovala a když se barva začala rychle měnit, zastavila jsem 

enzymovou reakci přídavkem 100 µl zastavovacího roztoku. Absorbanci jsem změřila 

na čtečce mikrotitračních destiček Tecan Infinite při absorpčním maximu 450 nm 

a provedla jsem vyhodnocení pomocí kalibrační přímky standardů BSA. Jako slepý 

vzorek jsem použila plně redukovaný BSA. 
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5. VÝSLEDKY 

5.1. Karbonylace HSA reaktivními karbonylovými 

sloučeninami 

5.1.1. Spektrofotometrická stanovení množství karbonylů 

Pro tato stanovení jsem připravila vzorky HSA (5 mg/ml), HSA glykovaného Frc 

(50 mM) a HSA glykovaného MGO (0,5 mM). Doba inkubace byla 21 dnů při 37 °C 

a pH 7,4. Množství bílkoviny ve vzorcích jsem po dialýze upravila na 4 mg/ml. 

Karbonylové skupiny u těchto vzorků jsem stanovila dvěma metodami. První byla 

původní metoda vypracovaná Levinem a kol. (1990). Pro detekci jsem nejprve použila 

přístroj Tecan Infinite M200 (Obr. 9) a při dalším stanovení Helios β pro porovnání 

naměřených hodnot (Obr. 10), přičemž detekované množství karbonylů se příliš nelišilo 

(Tab. 7). 

Jako druhou metodu pro stanovení karbonylů jsem použila alkalickou metodu podle 

Mesquitové a kol. (2014) (Obr. 11), jejíž postup je jednodušší a celé stanovení je 

výrazně rychlejší. Naměřené množství karbonylů se však poměrně významně lišilo od 

předchozí metody a snížila se přesnost stanovení (Tab. 7). Proto jsem pro další 

experimenty zvolila původní metodu podle Levina a spolupracovníků (1990). 

Ve všech třech případech došlo k nejvyššímu nárůstu karbonylových skupin ve vzorcích 

HSA glykovaného fruktosou. Při měření na přístroji Helios, který jsem používala pro 

všechna další měření, se koncentrace karbonylů v těchto vzorcích zvýšila 10,8krát 

(metoda dle Levina a kol. 1990) a 2,2krát (alkalická metoda). Methylglyoxal způsobil 

2,6násobné zvýšení množství karbonylů (Obr. 10), v případě alkalické metody došlo 

dokonce ke snížení množství karbonylových skupin vlivem MGO (Obr. 11). 
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Obr. 9 Množství karbonylů (nmol/mg proteinu) naměřené metodou dle Levina a kol. 

(1990) na přístroji Tecan Infinite M200. HSA (5 mg/ml) bylo inkubováno s Frc 

(50 mM) a s MGO (0,5 mM) 21 dnů při 37 °C a pH 7,4. Výsledné množství bílkoviny 

bylo po dialýze upraveno na 4 mg/ml. Každý bod představuje průměr ze dvou 

nezávislých experimentů, kde n = 3. * signifikantně se liší od HSA (Studentův t-test, 

p < 0,05) 

 

Obr. 10 Množství karbonylů (nmol/mg proteinu) naměřené metodou dle Levina a kol. 

(1990) na přístroji Helios β. HSA (5 mg/ml) bylo inkubováno s Frc (50 mM) a s MGO 

(0,5 mM) 21 dnů při 37 °C a pH 7,4. Výsledné množství bílkoviny bylo po dialýze 

upraveno na 4 mg/ml. Každý bod představuje průměr ze dvou nezávislých experimentů, 

kde n = 3. * signifikantně se liší od HSA (Studentův t-test, p < 0,05) 
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Obr. 11 Množství karbonylů (nmol/mg proteinu) stanovené alkalickou metodou dle 

Mesquitové a kol. (2014) na přístroji Helios β. HSA (5 mg/ml) bylo inkubováno s Frc 

(50 mM) a s MGO (0,5 mM) 21 dnů při 37 °C a pH 7,4. Výsledné množství bílkoviny 

bylo po dialýze upraveno na 4 mg/ml. Každý bod představuje průměr ze dvou 

nezávislých experimentů, kde n = 3. * signifikantně se liší od HSA (Studentův t-test, 

p < 0,05) 

Tab. 7 Naměřené hodnoty množství karbonylů u jednotlivých způsobů stanovení 

vzorky 

Metoda dle Levina a 

kol. (1990) 

Tecan Infinite 

Metoda dle Levina a 

kol. (1990) 

Helios β 

Metoda dle Mesquitové 

a kol. (2014) 

Helios β 

nKARB/mg 

proteinu 

[nmol/mg] 

SD
a 

nKARB/mg 

proteinu 

[nmol/mg] 

SD 

nKARB/mg 

proteinu 

[nmol/mg] 

SD 

HSA 0,40 0,12 0,43 0,03 1,22 0,24 

HSA+Frc 3,50 0,17 4,63 0,09 2,64 0,89 

HSA+MGO 0,85 0,04 1,13 0,07 0,99 0,24 

a
 směrodatná odchylka 

5.1.2. Fluorescence glykačních produktů 

Průběh glykace HSA jsem sledovala rovněž pomocí měření fluoreskujících AGE 

produktů. Pro měření fluorescence jsem použila stejné vzorky jako u předchozího 

stanovení. Do jamky mikrotitrační destičky Greiner jsem pipetovala vždy po 200 μl 

vzorku. Fluorescenci jsem měřila na přístroji Tecan Infinite M200 při vlnových délkách 
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excitace a emise, které odpovídají celkovým AGE produktům, argpyrimidinu nebo 

pentosidinu a jemu podobným sloučeninám (Obr. 12-14). 

Inkubace s fruktosou vedla ke statisticky významnému nárůstu fluorescence v oblasti 

odpovídající celkovým AGE produktům (Obr. 12), pentosidinu (Obr. 13) 

a argpyrimidinu (Obr. 14). Fluorescence celkových AGE produktů a pentosidinu 

vzrostla vlivem fruktosy dvojnásobně a fluorescence v oblasti argpyrimidinu 1,5krát. 

Methylglyoxal způsobil 6,5násobný nárůst fluorescence v oblasti celkových AGE 

produktů (Obr. 12) a zvýšení fluorescence pentosidinu o 75 % (Obr. 13). Fluorescence 

argpyrimidinu vlivem MGO vzrostla pouze o 18 % (Obr. 14), což není statisticky 

významné zvýšení. 

 

Obr. 12 Vliv glykačních činidel na tvorbu celkových AGE produktů. HSA (5 mg/ml) 

byl inkubován s nebo bez fruktosy (50 mM) a methylglyoxalu (0,5 mM) 

v 0,1 M fosfátovém pufru (pH 7,4) při 37 °C po dobu 21 dnů. Glykační činidla byla 

odstraněna pomocí opakované dialýzy a výsledná koncentrace HSA upravena na 

4 mg/ml. Fluorescence vzorků (800 μg HSA/jamka) byla měřena při vlnových délkách 

excitace a emise 320 a 380 nm. Data jsou vyjádřena v jednotkách relativní fluorescence 

(RFU ± S.D.). Každý bod představuje průměr ze dvou nezávislých experimentů, kde 

n = 3. * signifikantně se liší od HSA (Studentův t-test, p < 0,05). 
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Obr. 13 Vliv glykačních činidel na tvorbu pentosidinu. HSA (5 mg/ml) byl inkubován 

s nebo bez fruktosy (50 mM) a methylglyoxalu (0,5 mM) v 0,1 M fosfátovém pufru 

(pH 7,4) při 37 °C po dobu 21 dnů. Glykační činidla byla odstraněna pomocí opakované 

dialýzy a výsledná koncentrace HSA upravena na 4 mg/ml. Fluorescence vzorků 

(800 μg HSA/jamka) byla měřena při vlnových délkách excitace a emise 335 a 385 nm. 

Data jsou vyjádřena v jednotkách relativní fluorescence (RFU ± S.D.). Každý bod 

představuje průměr ze dvou nezávislých experimentů, kde n = 3. * signifikantně se liší 

od HSA (Studentův t-test, p < 0,05). 
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Obr. 14 Vliv glykačních činidel na tvorbu argpyrimidinu. HSA (5 mg/ml) byl 

inkubován s nebo bez fruktosy (50 mM) a methylglyoxalu (0,5 mM) 

v 0,1 M fosfátovém pufru (pH 7,4) při 37 °C po dobu 21 dnů. Glykační činidla byla 

odstraněna pomocí opakované dialýzy a výsledná koncentrace HSA upravena na 

4 mg/ml. Fluorescence vzorků (800 μg HSA/jamka) byla měřena při vlnových délkách 

excitace a emise 320 a 380 nm. Data jsou vyjádřena v jednotkách relativní fluorescence 

(RFU ± S.D.). Každý bod představuje průměr ze dvou nezávislých experimentů, kde 

n = 3. * signifikantně se liší od HSA (Studentův t-test, p < 0,05). 

5.1.3. Nalezení vhodných podmínek SDS-PAGE 

s následným imunoblotingem 

Stejné vzorky jako u předchozích dvou metod jsem rozdělila pomocí SDS-PAGE. 

Nejprve jsem pomocí této metody určila optimální množství vzorku nanášené do 

polyakrylamidového gelu, které jsem stanovila podle výsledků na 8,4 μl (3,8 μg HSA). 

Poté jsem porovnávala dva způsoby derivatizace vzorků - před SDS-PAGE (Obr. 15) 

a  po SDS-PAGE (Obr. 16). Výhodnější se jevila derivatizace provedená před SDS-

PAGE. Nejvýraznější pruhy na blotech patří HSA s molekulovou hmotností 66 kDa. 

Z předchozích blotů je patrné velké množství karbonylových skupin vzniklých po 

21 dnech glykace. Proto jsem připravila nové vzorky s cílem stanovit optimální dobu 

inkubace HSA s glykačními činidly pro lepší rozlišitelnost snímků. Tyto vzorky 

obsahovaly HSA v množství 5 mg/ml. Připravila jsem vzorky samotného HSA, HSA 

glykovaného Frc (50 mM), HSA glykovaného MGO (0,5 mM), dále HSA glykovaného 
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GO (0,5 mM) a HSA glykovaného GA (1 mM). Inkubace probíhala při 37 °C a pH 7,4 

po dobu 0, 1, 2, 3, 6, 7 a 8 dní s postupným odebíráním jednotlivých vzorků a jejich 

zamražením. Po provedení SDS-PAGE s následným imunoblotingem jsem z blotů 

určila optimální dobu glykace pro HSA s Frc 7 dní (Obr. 17A), pro HSA s MGO 

(Obr. 17B) a HSA s GO (Obr. 17C) 3 dny a pro HSA s GA 1 den (Obr. 17D). 

 

Obr. 15 Derivatizace vzorků DNPH provedená před SDS-PAGE. Vzorky HSA 

(5 mg/ml) inkubované s fruktosou (50 mM) a methylglyoxalem (0,5 mM) 21 dnů při 

37 °C byly poté derivatizovány DNPH a podrobeny SDS-PAGE s následným 

imunoblotingem. Podmínky separace: separační gel: 10 %, zaostřovací gel: 4 %, 

množství proteinu v jamce: 3,8 μg, primární protilátka: králičí polyklonální proti DNP, 

sekundární protilátka: kozí monoklonální proti IgG s konjugovanou HRP, vizualizace: 

detekční činidlo ECL Prime Western Blotting. 1,4 – vzorky HSA + Frc; 2,5 – vzorky 

HSA + MGO; 3,6 – vzorky čistého HSA; MM – molekulový marker. 
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Obr. 16 Derivatizace vzorků DNPH provedená po SDS-PAGE. Vzorky HSA (5 mg/ml) 

inkubované s fruktosou (50 mM) a methylglyoxalem (0,5 mM) 21 dnů při 37 °C byly 

podrobeny SDS-PAGE s následným imunoblotingem a membrána byla poté 

derivatizována DNPH. Podmínky separace: separační gel: 10 %, zaostřovací gel: 4 %, 

množství proteinu v jamce: 3,8 μg, primární protilátka: králičí polyklonální proti DNP, 

sekundární protilátka: kozí monoklonální proti IgG s konjugovanou HRP, vizualizace: 

detekční činidlo ECL Prime Western Blotting. 1,4 – vzorky HSA + Frc; 2,5 – vzorky 

HSA + MGO; 3,6 – vzorky čistého HSA; MM – molekulový marker. 
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Obr. 17 Vznik karbonylových skupin v průběhu glykace HSA. Vzorky HSA (5 mg/ml) 

inkubované s fruktosou (50 mM, A), methylglyoxalem (0,5 mM, B), glyoxalem 

(0,5 mM, C) a glyceraldehydem (1 mM, D) po dobu 0, 1, 2, 3, 6, 7 a 8 dnů při 37 °C 

byly poté derivatizovány DNPH a podrobeny SDS-PAGE s následným 

imunoblotingem. Podmínky separace: separační gel: 10 %, zaostřovací gel: 4 %, 

množství proteinu v jamce: 3,8 μg, primární protilátka: králičí polyklonální proti DNP, 

sekundární protilátka: kozí monoklonální proti králičímu IgG s konjugovanou HRP, 

vizualizace: detekční činidlo ECL Prime Western Blotting. MM - molekulový marker. 

5.2. Stanovení aktivity CBR1 pomocí menadionu 

Pro veškeré pokusy s CBR1 jsem používala rekombinantní karbonylreduktasu 1 

získanou ze Sacharomyces cerevisae od firmy MyBioSource o koncentraci 1 mg/ml. 

Aktivitu CBR1 jsem stanovovala spektrofotometricky a substrátem byl menadion. 

Nejprve jsem 40 μl CBR1 o koncentraci 1 mg/ml naředila 400 μl fosfátového pufru 

o pH 7,4. Tento vzorek jsem dále ředila 1000x, 100x, 10x a 5x pro stanovení 

optimálního ředění. Pro následující měření jsem poté používala ředění 5x, které se 

jevilo jako nejlépe vhodné pro měření aktivity CBR1. Výsledná koncentrace CBR1 

v inkubační směsi byla 0,91 μg/ml. Poté jsem měřila aktivitu takto zředěné CBR1 
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pomocí menadionu po 2, 4, 6, 24, 29, 56, 75, 95 a 219 hodinách inkubace při 37 °C. 

Stabilita CBR1 zůstávala přibližně stejná po celou dobu inkubace. Výkyvy v aktivitě 

byly pravděpodobně způsobeny chybou měření, rozdíly danými přípravou čerstvých 

roztoků atd. (Obr. 18). 

  

Obr. 18 Aktivita CBR1 v průběhu inkubace při 37 °C a pH 7,4. Koncentrace CBR1 

v inkubační směsi byla 0,91 μg/ml, substrát použitý ke stanovení aktivity byl menadion. 

Každý bod představuje průměr ze 7 vzorků měřených při jednom stanovení ± SD. 

5.3. Vliv CBR1 na karbonylaci HSA 

5.3.1. Vliv CBR1 na již vytvořené karbonylové sloučeniny 

Nejprve jsem použila původní vzorky čistého HSA a HSA glykovaného Frc (obojí 

inkubované po dobu 21 dní při 37 °C a pH 7,4). K těmto vzorkům (50 μl) jsem 

přidala různá množství CBR1 (0,5, 1 a 5 μl). Inkubace probíhala při 37 °C po dobu 

120 minut. Množství karbonylů jsem stanovila pomocí SDS-PAGE s imunoblotingem 

(Obr. 19). Na polyakrylamidový gel jsem nanášela vždy 8,4 μl vzorku, které jsem při 

předchozích stanoveních určila jako optimální. Z výsledného blotu lze odhadovat, že 

CBR1 nebyla za těchto podmínek schopná odstranit již vzniklé karbonylové skupiny. 
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Obr. 19 Vliv CBR1 na již vytvořené karbonylové skupiny v HSA a HSA glykovaném 

Frc. Vzorky HSA (5 mg/ml) inkubované s fruktosou (50 mM) 21 dnů při 37 °C a pH 7,4 

byly poté derivatizovány DNPH a podrobeny SDS-PAGE s následným 

imunoblotingem. Podmínky separace: separační gel: 10 %, zaostřovací gel: 4 %, 

množství proteinu v jamce: 3,8 μg, primární protilátka: králičí polyklonální proti DNP, 

sekundární protilátka: kozí monoklonální proti králičímu IgG s konjugovanou HRP, 

vizualizace: detekční činidlo ECL Prime Western Blotting. Vzorky: 1 – HSA + 0,5 μl 

CBR1, 2 – HSA + 1 μl CBR1, 3 - HSA + 5 μl CBR1, 4 - HSA + Frc + 0,5 μl CBR1, 5 - 

HSA + Frc + 1 μl CBR1, 6 - HSA + Frc + 5 μl CBR1, MM – molekulový marker. 

5.3.2. Spektrofotometrické stanovení množství karbonylů  

Připravila jsem nové vzorky glykované po dobu určenou z předchozích měření, které 

jsem použila pro toto stanovení a pro stanovení následující. Připravené vzorky 

obsahující HSA v množství 5 mg/ml a CBR1 o množství 0,5, 1 a 5 μg přidané již na 

začátku inkubace s glykačními činidly byly následující: HSA glykované 7 dní Frc 

50 mM (Obr. 20), HSA glykované 3 dny MGO 0,5 mM (Obr. 21), HSA glykované 

3 dny GO 0,5 mM (Obr. 22), dále HSA glykované 1 den GA 1 mM (Obr. 23) a HSA 

inkubované bez CBR1 po dobu 7, 3 a 1 den jako kontrola. Inkubace probíhala při 37 °C 

a pH 7,4. Absorbanci jsem měřila na spektrofotometru Helios β. Se zvyšujícím se 

množstvím CBR1 u většiny vzorků množství karbonylů mírně stoupalo, kromě vzorku 

HSA + GA, kde množství karbonylů zůstávalo přibližně stejné. Přídavek CBR1 

způsobil statisticky významný nárůst množství karbonylových skupin ve vzorcích 
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HSA + Frc + CBR1 5 μg (Obr. 20), HSA + MGO + CBR 5 μg (Obr. 21), HSA + GO + 

CBR1 0,5 μg (Obr. 22), HSA + GO + CBR1 5 μg (Obr. 22) a HSA + GA + CBR1 1 μg 

(Obr. 23). 

 

Obr. 20 Vliv CBR1 na tvorbu karbonylových skupin v HSA glykovaném fruktosou. 

HSA (5 mg/ml) bylo glykované 7 dní s Frc (50 mM) a CBR1 (0 – 5 μg) při 37 °C 

a pH 7,4. Kontrola je čisté HSA o koncentraci 5 mg/ml. Data jsou vyjádřena jako 

látkové množství karbonylových skupin na mg proteinu ± S.D. Každý bod představuje 

průměr ze 2 nezávislých experimentů, kde n = 3. * signifikantně se liší od HSA 

(Studentův t-test, p < 0,05). 
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Obr. 21 Vliv CBR1 na tvorbu karbonylových skupin v HSA glykovaném 

methylglyoxalem.  HSA (5 mg/ml) bylo glykované 3 dny s MGO (0,5 mM) a CBR1 

(0 – 5 μg) při 37 °C a pH 7,4. Kontrola je čisté HSA o koncentraci 5 mg/ml. Data jsou 

vyjádřena jako látkové množství karbonylových skupin na mg proteinu ± S.D. Každý 

bod představuje průměr ze 2 nezávislých experimentů, kde n = 3. * signifikantně se liší 

od HSA (Studentův t-test, p < 0,05). 

 

Obr. 22 Vliv CBR1 na tvorbu karbonylových skupin v HSA glykovaném glyoxalem. 

HSA (5 mg/ml) bylo glykované 3 dny s GO (0,5 mM) a CBR1 (0 – 5 μg) při 37 °C 

a pH 7,4. Kontrola je čisté HSA o koncentraci 5 mg/ml. Data jsou vyjádřena jako 

látkové množství karbonylových skupin na mg proteinu ± S.D. Každý bod představuje 

průměr ze 2 nezávislých experimentů, kde n = 3. * signifikantně se liší od HSA 

(Studentův t-test, p < 0,05). 
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Obr. 23 Vliv CBR1 na tvorbu karbonylových skupin v HSA glykovaném 

glyceraldehydem. HSA (5 mg/ml) bylo glykované 1 den s GA (1 mM) a CBR1 (0 –

5 μg) při 37 °C a pH 7,4. Kontrola je čisté HSA o koncentraci 5 mg/ml. Data jsou 

vyjádřena jako látkové množství karbonylových skupin na mg proteinu ± S.D. Každý 

bod představuje průměr ze 2 nezávislých experimentů, kde n = 3. * signifikantně se liší 

od HSA (Studentův t-test, p < 0,05). 

5.3.3. SDS-PAGE s následným imunoblotingem 

Stejné vzorky jako při předchozím spektrofotometrickém stanovení jsem vyhodnotila 

také pomocí SDS-PAGE s imunoblotingem. Výraznější změny množství karbonylových 

skupin ve vzorcích při inkubaci s různým množstvím CBR1 nejsou patrné (Obr. 24-27). 
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Obr. 24 Vliv CBR1 na tvorbu karbonylových skupin v HSA glykovaném fruktosou. 

Vzorky HSA (5 mg/ml) inkubované s Frc (50 mM) a CBR1 (0 – 5 μg) 7 dnů při 37 °C 

a pH 7,4 byly poté derivatizovány DNPH a podrobeny SDS-PAGE s následným 

imunoblotingem. Podmínky separace: separační gel: 10 %, zaostřovací gel: 4 %, 

množství proteinu v jamce: 3,8 μg, primární protilátka: králičí polyklonální proti DNP, 

sekundární protilátka: kozí monoklonální proti králičímu IgG s konjugovanou HRP, 

vizualizace: detekční činidlo ECL Prime Western Blotting. Vzorky: 1 – HSA bez Frc 

a CBR1, 2 – HSA + Frc, 3 – HSA+ Frc + 0,5 μg CBR1, 4 – HSA + Frc + 1 μg CBR1, 

5 – HSA + Frc + 5 μg CBR1. 
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Obr. 25 Vliv CBR1 na tvorbu karbonylových skupin v HSA glykovaném 

methylglyoxalem. Vzorky HSA (5 mg/ml) inkubované s MGO (0,5 mM) a CBR1 (0 -

5 μg) 3 dny při 37 °C a pH 7,4 byly poté derivatizovány DNPH a podrobeny SDS-

PAGE s následným imunoblotingem. Podmínky separace: separační gel: 10 %, 

zaostřovací gel: 4 %, množství proteinu v jamce: 3,8 μg, primární protilátka: králičí 

polyklonální proti DNP, sekundární protilátka: kozí monoklonální proti králičímu IgG 

s konjugovanou HRP, vizualizace: detekční činidlo ECL Prime Western Blotting. 

Vzorky: 1 – HSA bez MGO a CBR1, 2 – HSA + MGO, 3 – HSA+ MGO + 0,5 μg 

CBR1, 4 – HSA + MGO + 1 μg CBR1, 5 – HSA + MGO + 5 μg CBR1, MM – 

molekulový marker. 
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Obr. 26 Vliv CBR1 na tvorbu karbonylových skupin v HSA glykovaném glyoxalem. 

Vzorky HSA (5 mg/ml) inkubované s GO (0,5 mM) a CBR1 (0 – 5 μg) 3 dny při 37 °C 

a pH 7,4 byly poté derivatizovány DNPH a podrobeny SDS-PAGE s následným 

imunoblotingem. Podmínky separace: separační gel: 10 %, zaostřovací gel: 4 %, 

množství proteinu v jamce: 3,8 μg, primární protilátka: králičí polyklonální proti DNP, 

sekundární protilátka: kozí monoklonální proti králičímu IgG s konjugovanou HRP, 

vizualizace: detekční činidlo ECL Prime Western Blotting. Vzorky: 1 – HSA bez GO 

a CBR1, 2 – HSA + GO, 3 – HSA+ GO + 0,5 μg CBR1, 4 – HSA + GO + 1 μg CBR1, 

5 – HSA + GO + 5 μg CBR1, MM – molekulový marker. 
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Obr. 27 Vliv CBR1 na tvorbu karbonylových skupin v HSA glykovaném 

glyceraldehydem. Vzorky HSA (5 mg/ml) inkubované s GA (1 mM) a CBR1 (0 – 5 μg) 

1 den při 37 °C a pH 7,4 byly poté derivatizovány DNPH a podrobeny SDS-PAGE 

s následným imunoblotingem. Podmínky separace: separační gel: 10 %, zaostřovací gel: 

4 %, množství proteinu v jamce: 3,8 μg, primární protilátka: králičí polyklonální proti 

DNP, sekundární protilátka: kozí monoklonální proti králičímu IgG s konjugovanou 

HRP, vizualizace: detekční činidlo ECL Prime Western Blotting. Vzorky: 1 – HSA bez 

GA a CBR1, 2 – HSA + GA, 3 – HSA+ GA + 0,5 μg CBR1, 4 – HSA + GA + 1 μg 

CBR1, 5 – HSA + GA + 5 μg CBR1. 

5.3.4. Spektrofotometrické stanovení a SDS-PAGE 

s imunoblotingem u glykovaných vzorků 

inkubovaných s CBR1 při různém pH 

CBR1 by teoreticky mohla při oxidoredukčních reakcích působit jak oxidaci, tak 

i redukci, což by mohla být příčina, proč by množství karbonylových skupin v HSA při 

inkubaci s CBR1 přibývalo. Směr reakce by mohlo ovlivňovat pH. Tuto teorii jsem 

zkusila ověřit na vzorcích HSA inkubovaných s Frc a CBR1 při pH 6 a pH 8. Všechny 

předchozí vzorky byly inkubované při pH 7,4.  Použila jsem spektrofotometrické 

stanovení s vyhodnocením absorbance na přístroji Helios β (Obr. 28 a 29) a SDS-PAGE 

s následným imunoblotingem (Obr. 30 a 31). U pH 6 i pH 8 došlo k výraznému snížení 

množství vznikajících karbonylových skupin oproti glykaci prováděné při pH 7,4. 

Různá množství přidávané CBR1 neměla na vznikající karbonylové skupiny při pH 6 
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ani při pH 8 významnější vliv. Přesto bylo při pH 8 patrné mírné zvýšení množství 

karbonylů se stoupajícím množstvím CBR1 (Obr. 29). 

 

Obr. 28 Vliv CBR1 na tvorbu karbonylových skupin v HSA inkubovaném s fruktosou. 

Vzorky HSA (5 mg/ml) byly inkubovány s Frc (50 mM) a CBR1 (0 – 5 μg) při 37 °C po 

dobu 7 dní při pH 6. Data jsou vyjádřena jako látkové množství karbonylových skupin 

na mg proteinu ± S.D. Každý bod představuje průměr ze 2 nezávislých experimentů, 

kde n = 3. * signifikantně se liší od HSA (Studentův t-test, p < 0,05). 

 

Obr. 29 Vliv CBR1 na tvorbu karbonylových skupin v HSA inkubovaném s fruktosou. 

Vzorky HSA (5 mg/ml) byly inkubovány s Frc (50 mM) a CBR1 (0 – 5 μg) při 37 °C po 

dobu 7 dní při pH 8. Data jsou vyjádřena jako látkové množství karbonylových skupin 

na mg proteinu ± S.D. Každý bod představuje průměr ze 2 nezávislých experimentů, 

kde n = 3. * signifikantně se liší od HSA (Studentův t-test, p < 0,05). 
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Obr. 30 Vliv CBR1 na tvorbu karbonylových skupin v HSA glykovaném fruktosou. 

Vzorky HSA (5 mg/ml) inkubované s Frc (50 mM) a CBR1 (0 – 5 μg) 7 dnů při 37 °C 

a pH 6 byly poté derivatizovány DNPH a podrobeny SDS-PAGE s následným 

imunoblotingem. Podmínky separace: separační gel: 10 %, zaostřovací gel: 4 %, 

množství proteinu v jamce: 3,8 μg, primární protilátka: králičí polyklonální proti DNP, 

sekundární protilátka: kozí monoklonální proti králičímu IgG s konjugovanou HRP, 

vizualizace: detekční činidlo ECL Prime Western Blotting. Vzorky: 1 – HSA, 2 – HSA 

+ Frc, 3 – HSA + Frc + 0,5 μg CBR1, 4 – HSA + Frc + 1 μg CBR1, 5 – HSA + Frc + 

5 μg CBR1, MM – molekulový marker. 
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Obr. 31 Vliv CBR1 na tvorbu karbonylových skupin v HSA glykovaném fruktosou. 

Vzorky HSA (5 mg/ml) inkubované s Frc (50 mM) a CBR1 (0 – 5 μg) 7 dnů při 37 °C 

a pH 8 byly poté derivatizovány DNPH a podrobeny SDS-PAGE s následným 

imunoblotingem. Podmínky separace: separační gel: 10 %, zaostřovací gel: 4 %, 

množství proteinu v jamce: 3,8 μg, primární protilátka: králičí polyklonální proti DNP, 

sekundární protilátka: kozí monoklonální proti králičímu IgG s konjugovanou HRP, 

vizualizace: detekční činidlo ECL Prime Western Blotting. Vzorky: 1 – HSA, 2 – HSA 

+ Frc, 3 – HSA + Frc + 0,5 μg CBR1, 4 – HSA + Frc + 1 μg CBR1, 5 – HSA + Frc + 

2 μg CBR1, 6 - HSA + Frc + 3 μg CBR1, 7 – HSA + Frc + 5 μg CBR1, MM – 

molekulový marker. 

5.3.5. Imunochemické stanovení ELISA 

Výsledky spektrofotometrického stanovení karbonylových skupin ve vzorcích 

připravených při různém pH jsem ověřila pomocí metody ELISA. Použila jsem 

OxiSelect
TM

 Protein Carbonyl ELISA Kit od firmy Cell Biolabs. Vyhodnocení výsledků 

jsem provedla v programu GraphPad Prism. 

HSA inkubovaný s Frc (50 mM) a CBR1 (0,5 – 6 μg/ml) při pH 7,4 (Obr. 33) obsahoval 

největší množství karbonylových skupin v porovnání s inkubacemi probíhajícími při 

pH 6 (Obr. 32) a pH 8 (Obr. 34). CBR1 přidávaná k jednotlivým vzorkům v množství 

0,5 až 6 μg/ml neměla na množství karbonylů významnější vliv ve všech zkoušených 

případech inkubace při pH 6, 7,4 a 8. Přesto bylo při pH 8 patrné mírné zvýšení 

množství karbonylů se stoupajícím množstvím CBR1. Výkyvy v naměřeném množství 
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karbonylů byly pravděpodobně způsobeny chybou měření, odstraněním části karbonylů 

při promývání v průběhu ELISA stanovení atd. Pro ověření výsledků je třeba stanovení 

ještě zopakovat. 

 

Obr. 32 Vliv CBR1 na tvorbu karbonylových skupin v HSA glykovaném fruktosou. 

HSA bylo inkubováno s nebo bez Frc (50 mM) a s nebo bez CBR1 (0,5 – 5 μg/ml) 7 dní 

při 37 °C a pH 6,0. Množství karbonylových skupin (nmol/mg proteinu) bylo stanoveno 

pomocí metody ELISA. Každý sloupec představuje průměr ze tří vzorků ± S.D. 

 

Obr. 33 Vliv CBR1 na tvorbu karbonylových skupin v HSA glykovaném fruktosou. 

HSA bylo inkubováno s nebo bez Frc (50 mM) a s nebo bez CBR1 (0,5 – 6 μg/ml) 7 dní 

při 37 °C a pH 7,4. Množství karbonylových skupin (nmol/mg proteinu) bylo stanoveno 

pomocí metody ELISA. Každý sloupec představuje průměr ze tří vzorků ± S.D. 
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Obr. 34 Vliv CBR1 na tvorbu karbonylových skupin v HSA glykovaném fruktosou. 

HSA bylo inkubováno s nebo bez Frc (50 mM) a s nebo bez CBR1 (0,5 – 6 μg/ml) 7 dní 

při 37 °C a pH 8,0. Množství karbonylových skupin (nmol/mg proteinu) bylo stanoveno 

pomocí metody ELISA. Každý sloupec představuje průměr ze tří vzorků ± S.D. 
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6. DISKUZE 

Karbonylace proteinů je v současnosti nejpoužívanějším biomarkerem oxidačního 

poškození (Dalle-Donne a kol. 2006). Je definována jako nevratná posttranslační 

modifikace vedoucí ke vzniku karbonylových skupin, jako jsou aldehydy a ketony 

v molekulách proteinů (Fedorova a kol. 2013). Karbonylové skupiny v molekulách 

proteinů vznikají několika způsoby (Trnková a kol. 2015). Jedním z těchto způsobů je 

neenzymová glykace, kterou jsem se zabývala v experimentální části své diplomové 

práce. 

Při experimentech jsem jako modelový protein pro karbonylaci používala lidský sérový 

albumin. Jedná se o nejhojněji zastoupený protein krevní plasmy (Ledvina a kol. 2009) 

a je proto ideální pro studium neenzymové glykace. Jako glykační činidla jsem 

používala karbonylové sloučeniny fruktosu, methylglyoxal, glyoxal a glyceraldehyd. 

Glukosu jsem jako glykační činidlo nepoužila, protože se jedná o nejméně reaktivní 

cukr vyskytující se v biologických systémech (Vistoli a kol. 2013). V současnosti je 

známo, že vznik AGEs je důsledkem nejen zvýšeného množství glukosy v organismu 

ale i dalších metabolitů jako je fruktosa, triosy a dikarbonylové sloučeniny. Například 

rychlost glykace je 7,5krát vyšší pro fruktosu ve srovnání s glukosou. Fruktosa se 

v organismu může tvořit metabolismem z glukosy nebo sorbitolu, nebo se do organismu 

dostává s potravou. Glyceraldehyd vzniká v těle jako metabolit fruktosy působením 

enzymu fruktokinasy a aldolasy B. GA také přispívá ke glykaci vznikem produktů, jako 

jsou argpyrimidin, triosidiny a pravděpodobně i pentosidin (Schalkwijk a kol. 2004). 

Methylglyoxal je v organismu tvořen přeměnou glyceraldehyd-3-fosfátu 

a dihydroxyaceton-fosfátu, které vznikají při metabolismu glukosy a fruktosy, dále při 

katabolismu ketolátek a threoninu a fragmentací proteinů glykovaných glukosou 

(Singh a kol. 2001). MGO pravděpodobně také hraje významnou roli při tvorbě 

intracelulárních AGEs (Schalkwijk a kol. 2004). 

V úvodních experimentech jsem stanovovala množství karbonylových skupin ve 

vzorcích HSA glykovaných Frc nebo MGO po dobu 21 dní. Pro měření jsem použila 

dvě spektrofotometrické metody. První byla původní metoda vypracovaná Levinem 

a kol. (1990). Pro detekci jsem nejprve použila přístroj Tecan Infinite M200 a při dalším 

stanovení Helios β pro porovnání naměřených hodnot, přičemž detekované množství 
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karbonylů se příliš nelišilo. Ačkoli je toto spektrofotometrické stanovení široce 

využívané a není třeba speciálního přístrojového vybavení, je poměrně pracné a časově 

náročné na provedení (Mesquita a kol. 2014). Proto jsem zkusila použít pro měření 

karbonylů alkalickou metodu podle Mesquitové a kol. (2014), která je mnohem 

rychlejší na provedení. Tato metoda spočívá v derivatizaci karbonylovaných proteinů 

DNPH a přídavku NaOH. Absorbance se měří spektrofotometricky při 450 nm po 

10 minutové inkubaci za pokojové teploty. Tento čas inkubace musí být přesně 

dodržován kvůli nestabilitě DNP-hydrazonových derivátů v alkalickém prostředí 

(Mesquita a kol. 2014). To je hlavním důvodem, proč se množství karbonylů, které jsem 

pomocí této metody naměřila, poměrně významně lišilo od předchozí metody a také 

proč se snížila přesnost stanovení. I přes snahu přesně dodržovat čas inkubace se mi 

nedařilo zvýšit přesnost stanovení, protože se množství karbonylových skupin ve 

vzorku měnilo velmi rychle v řádu vteřin. Proto jsem pro další spektrofotometrická 

stanovení karbonylů používala původní metodu vypracovanou Levinem a kol. (1990). 

Z naměřených hodnot také vyplývá, že množství vznikajících karbonylových skupin 

bylo vyšší u Frc ve srovnání s MGO. 

Průběh glykace jsem ověřila pomocí fluorimetrického stanovení AGE produktů. 

Sledovala jsem vznik celkových (nespecifických AGE) produktů, argpyrimidinu 

a pentosidinu. Inkubace s Frc vedla ke statisticky významnému zvýšení celkových 

AGEs, pentosidinu i argpyrimidinu, zatímco v případě MGO došlo k signifikantnímu 

nárůstu jen u celkových AGEs a pentosidinu. Množství celkových AGE produktů bylo 

vlivem MGO 6,5násobně a vlivem Frc 2násobně zvýšené, takže MGO byl silnějším 

glykačním činidlem. Naproti tomu množství vznikajících karbonylových skupin bylo 

v případě MGO nižší než u Frc. To je zřejmě způsobeno tím, že ne všechny vznikající 

karbonylové skupiny jsou rovněž fluoreskujícími AGE produkty (Ulrich 

a Cerami 2001). 

Pro rozlišení vznikajících karbonylových skupin u daných vzorků jsem dále použila 

SDS-PAGE s následným imunoblotingem. Molekulová hmotnost HSA je 66 kDa. 

Oxidačně modifikované proteiny mají vyšší molekulovou hmotnost než výchozí 

proteiny a na blotech vytvářely dva pruhy v oblasti odpovídající přibližně 80 a 150 kDa. 

Nejprve bylo nutné upravit postup metody pro stanovení karbonylů. Derivatizace 
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pomocí DNPH může být provedena před SDS-PAGE nebo po SDS-PAGE (Dalle-

Donne a kol. 2003). Provedla jsem tedy obě varianty stanovení a porovnala výsledné 

bloty. Jako výhodnější se jevila derivatizace DNPH provedená před SDS-PAGE. 

Z výsledných snímků bylo také patrné, že po 21 denní glykaci vzorků vzniká příliš 

velké množství karbonylových skupin. Pro lepší rozlišitelnost snímků jsem tedy dalšími 

experimenty stanovila optimální dobu glykace pro jednotlivé reaktivní karbonyly. 

Připravila jsem vzorky, které obsahovaly HSA v množství 5 mg/ml, a to HSA jako 

kontrolu, HSA glykovaný Frc 50 mM, HSA glykovaný MGO 0,5 mM, dále HSA 

glykovaný GO 0,5 mM a HSA glykovaný GA 1 mM. Inkubace probíhala při 37 °C po 

dobu 0, 1, 2, 3, 6, 7 a 8 dní. Z dosažených výsledků se jako nejvýhodnější jevila glykace 

HSA fruktosou 7 dní, glykace HSA methylglyoxalem a HSA glyoxalem 3 dny 

a glykace HSA glyceraldehydem 1 den. 

Enzym karbonylreduktasa 1 je jedním z enzymů schopných redukovat karbonylové 

sloučeniny (Ellis 2007). Nedávno získaná data, která umožnila hlubší pochopení 

problematiky oxidačního stresu a redoxní rovnováhy naznačila možnost, že CBR1 hraje 

důležitou roli v detoxikaci reaktivních karbonylů (Boušová a kol. 2015). Touto 

problematikou se zabývá více studií (např. Lim a kol. 2013, Tak a kol. 2011, 

Matsunaga a kol. 2006). Uvedené studie se týkají schopnosti CBR1 snížit obecně rozsah 

oxidačního poškození, případně snížit množství produktů peroxidace lipidů, ale o úloze 

CBR1 v odstraňování karbonylovaných proteinů zatím není nic známo. To bylo 

předmětem druhé části experimentální práce, kde jsem zkoumala účinek CBR1 na vznik 

proteinových karbonylů. 

Pro veškeré pokusy jsem používala rekombinantní karbonylreduktasu 1 získanou ze 

Sacharomyces cerevisae od firmy MyBioSource o koncentraci 1mg/ml. Nejprve jsem 

stanovila optimální ředění CBR1 pro měření a poté aktivitu CBR1 pomocí substrátu 

menadionu. Stabilita CBR1 zůstávala přibližně stejná i po 9 dnech inkubace. Nejprve 

jsem zjišťovala schopnost CBR1 snižovat množství již vytvořených karbonylovaných 

proteinů. Použila jsem původní vzorky čistého HSA a HSA glykovaného Frc (obojí 

glykované po dobu 21 dní při 37 °C) a k těmto vzorkům jsem přidala různá množství 

CBR1. Inkubace probíhala při 37 °C 120 minut. Množství karbonylů jsem stanovila 
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pomocí SDS-PAGE s imunoblotingem. Z výsledného blotu lze odhadovat, že CBR1 

neměla výraznější vliv na proteiny, které již byly glykované. 

Proto jsem zkusila CBR1 přidat ke vzorkům už na začátku inkubace s karbonylovými 

sloučeninami. CBR1 by měla být podle předchozích pokusů stabilní po celou dobu 

inkubace, proto jsem v průběhu glykace HSA glykačními činidly další CBR1 ke 

vzorkům nepřidávala. Připravila jsem nové vzorky inkubací HSA s Frc, MGO, GO 

a GA a na začátku inkubace jsem ke vzorkům přidala různá množství CBR1 

(0,5, 1 a 5 μg). Glykace probíhala při 37 °C po dobu určenou z předchozích měření. 

Nejprve jsem množství karbonylů stanovila spektrofotometricky metodou podle 

Levina a kol. (1990) na spektrofotometru Helios β. Se zvyšujícím se množstvím CBR1 

u většiny vzorků množství karbonylů mírně stoupalo, kromě vzorku HSA glykovaného 

GA, kde množství karbonylů zůstávalo přibližně stejné. Nepotvrdila se tedy hypotéza, 

že by CBR1 mohla redukovat karbonylované proteiny a překvapivě došlo spíše 

k mírnému nárůstu množství karbonylů se zvyšujícím se množstvím CBR1. Při SDS-

PAGE také nebyl na blotech patrný úbytek karbonylů u vzorků s vyšším množstvím 

CBR1. Mohlo se stát, že použitá glykační činidla způsobila pokles aktivity CBR1 

v průběhu inkubace, takže enzym nebyl schopen odstraňovat vznikající karbonylové 

skupiny. Aktivitu CBR1 v jednotlivých inkubačních směsích HSA s glykačními činidly 

a CBR1 jsem však nestanovovala. 

Při oxidoredukčních reakcích by teoreticky mohla CBR1 působit jak oxidaci, tak 

i redukci. To by mohlo být důvodem, proč množství karbonylů při inkubaci s CBR1 

mírně přibývalo. CBR1  vyžaduje NADPH jako koenzym (Forrest a Gonzalez 2000). Je 

známá také pod názvy prostaglandin-9-ketoreduktasa (NADPH-dependentní aktivita) 

a 15-hydroxyprostaglandindehydrogenasa (NADP
+
-dependentní aktivita) 

(Miura a kol. 2008). Enzym má tedy schopnost katalyzovat jak redukci karbonylových 

skupin na hydroxylovou skupinu, tak i opačnou reakci, tedy konverzi hydroxylové 

skupiny na odpovídající karbonylovou skupinu za přítomnosti NADP
+ 

(Wermuth 1981). 

Miura s kolektivem (2008) prokázali, že CBR1 může redukovat PGA1 a PGE2 svojí 

prostaglandin-9-ketoreduktasovou aktivitou a také oxidovat PGA1 a PGE2 svojí 15-

hydroxyprostaglandindehydrogenasovou aktivitou. CBR1  projevuje relativně široké pH 

optimum mezi pH 5 a 7 (Wermuth 1981). Podle Wermutha (1981) byly menadion, 4-
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nitrobenzaldehyd a daunorubicin nejlépe redukovány při pH 6, zatímco oxidace PGA1 

byla dvakrát rychlejší při pH 9 než při pH 7. Z těchto informací je zjevné, že směr 

reakce by mohlo ovlivňovat pH. Tuto teorii jsem zkusila ověřit na vzorcích HSA 

inkubovaných s Frc a s CBR1 při pH 6 a 8. Všechny předchozí vzorky byly inkubované 

při pH 7,4. Použila jsem spektrofotometrické stanovení s vyhodnocením absorbance na 

přístroji Helios β a SDS-PAGE s následným imunoblotingem. U pH 6 i pH 8 došlo 

k výraznému snížení množství karbonylů oproti glykaci při pH 7,4. Glykace tedy za 

těchto podmínek probíhala pomaleji. Různá množství přidávané CBR1 neměla na 

množství karbonylů při pH 6 ani při pH 8 významnější vliv. Přesto bylo při pH 8 patrné 

mírné zvýšení množství karbonylů se stoupajícím množstvím CBR1. To by mohlo být 

způsobeno změnou aktivity CBR1 na její 15-hydroxyprostaglandindehydrogenasovou 

aktivitu v důsledku alkalického pH. 

Výsledky spektrofotometrického stanovení karbonylových skupin ve vzorcích 

připravených při různém pH jsem ověřila pomocí metody ELISA. Množství 

karbonylových skupin u vzorků inkubovaných při pH 6 a pH 8 bylo nižší než při pH 7,4 

a CBR1 přidávaná k jednotlivým vzorkům v množství 0,5 až 6 μg/ml neměla na 

množství karbonylů významnější vliv ve všech případech inkubace při pH 6, 7,4 a 8. 

Mírné zvýšení množství karbonylů při pH 8 bylo zaznamenané i pomocí této metody. 

Závěry tohoto imunochemického stanovení tedy potvrzují výsledky získané 

spektrofotometricky a pomocí SDS-PAGE. 

Předpoklad, že se CBR1 podílí na odstraňování karbonylovaných proteinů se tedy 

nepodařilo potvrdit. 

 

 

 

 

 

 



69 

 

7. SHRNUTÍ 

Stanovila jsem vhodné podmínky pro měření karbonylových skupin u modelu HSA 

glykovaného vybranými karbonylovými sloučeninami. Ze spektrofotometrických metod 

používaných pro měření množství karbonylových skupin jsem vybrala jako vhodnější 

metodu vypracovanou Levinem a kol. (1990) v porovnání s metodou podle Mesquitové 

a kol. (2014). Při SDS-PAGE s následným imunoblotingem byla výhodnější 

derivatizace provedená před SDS-PAGE oproti derivatizaci po SDS-PAGE. Dále jsem 

stanovila optimální dobu glykace pro jednotlivé reaktivní karbonylové sloučeniny, která 

byla pro Frc 7 dní, pro MGO a GO 3 dny a pro GA 1 den. 

Za použití substrátu menadionu jsem zjistila, že aktivita CBR1 zůstává přibližně stejná 

i po 9 dnech inkubace. Tato informace byla důležitá pro následující měření. 

Schopnost CBR1 snižovat množství již vytvořených karbonylovaných proteinů 

stanovená pomocí SDS-PAGE s následným imunoblotingem se neprokázala. Stejně tak 

se neprokázala ani schopnost CBR1 snižovat množství karbonylových skupin v průběhu 

glykace, kterou jsem stanovovala pomocí SDS-PAGE a také spektrofotometricky 

metodou dle Levina a kol. (1990). Se zvyšujícím se množstvím CBR1 došlo překvapivě 

spíše k mírnému nárůstu množství karbonylů v molekule HSA. 

CBR1 by mohla teoreticky při oxidoredukčních reakcích působit jak oxidaci, tak 

i redukci, což by mohlo mít za následek mírné zvýšení množství karbonylů. Směr 

reakce by mohlo ovlivňovat pH. Tuto teorii jsem ověřila spektrofotometricky metodou 

podle Levina a kol. (1990), pomocí SDS-PAGE s následným imunoblotingem 

a imunochemickým stanovením ELISA. Závěry všech těchto stanovení se shodovaly. 

Glykace při pH 6 a pH 8 probíhala pomaleji než při pH 7,4 a různá množství přidávané 

CBR1 neměla na množství karbonylů při pH 6, 7,4 a 8 významnější vliv. Přesto bylo při 

pH 8 patrné mírné zvýšení množství karbonylů se stoupajícím množstvím CBR1. To by 

mohlo být způsobeno změnou aktivity CBR1 na její dehydrogenasovou aktivitu 

v důsledku působení alkalického pH. 

Nepodařilo se tedy potvrdit předpoklad, že se CBR1 podílí na odstraňování 

karbonylových skupin z molekul glykovaných proteinů. 
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

1D/2D PAGE jednodimenzionální/dvojdimenzionální  polyakrydamidová 

 gelová elektroforéza 

AA akrylamid 

AGEs koncové produkty pokročilé glykace 

AGE-R receptory pro AGEs 

AhR receptor pro aromatické uhlovodíky 

ALT 711 alagebrium chlorid 

APS persíran amonný 

ARE antioxidační responsivní element 

BCA bicinchoninová kyselina 

BSA hovězí sérový albumin 

CBR1 karbonylreduktasa 1 

DNPH 2,4-dinitrofenylhydrazin 

DNP hydrazon dinitrofenyl hydrazon 

Frc fruktosa 

GA glyceraldehyd 

GNPs nanočástice zlata 

GO glyoxal 

HPLC vysoce účinná kapalinová chromatografie 

HSA lidský sérový albumin 

MGO methylglyoxal 

NADPH/NADP
+
 nikotinamid adenin dinukleotid fosfát, 

 redukovaná/oxidovaná forma 

NNK derivát odvozený od nikotinu     

 (4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon) 

Nrf2 nukleární transkripční faktor (nuclear factor-erythroid   

 2-related factor) 

PTB fenylthiazonium bromid 

RAGE receptor pro AGEs 

ROS reaktivní formy kyslíku 

SDS dodecylsulfát sodný 
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SDR nadrodina dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem 

TCA kyselina trichloroctová 

Tris trishydroxymethylaminomethan 

XRE xenobiotický responsivní element 
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