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ABSTRAKT 

 

Univerzita Karlova v Praze 
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Kandidát: Jana Štěpánková 

Školitel: Prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 

Název diplomové práce: Vliv prenylflavonoidů na detoxikační enzymy v hepatocytech  

 

 Prenylované flavonoidy jsou sekundární metabolity mnoha rostlin jako např. 

chmele a fíku. V mnoha směrech pozitivně působí na lidský organismus, mají např. 

antioxidační, antikancerogenní, protizánětlivé, estrogenní a antibakteriální účinky, které 

jsou díky jejich prenylové jednotce ještě zvýrazněny. Pouze potravní doplňky však mají 

dostatečné množství těchto látek, i proto si je pacienti čím dál častěji kupují. 

 V této diplomové práci byla studována cytotoxicita prenylovaných flavonoidů 

xanthohumolu (XH), isoxanthohumolu (IXH), 6-prenylnaringeninu (6PN) a  

8-prenylnaringeninu (8PN) vůči izolovaným potkaním hepatocytům pomocí testu MTT. 

Dále byl zkoumán vliv zmíněných prenylflavonoidů na aktivitu a expresi enzymů 

1. fáze biotransformace NAD(P)H:chinonoxidoreduktasu (NQO1) a aldehydreduktasu  

(AKR1A1). 

 Výsledky měření viability prokázaly, že 6PN a 8PN zvyšují životnost potkaních 

hepatocytů. XH v koncentraci 25 μM zvyšuje životnost hepatocytů, ve vyšších 

koncentracích ji však již snižuje. Aktivita NQO1 byla snížena po přidání 10 μM XH, to 

bylo potvrzeno i Western blotem. Pomocí qPCR bylo zjištěno, že XH zvyšuje genovou 

expresi NQO1 a AKR1A1. XH také zvyšuje aktivitu AKR1A1 v hepatocytech. 

Imunoblotting prokázal zvýšení exprese NQO1 po ovlivnění IXH a AKR1A1 po 

ovlivnění 6PN. Pomocí inhibiční studie na subcelulární úrovni bylo zjištěno, že 

jmenované prenylované flavonoidy nemají výrazný inhibiční vliv na aktivitu NQO1 a 

AKR1A1 v jaterním cytosolu potkana.  
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Title of Diploma Thesis: The effect of prenylflavonoids on detoxifying enzymes in 

hepatocytes 

 

Prenylated flavonoids are secondary metabolites of many plants, for example 

hops and fig. They affect the human organism in many positive ways, for example they 

have antioxidazing, anticancer, anti-inflammatory, estrogenic and antibacterial effects. 

These effects are even more emphasized due to their prenylated group. Only dietary 

supplements have sufficient amount of these substances and that is the main reason of 

patients’ purchase. 

Cytotoxicity of prenylated flavonoids xanthohumol (XH), isoxanthohumol 

(IXH), 6-prenylnaringenin (6PN) and 8-prenylnaringenin (8PN) towards isolated rat 

hepatocytes by using the MTT test was studied in this diploma thesis. Furthermore the 

influence of these prenylflavonoids on the activity and expression of phase I. 

biotransformation enzymes NAD(P)H:chinonoxidoreductase (NQO1) and 

aldehydreductase  (AKR1A1) was examined. The results of the MTT viability test 

showed that 6PN and 8PN raise the viability of rat hepatocytes. The viability of 

hepatocytes was increased by 25 μM XH, however higher concentrations of XH 

lowered their viability. The activity of NQO1 was decreased at the presence of 10 μM 

XH, this result was also confirmed by Western blot. On the other hand, using qPCR it 

was detected that XH elevates the gene expression of NQO1 and AKR1A1. Moreover 

XH increases the activity of AKR1A1 in hepatocytes. Western blotting showed the 

elevation of NQO1 expression when influenced by IXH and AKR1A1 when 6PN was 

added. Inhibition study on subcellular level proved that above mentioned prenylated 

flavonoids do not have any noticeable inhibitive impact on the activity of NQO1 and 

AKR1A1 in hepatic cytosol of rats.  
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1 ÚVOD 

 

 

Rostliny obsahují široké spektrum anorganických a organických látek. Mezi 

nimi jsou i prenylované flavonoidy. Jedná se o polyfenolové sloučeniny s prenylovou 

jednotkou, které mají příznivé účinky na lidský organismus a mohou tak pomáhat 

v prevenci a léčbě různých onemocnění. Díky svojí struktuře mají výrazné antioxidační 

účinky, dále také účinky protizánětlivé, protirakovinné, estrogenní, antivirotické a 

antibakteriální. 

Jejich biologickou aktivitu začali více zkoumat i vědci. Prenylflavonoidy se 

postupně dostávají i do složení potravních doplňků, nicméně je třeba jejich konzumaci 

hlídat, aby nedošlo k potenciálním toxickým účinkům či ovlivnění účinku ostatních 

léčiv. Interakce prenylflavonoidů s ostatními látkami totiž ještě nejsou plně známy. 

V této diplomové práci jsem se zabývala sledováním účinku prenylovaných 

flavonoidů na životnost potkaních hepatocytů a na aktivitu a expresi vybraných 

biotransformačních enzymů 1. fáze biotransformace v těchto buňkách. Pro experimenty 

jsme vybrali jedny z nejčastěji se v potravě vyskytujících prenylflavonoidů  – 

xanthohumol (XH), isoxanthohumol (IXH), 6-prenylnaringenin (6PN) a 8-

prenylnaringenin (8PN). Sledována byla aktivita a exprese enzymů 

NAD(P)H:chinonoxidoreduktasy (NQO1) a aldehydreduktasy 1A1 (AKR1A1). Dále 

jsem studovala ovlivnění aktivity NQO1 a AKR1A1 prenylflavonoidy na subcelulární 

úrovni (v jaterním cytosolu potkana).   
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Biotransformační enzymy 

 

Enzymy jsou převážně bílkoviny s katalytickou aktivitou, které snižují aktivační 

energii potřebnou k chemickým reakcím probíhajícím v živém organismu. Snížení 

aktivační energie vede ke zrychlení těchto reakcí. Enzymy tak určují povahu i rychlost 

chemických reakcí a řídí většinu biochemických procesů v těle všech živých organismů 

včetně člověka. Významnou roli v eliminaci exogenních i endogenních sloučenin v 

lidském organismu mají biotransformační enzymy. Xenobiotika jsou cizorodé látky, 

které nemají žádnou fyziologickou funkci na rozdíl od eubiotik, látek tělu vlastních. 

Xenobiotika jsou metabolizována biotransformačními enzymy, které mají za úkol 

detoxikovat a eliminovat cizorodé látky z těla. Obecně se rozdělují biotransformační 

reakce do dvou fází. První fáze biotransformace se označuje jako konverze, zahrnuje 

hlavně enzymy oxidační, redukční a hydrolytické. Během první fáze jsou do struktury 

xenobiotika vneseny či odkryty funkční skupiny. Druhou fázi biotransformace 

představují reakce konjugační, při kterých xenobiotikum nebo konverzí vzniklý 

metabolit reaguje s endogenní sloučeninou. Těmito chemickými reakcemi vznikají nové 

sloučeniny, metabolity, s novými fyzikálně-chemickými a biologickými vlastnostmi. 

Bývají hydrofilnější a snadněji přístupné pro transportní a exkreční systémy. Např. 

některé polární látky mohou být vyloučeny z organismu beze změny. Hlavní orgány, 

které se účastní metabolismu xenobiotik, jsou játra a tenké střevo. 

Mezi enzymy 1. fáze biotransformace patří oxidasy (např. cytochromy P450 

(CYP), flavinové monooxygenasy, peroxidasy, alkoholdehydrogenasy), reduktasy 

(aldoketoreduktasy, dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem, 

dehydrogenasy/reduktasy se středně dlouhým řetězcem, chinonoxidoreduktasy a další) a 

hydrolasy (esterasy, paraoxonasa, peptidasy, amidasy) (Skálová a kol. 2011). Oxidace je 

příjem atomu kyslíku nebo ztráta atomu vodíku, redukce je děj opačný. Během 

hydrolytických reakcí se látky štěpí za pomoci molekuly vody. 

Předmětem této diplomové práce je studium aktivity a exprese enzymů 1. fáze 

biotransformace, redukčních enzymů NAD(P)H:chinonoxidoreduktasy (NQO1) a 

aldoketoreduktasy 1A1 (AKR1A1). Tyto enzymy se podílejí na redukci karbonylových 

skupin a katalyzují biotransformaci mnoha xenobiotik, a tak ovlivnění jejich aktivity 
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prenylovanými flavonoidy může mít závažné farmakologické nebo toxikologické 

důsledky.  

 

 

2.1.1 Redukční enzymy 

 

Reduktasy lze rozdělit podle funkčních skupin, které redukují (redukce nitro- a 

nitroso- skupin, hydroxylaminů, aminooxidů, azobarviv, aldehydů a ketonů, chinonů, 

sulfoxidů, disulfidů, peroxidů a dehalogenace). Enzymy redukující karbonylové skupiny 

můžeme většinou zařadit do tří nadrodin:  aldoketoreduktasy (AKR), 

dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem (SDR) a dehydrogenasy/reduktasy se 

středně dlouhým řetězcem (MDR). 

Redukční enzymy se nacházejí v mikrosomech (na endoplasmatickém retikulu), 

cytosolu, mitochondriích a ve střevní mikroflóře. Účinek reduktas může být aktivační 

(např. reduktasa přeměňuje testosteron na jeho účinnější formu dihydrotestosteron), 

deaktivační (např. S-warfarin je deaktivován CYP2C9 na 7-hydroxywarfarin (Kaminsky 

a Zhang 1997),  detoxikační (např. aflatoxin B1 může být detoxikován CYP1A2 na jeho 

bezpečnější formu aflatoxin M1) nebo toxikační (např. aflatoxin B1 může být i 

aktivován na reaktivní formu epoxidu, která se může vázat na DNA a poškodit ji tak). 

Nadrodina AKR má v současné době přibližně 190 členů řadících se do 15 

rodin, z nichž 15 enzymů je lidských. Hlavními jsou AKR1A1 – aldehydreduktasa, 

AKR1B1 – aldosareduktasa, AKR1B10 – aldosareduktasa tenkého střeva, AKR1C1-

1C4 – hydroxysteroiddehydrogenasy, AKR1D1 – ketosteroidreduktasa (Members of the 

Aldo-Keto Reductase Superfamily 2016). 

 

 

2.1.1.1 Aldoketoreduktasy (AKR) 

 

 AKR je nadrodina enzymů, která katalyzuje redoxní reakce týkající se 

biosyntézy, metabolismu a detoxikace. AKR se nacházejí v cytosolu a ke svému účinku 

využívají koenzym NADPH. Jejich nejčastějšími substráty jsou aldehydy a ketony, 

které redukují na primární a sekundární alkoholy (Skálová a kol. 2011), čímž se řadí 

k enzymům první fáze biotransformace. Dalšími substráty jsou také glukóza, steroidy, 

produkty oxidace lipidů a některé polutanty životního prostředí. Tyto proteiny mají 
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(α/β)8-soudkový motiv přerušený několika smyčkami a helixy, které se liší proteiny a 

přinášejí přesnou strukturu jednotlivým rodinám (Barski a kol. 2008). 

 

 

2.1.1.1.1 Aldoketoreduktasy 1A (AKR1A) 

 

AKR 1A (aldehydreduktasy) jsou cytosolické enzymy, katalyzující NADP(H)-

dependentní redukce různých aldehydů na náležité alkoholy, dále metabolizují eubiotika 

aldehydických neurotransmiterů vyprodukovaných monoaminooxidasou a detoxikují 

reaktivní aldehydy (Allan a Lohnes 2000). 

AKR 1A1 (Obr. 1) je nejvíce zastoupený enzym z nadrodiny AKR. Nachází se 

hlavně v ledvinách, ale i v tenkém střevě, játrech, mozku a srdci. Uskutečňuje syntézu 

cholesterolu a triacylglycerolů. AKR1A1 je spíše redukční enzym nežli oxidační, 

redukuje hlavně substráty s karboxylovou skupinou, steroidní aldehydy, aromatické 

aldehydy a malé tříuhlíkaté aldehydy, ale například i oxiduje myo-inositol na D-

glukuronát (Obr. 2) (Reddy a kol. 1981). AKR1A1 se také účastní syntézy kyseliny 

askorbové (Barski a kol. 2008). 

 

Obr. 1  Struktura enzymu AKR1A1 (Aldo-keto reductase family 1, member A1 2017). 
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Obr. 2  Přeměna myo-inositolu na D-glukuronát za katalýzy AKR1A1 (Reddy a kol. 

1981). 

 

 

2.1.1.2 Dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem (SDR) 

 

Nadrodina SDR je nejpočetnější skupinou enzymů, obsahuje kolem 680 000 

členů. Vyskytuje se ve všech živých organismech, 78 z nich se nachází v lidském těle. 

Většinou mají fyziologickou funkci, ale mohou metabolizovat i xenobiotika. Jsou to 

NAD(P)(H)-dependentní enzymy, což znamená, že ke své funkci potřebují tento 

kofaktor. Je popsáno 6 různých typů SDR - ,,classical‘‘, ,,extended‘‘, ,,intermediate‘‘, 

,,divergent‘‘, ,,complex‘‘ a ,,atypical‘‘, ostatní se řadí do skupiny ,,unknown‘‘. 

 

 

2.1.1.3 Dehydrogenasy/reduktasy se středně dlouhým řetězcem (MDR) 

 

Nadrodina MDR je heterogenní skupina zahrnující 8 rodin, z nichž 23 MDR je 

lidských. Často mají funkci fyziologickou, ale metabolizují i xenobiotika. Tři rodiny 

jsou alkoholreduktasy, 3 rodiny jsou součástí dýchacího řetězce, další 2 jsou 

polyoldehydrogenasy a chinonreduktasy (Skálová a kol. 2011). 

 

2.1.1.3.1 NAD(P)H: Chinonoxidoreduktasa (NQO1)  

 

NQO1 je enzym, který katalyzuje dvouelektronovou redukci chinonů. Je 

lokalizován hlavně v cytosolu, ale byl nalezen i v mitochondriích, endoplasmatickém 

retikulu a v jádře. Je to flavoprotein, který ke svému účinku potřebuje donor elektronů 
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nikotinamidadenindinukleotid (NADH), příp. nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

(NADPH) v redukované formě. NQO1 katalyzuje reakce mnoha substrátů, nejčastějším 

je chinon, který se redukuje na hydrochinon v jednom kroku, bez vzniku 

semichinonového radikálu (Obr. 3). Chinony jsou škodlivé sloučeniny, které se mohou 

přeměňovat na reaktivní semichinony, tudíž tato reakce slouží k obraně organismu před 

oxidací. NQO1 také umí aktivovat některé antionkogenní chinony, které naopak chrání 

organismus (Ross a kol. 2000). Při vzniku volných radikálů, umí NQO1 vytvářet 

antioxidační formy vitaminu E a ubichinonu (NQO1 (NAD(P)H dehydrogenase, 

quinone 1) 2017).  

 

 

Obr. 3  Přeměna chinonu na hydrochinon katalyzovaná NQO1 (Chinhydron 2015). 

 

 

2.1.2 Enzymy 2. fáze biotransformace 

 

V této fázi biotransformace hydrofilnější molekuly vzniklé v první fázi reagují 

s endogenními sloučeninami. K této reakci je také zapotřebí dodání energie, endogenní 

látka se musí aktivovat kofaktorem. Tyto reakce jsou katalyzovány různými 

transferasami – UDP-glukuronosyltransferasy, glutation-S-transferasy, sulfotransferasy, 

acyl-CoA-synthetasy, N-acyltransferasy, N-acetyltransferasy a mehtyltransferasy. Tyto 

enzymy se nacházejí v cytosolu nebo mikrosomech většiny buněk. Vytvořením 

konjugátů dochází ke zvýšení hydrofility těchto molekul, ty se pak snadněji eliminují 

z organismu. Konjugací také většinou vznikají látky méně toxické a méně biologicky 

aktivní, ale některé jsou také nestabilní a může docházet k hydrolýze a vzniku 

reaktivních produktů a jejich toxicitě (Skálová a kol 2011). 

Konjugační enzymy mají různou četnost v různých typech organismů. Taktéž 

může docházet k jejich indukci a inhibici.  
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2.2 Izolované hepatocyty 

 

Nejvýznamnějším orgánem biotransformace xenobiotik jsou bezesporu játra. 

Většina enzymů je vázána v hepatocytech. Hepatocyty mají zcela výjimečné postavení 

v intermediárním metabolismu i při detoxikaci škodlivých látek (biotransformace 

xenobiotik). 

Hepatocyty jsou buňky jaterního parenchymu, které tvoří 70-80% hmotnosti 

jater. Tyto buňky se podílejí na syntéze proteinů, jejich uskladnění, metabolismu 

sacharidů, bílkovin a tuků, syntéze cholesterolu, žluči a fosfolipidů a na detoxikaci 

organismu. K detoxikaci organismu od škodlivých látek dochází převážně na hladkém 

endoplasmatickém retikulu a v cytosolu, které tyto škodliviny převádí na hydrofilnější 

látky. Ty se lépe exkretují z organismu (Hepatocyte 2017). 

Pro studium vlivu různých faktorů a látek na metabolismus xenobiotik se často 

využívají právě izolované hepatocyty z různých zvířecích modelů. Jelikož zvířecí a 

lidské enzymy se liší, je nutné vybrat druh co nejpodobnější lidskému. Nejčastějšími 

modelovými druhy jsou potkani, ale i myši, králíci, morčata a křečci. Po odvápnění jater 

dochází k jejich natrávení kolagenasou a jednotlivě uvolněné hepatocyty vytváří 

suspenzi vhodnou ke kultivaci a budoucímu testování látek.  

Výhodou izolovaných hepatocytů je jejich celistvost. Protože nejsou narušeny 

pochody v rámci buňky, lze sledovat jak enzymovou indukci, tak inhibici. Kromě toho 

se z jater jediného potkana dá izolovat velké množství buněk a nedochází proto k tak 

velké spotřebě zvířat jako například u perfundovaných orgánů anebo testů in vivo. Další 

předností je relativně dlouhá životnost imobilizovaných hepatocytů. 

Pro práci s hepatocyty je také potřeba patřičné vybavení laboratoře (např. 

laminární box, centrifugy), které je finančně náročné. Dlouhodobé uchovávání vzorků 

v mrazničce může také ovlivnit kvalitu vzorku. Poslední dobou se používají i lidské 

hepatocyty, ale jejich složitá dostupnost a vysoká finanční náročnost znesnadňují jejich 

použití. 
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2.3 Ovlivnění aktivity enzymů 

 

Enzymy metabolizující xenobiotika mohou buď zvýšit svoji aktivitu pomocí 

induktoru, který dokáže zrychlit expresi genu, anebo ji naopak snížit v přítomnosti 

inhibitoru, který zamezuje správné funkci enzymu. Obecně závisí aktivita enzymu na 

koncentraci substrátu, reakčních podmínkách, rychlosti jeho syntézy a degradace, 

přítomnosti a koncentraci kofaktorů a modulátorů (Skálová a kol. 2011). 

 

 

2.3.1 Indukce enzymů 

 

Enzymová indukce je proces, ve kterém induktor zvyšuje rychlost exprese genu 

pro daný enzym anebo snižuje degradaci tohoto enzymu, a tím se zvýší jeho aktivita. 

Dalšími mechanismy indukce je stabilizace mRNA a stabilizace proteinů. Induktory 

jsou většinou lipofilní povahy, málo se metabolizují, mají dlouhý biologický poločas, a 

proto se v organismu kumulují. Substrát enzymu je často i jeho induktorem, a tím 

zrychluje nejen svoji vlastní biotransformaci, ale i biotransformaci dalších látek, které 

jsou taktéž metabolizovány tímto enzymem (Skálová a kol. 2011, Enzyme induction 

and inhibition 2013). 

Indukce enzymů může mít velký vliv na metabolizmus léčiv. Pokud je enzym, 

který metabolizuje dané léčivo, indukován, může docházet ke snížení biologické 

aktivity tohoto léčiva nebo i případnému úplnému vymizení účinku a selhání léčby. 

Naopak pokud je biologicky aktivní metabolit léčiva, dochází ke zvýšení plasmatických 

hladin až k toxickému působení. 

Rozsah indukce je závislý na době trvání expozice enzymu induktorem a na 

koncentraci daného induktoru. Induktory mohou zvyšovat aktivitu pouze jediného 

enzymu, většinou však působí na více enzymů i transportních systémů. 

 

 

2.3.2 Inhibice enzymů 

 

K inhibici může docházet fyzikálními nebo chemickými činiteli, kteří narušují 

vazby a strukturu molekuly jako jsou koncentrované kyseliny a zásady, organická 
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rozpouštědla, teplota, těžké kovy. To jsou tzv. nespecifické inhibitory. Specifické 

inhibitory působí jen na některé enzymy. Různá síla vazby inhibitoru k enzymu určuje i 

její reversibilitu. Reversibilní inhibitory se dělí na kompetitivní, nekompetitivní, 

akompetitivní a smíšené, jejich povaha se dá zjistit pomocí kinetických studií (Obr. 4). 

 

 

Obr. 4  Typy inhibice (Inhibiting What Enzymes Do – I 2014). 

(a) Kompetitivní inhibice klasická 

(b) Kompetitivní inhibice neklasická 

(c) Akompetitivní inhibice 

(d) Nekompetitivní inhibice 

 

Jako induktory a inhibitory může působit celá řada látek např. léčiva, složky 

potravy, kontaminanty životního prostředí, ionty kovů, anorganické i organické látky i 

látky přírodního původu, které se nacházejí v rostlinách, jako jsou flavonoidy. 
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2.4 Flavonoidy 

 

Velké množství přírodních cizorodých látek (rostlinná barviva, aromatické látky 

atd.) se vyskytuje v naší potravě nebo jsou obsaženy v řadě potravních doplňků. Velkou 

skupinou jsou flavonoidy, sekundární metabolity rostlin, patřící do skupiny polyfenolů. 

Mají charakteristickou strukturu vycházející z molekuly flavanu (Obr. 5). Často jsou 

všechny tři cykly substituovány hydroxy- nebo methoxy- skupinami (Karabín a kol. 

2012). Flavonoidy se dělí na podskupiny podle toho, na který uhlíkový atom chromanu 

se fenyl připojuje. Flavonoidy, u kterých se fenyl pojí na uhlík číslo dva (vedle 

kyslíkového atomu), se nazývají flavony, flavonoly, flavanony, flavanonoly, flavanoly 

nebo katechiny a anthokyany dle dalších struktur na jádře s kyslíkem. Flavonoidy 

s fenylem na uhlíku číslo tři se jmenují isoflavony a flavonoidy s fenylem na uhlíku 

číslo čtyři jsou neoflavonoidy. Flavonoidy s otevřeným kyslíkovým kruhem se nazývají 

chalkony (Obr. 6). Jejich struktura jim udává různé biologické účinky, které mohou být 

prospěšné pro zdraví člověka.  

 

Obr. 5  Základní flavanová struktura (Flavan 2017). 

 

Obr. 6  Rozdělení flavonoidů dle struktury (Flavonoids 2017). 
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2.4.1 Prenylované flavonoidy 

 

Prenylované flavonoidy jsou podskupinou flavonoidů obsahující navíc jednu 

prenylovou jednotku (Obr. 7). Skládají se z necukerné a cukerné části, která je většinou 

vázána pomocí kyslíku. Zvýšení lipofility těchto molekul vede k vyšší afinitě 

k buněčným membránám a k četnějším interakcím s proteiny, a tudíž i ke změně 

biologické aktivity (Botta a kol, 2005). Aktivita prenylflavonoidů nezávisí jen na jejich 

struktuře, ale i na glykosylaci. Prenylová jednotka zvyšuje antioxidační, 

antikancerogenní, protizánětlivé, estrogenní a antibakteriální účinky, pro které jsou 

flavonoidy známé (Chen a kol. 2014). Vysoký obsah flavonoidů mají například petržel, 

cibule, borůvky, černý a zelený čaj, banány, citrusy, jinan dvoulaločný, červené víno, 

hořká čokoláda a chmel. Prenylované flavonoidy se nacházejí nejvíce v kůře a kořenech 

rostlin z čeledi morušovníkovitých (moraceae), kam patří například fík a morušovník. 

Rostliny se pomocí těchto látek brání oxidačnímu stresu a využívají je k ochraně 

proti patogenům a jiným škůdcům (Yazaki a kol. 2009). 

 

 a)     b) 

   

c)     d) 

  

Obr. 7  Chemická struktura prenylovaných flavonoidů – a) xanthohumol (XH), b) 

isoxanthohumol (IXH), c) 6-prenylnaringenin (6PN), d) 8-prenylnaringenin (8PN) 

(Karabín a kol. 2012). 
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2.4.1.1 Antioxidační účinky prenylovaných flavonoidů 

 

Hydroxylové skupiny flavonoidů mají antioxidační účinek díky tomu, že 

odstraňují volné radikály anebo chelatují kovové ionty, které by mohly působit 

katalyticky a tím vytvářet reaktivní částice (Kumar a Pandey 2013, Karabín a kol. 

2012). Dále také inhibují aktivitu lipoxygenas a zabraňují tak vzniku aterosklerózy 

(Brash 1999). Lipoxygenasy oxidují LDL lipoproteiny (Low Density Lipoprotein, 

lipoprotein s nízkou hustotou), makrofágy oxidované LDL částice pohlcují a vznikají 

pěnové buňky, které zůstávají ve stěně artérií a mohou tak dát vznik ateroskleróze. 

Antioxidační látky, které dokáží blokovat lipoxygenasy, jsou účinnými látkami v boji 

proti ateroskleróze (Feinmark a Cornicelli 1997). 

Bylo zjištěno, že prenylované chalkony z chmele chrání LDL-cholesterol před 

oxidací měďnatými ionty in vitro. Xanthohumol a desmethylxanthohumol byly 

nejúčinnější antioxidanty ze všech dvanácti testovaných prenylovaných chalkonů. 

Xanthohumol byl účinnější než α-tokoferol a genistein, ale méně účinný než quercetin. 

Isoxanthohumol, naringenin a chalkonaringenin neměly žádný antioxidační účinek 

(Mirandová a kol. 2000, Stevens a kol. 2000). 

Flavonoidy z chmele otáčivého (Humulus lupulus) měly podobný inhibiční 

účinek na peroxidaci jaterních mikrosomů, vyvolaný Fe
2+

-askorbátem, Fe
3+

-

ADP/NADPH nebo terc-butylhydroperoxidem, inhibiční účinek byl vyšší pro 

monoprenylované chalkony než pro jejich neprenylované analogy. Nicméně čím byl 

počet prenylovaných substituentů větší, tím se snižovala antioxidační schopnost těchto 

látek (Rodriguez a kol. 2001). 

Dalším antioxidačním mechanismem je vychytávání reaktivních forem kyslíku 

(ROS). Volné radikály mohou modifikovat polynenasycené mastné kyseliny, proteiny a 

nukleové kyseliny, což může vést k počátečním stádiím aterosklerózy, karcinogenezi i 

k počátkům neurodegenerativních onemocnění (Halliwell a Gutteridge 1999). 

Gerhauser a kol. studovali aktivitu troloxu (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2- 

karboxylová kyselina; derivát vitaminu E) a xanthohumolu a zjistili, že xanthohumol je 

až 9-krát účinnější ve vychytávání hydroxylových a 3-krát účinnější ve vychytávání 

peroxidových volných radikálů. Xanthohumol také dokázal vychytat superoxidové 

radikály, aniž by snížil její aktivitu. 

Tato zjištění by mohla pomoci v prevenci vzniku aterosklerózy a dalších 

onemocnění vznikajících nadměrnou oxidací. 
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2.4.1.2 Antikancerogenní účinky prenylovaných flavonoidů 

 

Prenylované flavonoidy jsou jednou ze skupin rostlinných látek, které mají 

cytotoxický potenciál proti rakovinotvorným buňkám (Chen a kol. 2004).  

Prenylované flavonoidy fungují jako protirakovinné agens díky tomu, že inhibují 

metabolickou aktivitu prokarcinogenů, indukují detoxikační enzymy (např. NQO1, 

který katalyzuje přeměnu chinonů na hydrochinony) a inhibují růst nádorových buněk 

v počátečních stádiích růstu nádoru. 

Prenylflavonoidy mají vliv na aktivitu cytochromu P450 (CYP), které mimo jiné 

metabolizují kancerogeny ze skupiny heterocyklických aminů. 

Miranda a kol. (2000) zjistili pomocí Amesova testu, že xanthohumol a 8-

prenylnaringenin inhibují aktivaci 2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]chinolinu, 

prokarcinogenu, který se nachází v grilovaném mase. Autoři prokázali, že k této inhibici 

nejspíše dochází díky inhibici některých CYP (hlavně CYP1A2). Také došli k závěru, 

že obsah prenylflavonoidů obsažených v pivu (koncentrace cca 1 μM) a jeho normální 

konzumace by k této inhibici nestačil. Xanthohumol, isoxanthohumol, 8-

prenylnaringenin a devět dalších prenylflavonoidů z chmele ukázaly vysokou inhibici 

humánního CYP hlavně CYP1A1, CYP1B1, CYP1A2, ale ne CYP2E1 a 3A4 

(Henderson a kol. 2000). CYP1A1 a CYP1B1 katalyzují metabolickou aktivaci 

karcinogenů, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky, zatímco CYP1A2 aktivuje 

aflatoxiny a heterocyklické aminy (Henderson a kol. 2000). Předpokládá se, že tato 

inhibice enzymů cytochromu P450 by mohla vést k potlačení karcinogeneze tím, že by 

nedocházelo k takovému tvoření reaktivních elektrofilních sloučenin vázajících se na 

DNA. 

Xanthohumol má inhibiční aktivitu na inducibilní NO synthasu (iNOS) a tím 

snižuje produkci oxidu dusnatého. Oxid dusnatý působí na cévy vasodilatačně, živiny se 

tak mohou lépe dostat k nádoru a vyživovat ho. Dále mohou s NO interagovat i volné 

radikály a vznikají peroxydodusitanové ionty, které narušují buněčné membrány (Zhao 

a kol. 2003). 

Také byla studována aktivita prenylovaných flavonoidů a flavonoidů bez 

prenylové jednotky a jejich cytotoxické účinky. Prenylflavonoidy ukázaly větší 

vazebnou energii k nádorovým buňkám než ty bez prenylu (Cassidy a Setzer (2010). 

Prenylované flavonoidy z Lonchocarpus haberi mají cytotoxickou aktivitu díky inhibici 

některých enzymů jako například CYP19, xanthinoxidasa, cyklooxygenasa 1 a 2 (COX 
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1 a 2), lipoxygenasa, ornithindekarboxylasa, proteintyrosinkinasa, proteinkinasa C, 

topoisomerasa II a dalších (Ma a kol. 2011). 

Dalším nástrojem chemoprevence jsou konjugační enzymy. Enzymy 2. fáze 

biotransformace konjugují xenobiotika s glutathionem, glukuronovou kyselinou, 

acetátem, sulfátem, methylem, aminokyselinami a dalšími kofaktory, aby mohlo dojít 

k exkreci xenobiotik. Inhibice CYP a indukce enzymů 2. fáze biotransformace by tedy 

mohla vést ke zvýšené ochraně proti karcinogenezi. Kromě inhibice aktivity enzymů 

aktivujících prokarcinogeny může být chemopreventivní účinek zajištěn detoxikací 

karcinogenů prostřednictvím dalších enzymů. Jedním z těchto enzymů je NQO1 

zapojená do detoxikace chinonů, které převádí na hydrochinony, ty jsou pak substrátem 

pro konjugační enzymy a dochází k eliminaci reaktivního substrátu. Miranda a kol. 

(2000) zjistili, že xanthohumol a další prenylované chalkony (nejúčinnější byl 

xanthogalenol) indukují NQO1 v myších buněčných liniích. K podobným výsledkům 

s xanthohumolem a isoxanthohumolem došel i tým Gerhauser a kol. (2002). 

Xanthohumol je výhodný v tom, že indukuje NQO1, aniž by současně aktivoval 

cytochromy P450 (CYP1A1).  

 

 

2.4.1.3 Protizánětlivé účinky prenylovaných flavonoidů 

 

 Zánět je obranný mechanismus, který je součástí imunity. Je to reakce na 

různé podněty, ať už živé (bakterie, viry, parazité) anebo neživé (fyzikální a chemické 

změny). Hlavní úloha zánětlivého procesu je snížit poškození tkáně a obnovit její 

reparaci (Inflammation 2017). Někdy ale zánět může být i negativní např. u zánětlivých 

autoimunitních chorob.  

Gerhauser a kol. (2002) dokázali, že xanthohumol má také protizánětlivý účinek. 

Dokáže inhibovat COX 1 a 2 a tím i endogenní syntézu prostaglandinů. Prostaglandiny 

také dokáží navodit novotvorbu cév, což je důležité pro růst rakovinotvorných buněk. 

Pepper a kol. (2004) studovali efekt 8-prenylnaringeninu na angiogenezi. Odhalili tak, 

že 8-prenylnaringenin potlačuje angiogenezi in vitro.  
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2.4.1.4 Estrogenní účinky prenylovaných flavonoidů 

 

V klimakteriu dochází k poklesu produkce pohlavních hormonů, zejména 

estrogenu, čímž dochází k typickým projevům menopauzy jako poruchy spánku, návaly 

horka a pocení, časté změny nálad, deprese apod. Tyto symptomy se dají zmírnit 

užíváním hormonální substituční terapie (HRT). HRT má pozitivní účinky na kvalitu 

života, avšak ne každá pacientka může tuto terapii podstoupit. Zároveň také dochází ke 

zvýšenému výskytu rizika karcinomu prsu a dělohy a trombózy. Tento problém by 

mohly řešit fytoestrogeny. Bylo zjištěno, že fytoestrogeny ve chmelu nemají výrazné 

estrogenní účinky, ale v průběhu trávení dochází k izomerizaci těchto molekul a ty již 

mají estrogenní účinky (Karabín a kol. 2012) (Obr. 8). Např. z desmethylxanthohumolu 

vzniká 8-prenylnarigenin, který má pravděpodobně nejvýraznější estrogenní účinky. 8-

prenylnaringenin je dokonce stokrát účinnější než genistein (Schaefr a kol. 2003).  

 

 

Obr. 8  Izomerizace desmethylxanthohumolu na 8-prenylnaringenin (Karabín a kol. 

2005). 

 

 

2.4.1.5 Protimikrobní účinky prenylovaných flavonoidů 

 

Bylo prokázáno, že prenylflavonoidy působí také proti bakteriím, virům, plísním 

a protozoa (Gerhauser a kol. 2005). Například xanthohumol inhibuje růst některých 

bakterií, které způsobují zubní kaz a infekce dutiny ústní (Bhattacharya a kol. 2003). 

Dále také zvyšuje antivirotické účinky interferonu 2 (Zhang a kol. 2010). 

Isoxanthohumol působí antiviroticky na herpes simplex viru (HSV1, HSV2), 

cytomegaloviru a rhinoviru. 
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3 CÍLE PRÁCE 

 

 

Cílem diplomové práce bylo:  

 

 zjistit cytotoxicitu prenylovaných flavonoidů – xanthohumolu, 

isoxanthohumolu, 6-prenylnaringeninu, 8-prenylnaringeninu vůči 

hepatocytům potkana za použití testu MTT 

 

 zjistit vliv uvedených prenylflavonoidů na aktivitu a expresi 

biotransformačních enzymů NQO1 a AKR1A1 v potkaních hepatocytech 

 

 zjistit inhibiční účinek sledovaných prenylflavonoidů na aktivitu NQO1 a 

AKR1A1 na subcelulární úrovni 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

4.1 Materiál, přístroje, pomůcky, chemikálie, pufry 

 

4.1.1 Biologický materiál 

 

Byly použity izolované hepatocyty nebo subcelulární frakce z jater potkana (kmen 

Wistar, samci, 250 – 340 g). 

 

4.1.2 Přístroje a pomůcky 

 

Analytické váhy Sartorius CP225D  

Analytické váhy Sartorius M-Prove 

Blotovací zařízení BioRad Trans Blot Turbo 

Centrifuga Eppendorf Centrifuge 5415 D 

Centrifuga Thermo Scientific Heraeus Biofuge Stratos 

CO2 inkubátor HeraCell Heraeus 

Eppendorf Thermomixer Comfort 

Chemiluminiscenční western blot skener B-DiGit Blot Scanner (LI-COR) 

IQ5 PCR cycler (Bio Rad) 

Laminární box BioAir instruments AURA 2000 M.A.C. 

Mikroskop NIB-100 (Novel Optics) 

Mini Protean III systém (Bio Rad) na elektroforézu 

Mrazicí box Jouan VX380E vertical (-80 °C) 

PCR box (UVC/T-AR, BioSan) 

PCR cycler – MJ Mini (Bio Rad) Thermo Fisher Scientific 

Perfect Spin Mini centrifuge (PCR stripy) 

Quant Studio Flex Real-Time PCR system (applied biosystems by life 

technologies) 

Sada na agarosovou elektroforézu: Mini Protean III systém (BioRad), 

Spektrofotometr  Tecan Infinite M200 

Spektrofotometr ND-1000 Nanodrop   

Ultracentrifuga Beckman Coulter 



25 

 

Ultrazvukový homogenizátor Sonoplus Bandelin (Sonorex) 

WTW ph metr ino Lab ph level 2 

Ostatní běžné laboratorní pomůcky 

 

4.1.3 Chemikálie 

 

6-prenylnaringenin (Fluka) 

8-prenylnaringenin (Fluka) 

Cytochrom C (Merck) 

Dikumarol 99% (Aldrich) 

Dimethylsulfoxid (Sigma) 

DL-glyceraldehyd (BDH) 

Dodecylsíran sodný (BDH) 

Chlorid hořečnatý hexahydrát (sigma) 

Inhibitory proteas (Sigma) 

Isoxanthohumol (Fluka) 

Menadion (Sigma) 

MTT (Sigma) 

NADH 100% (Boehringer Mannhaim) 

NADPH (Sigma) 

PBS (Sigma) 

Protilátky primární 

AKR1A rabbit 1:5000 v 1% BSA 

NQO1 rabbit 1:3000 a 1:5000 v 1% BSA 

β-aktin rabbit 1:2500 a 1:3000 v 1% BSA 

HRP (křenová peroxidasa) anti-rabbit 1:10 000 

qPCR kit, F primer, R primer 

GADPH 

SYBR green I core kit (no ROX) 

Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Sigma) 

TRIzol 

Tween 20 (Sigma) 

Xanthohumol (HWI) 

běžné laboratorní chemikálie od firmy SIGMA nebo PENTA 
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4.1.4 Připravované roztoky a pufry 

 

Fosfátový pufr 

Fosfátový pufr se skládá z 2,4 g Na2HPO4.12H2O a 0,4 g KH2PO4. Tyto látky 

jsou zředěny a rozpuštěny v redestilované vodě, doplněné na 200 ml. 

 

Blotovací pufr 

Blotovací pufr je složen ze 2 ml Igepal CA-630, 1 g deoxycholátu sodného, 0,2 g 

SDS (dodecylsíran sodný) a 200 ml fosfátového pufru 0,1 M, pH 7,4. V den 

použití pufru se přidají roztoky inhibitorů (10 μl roztoku/1 ml blotovacího pufru 

– 10 mg/ml PMSF v isopropanolu, aprotinin (zakoupen již jako roztok 

obsahující 5-10 TIU/ml), 100 mM orthovanadát sodný (18,4 mg/ml 

redestilované vody)). 

 

Promývací pufr  

Při přípravě promývacího pufru (TBST, Tris-buffered saline tween) se naváží 

8,77 g NaCl, rozpustí se v cca 300 ml redestilované vody. Přidají se 3 ml 

Tweenu 20 a 100 ml 0,1 M TRIS pufru, pH 8,0 a doplní se v odměrné baňce do 

1000 ml redestilovanou vodou. 
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4.2 Metodika 

 

4.2.1 Izolace hepatocytů 

 

Po usmrcení potkana byla jeho játra vyjmuta a přenesena do Büchnerovy 

nálevky, která byla situována nad odpadní nádobou. Poté byla játra promyta perfúzním 

roztokem bez vápníku, aby došlo k uvolnění mezibuněčných spojení, až do odkrvení 

jater a úplného pročištění. Následně byla játra promyta roztokem s kolagenasou a 

s vápníkem, aby se játra dostatečně natrávila a vznikla suspenze hepatocytů. Játra byla 

vložena do misky umístěné v ledu a bylo přidáno medium s vápníkem a albuminem, již 

bez kolagenasy. Játra byla zachycena pinzetou a proklepnuta, aby se hepatocyty 

uvolnily do media. Tato suspenze hepatocytů byla přefiltrována přes síto a nalita do 

vychlazených centrifugačních kyvet. 

Po 5 min. centrifugace (4 °C, 50 g) byla odstředěná suspenze slita a 

resuspendována v mediu s vápníkem. Tento postup byl 2x zopakován, po druhé již za 

sterilních podmínek v laminárním boxu. Supernatant byl v laminárním boxu opět slit a 

peleta resuspendována za zpětného pipetování ve vychlazeném živném mediu ISOM a 

hepatocyty znovu stočeny v již sterilních kyvetách na 5 min. Suspenze byla přenesena 

do kádinky, objem byl upraven přibližně na 50-100 ml dle množství hepatocytů. Z této 

suspenze byl odebrán vzorek o objemu 30 μl a spolu s 30 μl trypanové modři byl vložen 

do mikrozkumavky a promíchán. Směs byla nanesena pod mikroskop do Bürkerovy 

komůrky a byla zjištěna koncentrace hepatocytů v suspenzi a jejich životnost. Živé 

buňky s funkčním P-glykoproteinem zůstaly neobarveny, zatímco mrtvé buňky byly 

obarveny trypanovou modří. Pokud byla životnost dostatečná, byla tato suspenze 

zředěna médiem ISOM s 5% FBS na koncentraci 0,8-1.10
6
 živých hepatocytů/ml a 

nanesena na Petriho misky o průměru 6 cm (3 ml/miska) nebo na 96 jamkové 

mikrotitrační destičky (50 µl/jamka). 

 

 

4.2.2 Testování cytotoxicity prenylovaných flavonoidů 

 

Pro testování cytotoxicity v mikrotitračních destičkách se do každé jamky 

naneslo pipetou 50 μl suspenze hepatocytů Poté byla suspenze vložena asi na 4 hod. 
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do CO2 inkubátoru, aby vytvořila monovrstvu. Potom bylo přidáno 50 μl testované látky 

tak, aby výsledná koncentrace v jednotlivých jamkách byla 0 – 100 μM (1 μM, 5 μM, 

10 μM, 25 μM, 50 μM, 100 μM). Hepatocyty s prenylovanými flavonoidy byly 

inkubovány 24 hod. Následně byl proveden MTT test – do jamek bylo přidáno 25 μl 

roztoku MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-difenyl tetrazolium bromidu, 3 mg 

MTT/ 1 ml PBS), následovala další inkubace po dobu 1-2 hod. při 37 °C v atmosféře 

5% CO2. Poté se medium přeneslo pipetou do 50 μl lyzačního roztoku (0,08 mol/l HCl 

isopropanolu) do každé jamky. Po 30 min. inkubaci při 37 °C na třepačce (700 RPM) 

byla změřena absorbance na spektrofotometru Tecan (570 nm, 690 nm). 

 

 

4.2.3 Ovlivnění hepatocytů prenylflavonoidy 

 

Hepatocyty byly inkubovány v CO2 inkubátoru Heraeus při 37 °C v atmosféře 

5% oxidu uhličitého po dobu 3-4 hod. Poté bylo medium vyměněno za nové – 3 ml 

ISOMu a 3 μl 10 mM testované látky anebo dimethylsulfoxidu (DMSO). Testovanými 

látkami byly xanthohumol, isoxanthohumol, 6-prenylnaringenin a 8-prenylnaringenin 

rozpuštěné v DMSO.  

Hepatocyty byly s těmito látkami o koncentraci 10 μM inkubovány po dobu 24 

hod. v inkubátoru při 37 °C a 5% oxidu uhličitého. 

Po 24 hod. byly vyndány  4 misky s hepatocyty a testovanou látkou a bylo 

odsáto živné médium. Poté bylo na Petriho misku napipetováno 0,5 ml chlazeného 0,1 

M fosfátového pufru pH 7,4 a hepatocyty byly seškrabány špachtličkou z misky a 

přeneseny pipetou (ze 2 misek) do 1 vychlazené mikrozkumavky a zmrazeny při -80 °C. 

Pro izolaci RNA bylo odsáto živné médium z misek do sucha a bylo přidáno 

300 μl TRIzolu. Poté byly hepatocyty opatrně seškrabány z Petriho misky a pomocí 

pipety přeneseny do 1,5 ml mikrozkumavek a okamžitě vloženy do suchého ledu a 

zmrazeny. 

 

 

4.2.4 Příprava subcelulárních frakcí 

 

Játra z usmrceného potkana byla vyjmuta a vložena do kádinky. Poté v chladící 

místnosti byla játra na ledu rozvážena do mističek přibližně po 5 g a rozstříhána na 
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kousky. Z jedné mističky byla játra přendána do 30 ml homogenizátoru a bylo přilito 15 

ml 0,1 M sodno-fosfátového pufru pH 7,4 a 3x zhomogenizováno. Výsledný homogenát 

byl přelit do centrifugační kyvety, přičemž byl homogenizátor i píst propláchnut 15 ml 

pufru a byl přilit do centrifugační kyvety. 

Kyvety byly vloženy do centrifugy Heraeus a stočeny při tíhovém zrychlení 

5000 g na 20 min při 4 °C. Supernatant byl přelit do čistých kyvet a znovu stočen 

tentokrát na 20 000 g na 60 min. při 4 °C. Supernatant byl znovu slit, tentokrát však do 

jiných kyvet pro ultracentrifugu Beckman. Kyvety byly vyváženy na vahách a naplněny 

jen do tří čtvrtin. Kyvety byly vloženy do rotoru, poté bylo zašroubováno víko rotoru a 

nakonec přišroubován rotor k centrifuze a ultracentrifuga zapnuta na 105 000 g na 60 

min. při 4 °C. Výsledný supernatant (cytosol) byl přenesen pipetou po 1,1 ml do 

zkumavek eppendorf. 

Pro přípravu mikrosomů byla peleta resuspendována v 5 ml pufru a znovu 

stočena v ultracentrifuze. K peletě z posledního točení bylo přidáno tolik mililitrů pufru 

s 20% (v/v) glycerolu, kolik bylo gramů jater a peleta byla zhomogenizována. Nakonec 

byl homogenát rozpipetován po 300 μl do zkumavek eppendorf a zmražen. 

 

 

4.2.5 Polyakrylamidová elektroforéza 

  

Elektroforéza je separační metoda sloužící k oddělení látek ve stejnosměrném 

elektrickém poli. Při gelové elektroforéze se látky (většinou bílkoviny, části DNA, 

RNA, peptidy anebo sacharidy) oddělují podle různé pohyblivosti v gelu, která je 

závislá na náboji separované molekuly a na její molekulové hmotnosti, na typu a 

porozitě gelu a také na intenzitě elektrického pole (Elektroforéza 2016). 

 

 

4.2.5.1 Elektroforéza s dodecylsulfátem sodným  

 

SDS-PAGE je biochemická metoda, která probíhá v polyakrylamidovém gelu za 

přítomnosti SDS). SDS je anionický detergent, který dodává proteinům negativní náboj, 

a tím dochází k rovnoměrné distribuci náboje k hmotnosti. SDS-PAGE slouží zejména 

k separaci proteinů na základě jejich molekulové hmotnosti. 
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4.2.5.2 Příprava gelu 

 

Nejprve byl omyt a sestaven nalévací stojánek, sklo, sklo se spacerem, spony a 

hřeben. Poté byl připraven spodní gel, který byl nalit mezi skla asi do výšky 4,5 cm od 

spodního okraje. Ten byl převrstven isobutanolem  nasyceným vodou (asi 200 μl) na 

zarovnání gelu a gel se nechal na 30-60 min. polymerovat. 

Isobutanol byl slit a vysušen filtračním papírem, aby se nedotkl 

polymerizovaného gelu. Zároveň byl namíchán roztok na vrchní gel a nalit mezi skla až 

po okraj na spodní gel. Nakonec byly do gelu zasunuty hřebeny a drážky a horní gel se 

nechal na 30 min polymerovat. 

 

 

4.2.5.3 Vlastní elektroforéza 

 

Vzorky cytosolu naředěné vzorkovým a lyzačním pufrem byly povařeny 

v termobloku na 5 min. při 95 °C. Gely byly vyndány ze stojánku a byly z nich 

odstraněny hřebeny. Skla s gelem byla vložena do stojánku na elektroforézu a 

přitáhnuta sponami. Stojánky byly vloženy do vaničky a byl do nich nalit elektrodový 

pufr tak, aby byl celý gel ponořen v pufru a stejně byl i do vnějšího elektrodového 

prostoru nalit elektrodový pufr. Do každé jamky bylo pipetou naneseno cca 25 μl 

vzorku (dle koncentrace bílkoviny ve vzorku) a do jedné jamky bylo naneseno 5 μl 

molekulového standardu (směs proteinů o různé molekulové hmotnosti) pro porovnání 

s molekulovými hmotnostmi vzorku. 

Vanička byla ponořena do ledové lázně a připojena ke zdroji energie, na kterém 

bylo nastaveno konstantní napětí 90 V. Poté, co čelo doběhlo na spodní okraj, byl zdroj 

vypnut a stojánek vyjmut z vaničky. Elektrodový pufr byl vylit, případně uschován na 

další elektroforézu, a separační gel odříznut a byl odstraněn zaostřovací gel. 

 

 

4.2.6 Imunochemická detekce proteinů 

 

Western blot je analytická metoda, která se využívá k detekci specifického 

proteinu ve směsi proteinů např. ve tkáni (Western blot 2017). 
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Do blotovacího pufru v plastové krabičce s víčkem byl vložen separační gel, 

nitrocelulozová membrána a filtrační papír, který byl nasáknut blotovacím pufrem. Do 

kazety blotovacího zařízení BioRad Trans Blot Turbo byl vložen filtrační papír, na něj 

byla vložena nitrocelulózová membrána, separační gel s proteiny a nakonec znovu 

filtrační papír. Separační gel je třeba uhladit tak, aby mezi membránou a gelem nebyly 

bublinky, aby se všechny proteiny z gelu co nejlépe přenesly na membránu. Blotovací 

zařízení bylo na 30 min. zapnuto. Poté byla kazeta z blotovacího zařízení odebrána, 

opatrně sundán horní filtrační papír a na membránu byly poznačeny nejvýraznější 

proužky molekulového markeru. 

 

 

4.2.7 Detekce proteinů 

 

Membrána byla přenesena do plastové krabičky s víčkem, propláchnuta vodou a 

3x propláchnuta TBST. Do krabičky s membránou byl nalit 5% roztok mléka v TBST 

pufru (cca 25 ml). Poté byla krabička položena na kývačku, kde se membrána nechala 

blokovat asi 2 hod. 

Potom se mléko slilo, membrána byla opět propláchnuta redestilovanou vodou a 

TBST a osušena.  

Nejdříve se membrána nechala přes noc inkubovat s primární protilátkou a poté 

se membrána 4x promývala TBST pufrem pokaždé na 15 min. na kývačce. Následovala 

inkubace se sekundární protilátkou, a to již jen na 1 hod. Nakonec se membrána 

promývala TBST pufrem, znovu 4x po 15 min. 

 

 

4.2.7.1 Detekce chemiluminiscenční 

 

- na film 

Z plastové krabičky s membránou byl vylit TBST pufr a na povrch membrány 

bylo napipetováno tolik substrátu, připraveného smícháním roztoku A (luminol 

solution) a roztoku B (peroxide solution) v poměru 1:1, aby byla pokryta celá 

membrána, což odpovídá přibližně 1,5 ml substrátu. Membrána se substrátem se 

nechala inkubovat cca 5 min v temnu. Mezitím byl v temné místnosti připraven 

ustalovač a vývojka. Membrána byla vyndána ze substrátu, nechala se okapat a přenesla 
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se pinzetou na folii, kde byla zabalena a vložena do kazety. Na membránu byl položen 

film a kazeta byla zavřena přibližně na 5-10 min, dle podmínek. Po expozici byl film 

ihned ponořen do vývojky ve fotomisce za průběžného kývání až do konce vyvíjení. 

Hotový film byl opláchnut v destilované vodě a ponořen na pár min. do ustalovače.  

 

- scannerem 

Z krabičky byl vylit TBST pufr a membrána byla pokryta cca 1,2 ml stejného 

detekčního substrátu jako u detekce na film. Na membránu byly vyznačeny 

nejdůležitější molekulové hmotnosti bílkovin, aby se poznalo, jakou molekulovou 

hmotnost protein má. Membrána byla ponechána v temnu s detekčním pufrem po dobu 

5 min. Poté se membrána nechala okapat a byla vložena na scanner a oskenována. 

Filmy z chemiluminiscenčního měření mohou být taktéž oskenovány. 

 

 

4.2.8 Stanovení koncentrace bílkovin  

 

BCA metoda je založena na reakci proteinů s měďnatými ionty v alkalickém 

prostředí. Měď přechází na jednomocnou měď, která vytváří v alkalickém prostředí 

kolem pH 10 stabilní modrofialový komplex s BCA (bicinchoninová kyselina) (Obr. 9). 

Intenzita zabarvení je přímo úměrná množství bílkoviny (absorbance komplexu se měří 

při 562 nm). 

Nejprve byl do 6 mikrozkumavek připraven roztok se vzrůstající koncentrací 

hovězího sérového albuminu (BSA) dle tabulky (Tab. 1). Poté byly připraveny vzorky 

5x naředěním cytosolu redestilovanou vodou. Do 96-jamkové GAMA destičky bylo 

napipetováno 10 l bílkoviny z mikrozkumavek 1-6 jako kalibrační řada, a to pokaždé 8 

paralelních měření pro každou koncentraci. K tomu bylo napipetováno multikanálovou 

pipetou 200 l pracovního roztoku C (připravený smícháním 50 dílů roztoku A 

NaHCO3, Na2CO3, BCA v 0,1 M NaOH a 1 dílu roztoku B: 4% CuSO4.6 H2O). Vzorky 

byly připraveny tak, že se do každé jamky naneslo pipetou 10 l vzorku bílkoviny, kde 

se opět měřilo 8 paralelních měření, a k tomu bylo přidáno 200 l pracovního roztoku 

C. 

Destička byla promíchána a byla inkubována při 37 °C v thermomixeru po dobu 

30 min. Samotné měření probíhalo na spektrofotometru Tecan při vlnové délce 562 nm. 
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Obr. 9  Reakce BCA s měďnatými ionty. 

 

Tab. 1  Ředění BSA pro kalibrační přímku. 

Sloupec destičky Koncentrace v jamce 0,1% roztok BSA Redestilovaná voda 

1 0 g/ml 0 l 100 l 

2 200 g/ml 20 l 80 l 

3 400 g/ml 40 l 60 l 

4 600 g/ml 60 l 40 l 

5 800 g/ml 80 l 20 l 

6 1000 g/ml 100 l 0 l 

 

 

4.2.9 Stanovení aktivity NQO1 

 

Do jamek 96-jamkové GAMA destičky bylo napipetováno 10 l vzorku 

cytosolu, který byl nejprve 10x zředěn 0,1 M sodno-fosfátovým pufrem pH 7,4 nebo 10 

l 0,1 M sodno-fosfátového pufr pH 7,4 jako slepý vzorek. Ke vzorku bylo přidáno 190 

l mastermixu, a to na jednu část destičky mastermix s inhibitorem (dikumarol) a na 

druhou část bez inhibitoru (s DMSO). Mastermix s inhibitorem se skládal z roztoku 

TRIS/HCl + BSA, cytochromu c, NADH, menadionu a dikumarolu, a to v poměru 

128:50:10:1, a mastermix bez inhibitoru obsahoval stejný poměr všech složek a místo 

dikumarolu obsahoval DMSO. 

Připravená destička byla vložena do spektrofotometru Tecan, který byl předem 

vytemperován na 37 °C a sledoval se vzrůst absorbance za min. při vlnové délce 550 

nm. 
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Specifická aktivita NQO1 byla vypočítána jako rozdíl aktivit reakce 

neinbihované (DMSO) a reakce inhibované (dikumarol). Nejprve se odečetl slepý 

vzorek, vypočítala se absorbance za min., následoval výpočet rozdílu průměru 

absorbancí mezi 4. a 1. min. a poté se pomocí Lambert-Beerova zákona (A = ε.c.l) 

spočítala aktivita NQO1. Tato aktivita byla přepočítána na miligram bílkoviny. 

Stanovení aktivity bylo měřeno 3-5x. 

  

A =  
(ΔAvz.– ΔAsl)∗Vi∗1000

𝜀∗𝑙∗Vs
  

 

ε redukovaného cytochromu c = 28 mM
-1

.cm
-1

 

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

Vi = objem reakční směsi, tj.0,2 ml 

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

 

 

4.2.10 Stanovení aktivity aldehyddehydrogenasy (AKR1A1) 

 

Do jamek 96-jamkové GAMA destičky bylo napipetováno 10 l vzorku 

cytosolu případně 10 l sodno-fosfátového pufru pH 7,4 jako slepého vzorku a k tomu 

bylo přidáno 190 l mastermixu. Mastermix se skládal z pufru, DL-glyceraldehydu a 

NADPH v poměru 89:1:5. Poté se GAMA destička ihned vložila do předem 

temperovaného (37 °C) spektrofotometru Tecan, kde byl sledován pokles absorbance po 

dobu 5 min. při 340 nm. 

Specifická aktivita AKR1A1 byla vypočítána tak, že se od průměru absorbance 

vzorků odečetl slepý vzorek a poté se pomocí Lambert-Beerova zákona (A = ε.c.l) 

spočítala aktivita AKR1A1. Tato aktivita byla přepočítána na miligram bílkoviny. 

Stanovení aktivity bylo měřeno 3-5x. 

 

A =  
(ΔAvz.– ΔAsl)∗Vi∗1000

𝜀∗𝑙∗Vs
 

 

εNADPH = 6,22 mM
-1

.cm
-1

 

l = délka měřené vrstvy (výška jamky), tj. 0,75 cm 
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Vi = objem reakční směsi, tj.0,2 ml 

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

 

 

4.2.11 Izolace RNA  

 

Mikrozkumavky s izolovanými hepatocyty a TRIzolem byly vyjmuty 

z mrazničky, rozmrazeny a homogenizovány na Vortexu. Do každé mikrozkumavky 

(1,5 ml) bylo přidáno 100 μl chloroformu a vzorky byly pořádně protřepány. Poté se 

nechaly stát 2-3 min. při pokojové teplotě a dále byly stočeny (12 000 g) ve vychlazené 

centrifuze (4 °C) Heraeus na 15 min. Pomocí speciální úzké skleněné pipetky byla 

přepipetována horní vodná fáze do nové 1,5 ml zkumavky, ke které bylo přidáno 250 μl 

isopropanolu. Směs byla promíchána a stála přibližně 10 min. při pokojové teplotě. Poté 

byla směs opět stočena tentokrát již jen na 10 min. (4 °C, 12 000 g), vzhledem k tomu, 

že peleta nemusí být vždy vidět, byla všechna víčka zkumavek v centrifuze nastavena 

stejně. Po odstranění supernatantu byla peleta omyta 0,5 ml 75% etanolu. Vzorky byly 

zamíchány a opět stočeny na 5 min. (4 °C, 7500 g). Supernatant byl opět odstraněn 

skleněnou pipetkou a peleta usušena na vzduchu (cca 10 min.). Nakonec byla peleta 

rozpuštěna v 30 μl vody s diethylpyrocarbonátem (DEPC voda) a promíchána. 

 

 

4.2.11.1 Měření koncentrace a čistoty RNA 

 

Pro měření koncentrace RNA byly ze vzorku přeneseny pipetou 3 μl rozpuštěné 

RNA do 27 μl DEPC vody a zkumavka byla důkladně promíchána. 2 μl vzorku byly 

přeneseny na čidlo spektrofotometru Nanodrop. Poté byl Nanodrop uzavřen a byla 

změřena koncentrace a čistota RNA. Koncentrace by měla být do 1500 ng/μl, při vyšší 

koncentraci se již snižuje citlivost metody. 

 

 

4.2.12 Příprava RNA na reverzní transkripci (DNAse treatment) 

 

Nejprve byl připraven mastermix obsahující DEPC vodu (zbytek do 30 μl), pufr 

(DNAse buffer dodáván spolu s DNAsou; 3 μl) a DNAsu (1 μl). Do každé 
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mikrozkumavky byly napipetovány 4 μl RNA, které byly inkubovány ve stolním 

inkubátoru na 25 min. při 37 °C a s třepáním 500 rpm. Poté bylo přidáno 1,5 μl 0,1 M 

etylendiamintetraocotvé kyseliny (EDTA) a mikrozkumavky byly opět inkubovány 10 

min. při 75 °C z důvodu inaktivace DNAsy. Nakonec bylo přidáno 18,5 μl DEPC vody 

a mastermix. 

 

 

4.2.13 Reversní transkripce 

 

Nejdříve byla připravena RNA o koncentraci 2 μg/μl, ke které byly přidány 

náhodné hexamery a tato směs byla zahřáta na 5 min. 65 °C v PCR cykléru, poté 

položena na chvíli na led a mírně stočena. Pro připravení mastermixu byl 

potřeba reakční pufr (dodáván spolu s reverzní transkriptasou), DTT, dNTPs, reverzní 

transkriptása a voda v poměru 8:4:4:1:11 podle počtu vzorků, které jsou vždy měřeny 

ve dvou paralelních řadách – jedna pro NQO1 a jedna pro AKR1A1 a bylo přidáno 14 

μl do každé jamičky na destičce k 5 μl RNA. Směs RNA a mastermixu byla ohřáta na 

10 min. na 25 °C a poté znovu v PCR cykléru 50 min. na 42 °C pro syntézu cDNA a 5 

min. na 80 °C pro denaturaci reverzní transkriptasy. Po této reakci bylo do směsi 

přidáno 80 μl redestilované vody, čímž se připravená cDNA zředila 5x a do následných 

PCR bylo přidáváno vždy 5 μl ředěné cDNA, čímž se sníží chybovost pipetování 

většího množství templátu. Pro přípravu kalibrační křivky nebylo třeba cDNA takto 

ředit, protože je třeba koncentrovanější templát. 

 

 

4.2.14 Kvantitativní polymerázová řetězová reakce (qPCR) 

 

Zpočátku bylo nutné připravit mastermix dle tabulky 2 (při finální koncentraci 

primerů 250 nM). Důležité je jako první pipetovat vodu a jako poslední enzym. 
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Tab. 2  Složení qPCR směsi (mastermixu). 

Složka Na 1 reakci 

Mastermix 10 μl 

Primer F 0,4 μl 

Primer R 0,4 μl 

Voda 4,2 μl 

Templát 5 μl 

 

Do stripů (Bio-Rad) bylo napipetováno 5 μl ředěné cDNA (v duplikátech) a pro 

každý enzym do jedné jamky kontrolní vzorek složený z 5 μl vody a 15 μl připraveného 

mastermixu. Tato směs byla vložena do iQ5 (Bio-Rad) PCR cykléru a byl spuštěn 

program podle tabulky 3. 

 

Tab. 3  Program iQ5 PCR cykléru. 

Fáze Teplota Čas Počet cyklů 

1. 95 °C 10 min. 1 

2. 
98 °C 10 s. 

40 
65 °C 15 s. 

3. 
65-95 °C á 0,5 °C á 30 s. 

1 
4 °C ∞ 

 

Po skončení měření byl zkontrolován průběh fluorescenčních křivek a křivek 

tání a vypočítán poměr NQO1:GAPDH a AKR1A:GAPDH podle vzorce: 2(−∆Cq) 

Cq = 2−(𝐶𝑞𝑁𝑄𝑂1−𝐶𝑞𝐺𝐴𝑃𝐷𝐻) 

Cq = 2−(𝐶𝑞𝐴𝐾𝑅1−𝐶𝑞𝐺𝐴𝑃𝐷𝐻) 

Cq = počet cyklů 

Odečítá se počet cyklů, při kterém fluorescence vzorku dosáhne prahové 

hodnoty nastavené tak, aby u každého vzorku procházela lineární částí křivky. Takto 

byl naměřen nejprve referenční gen: glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasa (GAPDH) a 

poté zkoumané geny NQO1 a AKR1A. 
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Pro zjištění výsledků byl od počtu cyklů NQO1 nebo AKR1A odečten 

geometrický průměr cyklů referenčních genů pro jednotlivé vzorky. Všechny vzorky 

byly vztaženy ke kontrole. 

 

 

4.2.15 Inhibiční studie 

 

Nejprve byly do 3 mikrozkumavek připraveny koncentrační řady daných 

prenylflavonoidů rozpuštěných v DMSO  (XH, IXH, 6PN, 8PN), a to v koncentraci 0,1 

mM, 1 mM, 10 mM (případně byly připraveny i další koncentrace – 2 mM, 3 mM, 5 

mM). Z těchto zkumavek byly napipetovány 2 l roztoku (vždy do 1 sloupce 1 

koncentrace) do každé jamky 96-jamkové GAMA destičky anebo 2 l DMSO 

(kontrola). Ke vzorkům prenylflavonoidů bylo přidáno 10 l cytosolu tak, aby nebyl 

s prelylflavonoidy v kontaktu. Nakonec bylo multikanálovou pipetou napipetováno 188 

l mastermixu, dle typu stanovovaného enzymu (NQO1, AKR1A1), přičemž výsledné 

koncentrace prenylflavonoidů byly 1 M, 10 M, 100 M. Připravená destička byla 

vložena do spektrofotometru Tecan, který byl předem vytemperován na 37 °C a spuštěn 

program dle stanovovaného enzymu. Tyto studie byly měřeny 3x. 
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5 VÝSLEDKY 

 

5.1 Izolace hepatocytů 

 

Játra potkana (kmen Wistar, samci, 250 – 340 g) jsme promývali mediem s 15 či 

20 mg kolagenasy po dobu 5-7 min. Výsledná životnost hepatocytů se pohybovala 

kolem 55-67%. Získaná suspenze hepatocytů v mediu ISOM byla nanesena na Petriho 

misky nebo mikrotitrační destičky pro další testování. 
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5.2 Cytotoxicita prenylovaných flavonoidů vůči hepatocytům 

 

Pro stanovení toxického účinku jednotlivých prenylovaných flavonoidů (XH, 

IXH, 8PN, 6PN) na hepatocyty byl proveden test buněčné viability. 

Testované látky byly naneseny k hepatocytům v 6 koncentracích (1 µM, 5 µM, 

10 µM, 25 µM, 50 µM, 100 µM) na 96-jamkovou kultivační destičku. Od každé 

koncentrace bylo 6 paralelních vzorků v jednom sloupci. Ve dvou sloupcích byla 

napipetována kontrola, kterou tvořil 0,1 % a 0,2 % DMSO, ve kterém testované látky 

byly rozpuštěny. V dalším sloupci byla nanesena negativní kontrola tvořená 3% H2O2. 

Procento živých hepatocytů bylo stanoveno pomocí testu cytotoxicity s MTT (viz 

kapitola 4.2.2). Nejprve byl spočítán průměr (minimálně ze 6 měření) všech hodnot. Pro 

vyhodnocení výsledků byla od naměřené hodnoty absorbance vzorku odečtena hodnota 

absorbance 3% H2O2 v médiu (0% viability). Hodnoty byly vyjádřeny jako procenta 

kontroly (100% viability, tj.0,1% nebo 0,2% DMSO v médiu), která představovala 

100 %. Výsledky jsou uvedené v grafech (Obr. 10-13) a tabulkách 4-7.  

 

 

 

Obr. 10  Grafické znázornění vlivu xantohumolu (XH) na viabilitu potkaních 

hepatocytů.  

* - signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p < 0,05;  

** p < 0,01; *** p < 0,001)  
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Tab. 4  Viabilita hepatocytů ve vzorcích ovlivněných XH.  

XH [μM] Viabilita [%] ±SD 

0 100 ±4,81 

1   81 ±2,41* 

5   88 ±5,66 

10 109 ±3,72 

25 139 ±5,31*** 

50   72 ±4,07** 

100   68 ±1,84*** 

 

* - signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p < 0,05; 

** p < 0,01; *** p < 0,001) 

 

 

Obr. 11  Grafické znázornění vlivu isoxantohumolu (IXH) na viabilitu potkaních 

hepatocytů.  

* - signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p < 0,05; 

** p < 0,01; *** p < 0,001) 
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Tab. 5  Viabilita hepatocytů ve vzorcích ovlivněných IXH. 

IXH [μM] Viabilita [%] ±SD 

0 100,00    ±11,68 

1 108,00    ±17,28 

5   77,33    ±3,53* 

10   64,07    ±4,65** 

25   94,13    ±7,54 

50 111,75    ±7,99 

100   70,27    ±20,28 

 

* - signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p < 0,05; 

** p < 0,01; *** p < 0,001) 

 

 

 

Obr. 12 Grafické znázornění vlivu 6-prenylnaringeninu (6PN) na viabilitu potkaních 

hepatocytů.  

* - signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p < 0,05; 

** p < 0,01; *** p < 0,001) 
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Tab. 6  Viabilita hepatocytů ve vzorcích ovlivněných 6PN. 

6PN [μM] Viabilita [%] ±SD 

0 100 ±7,00 

1 138 ±16,27 

5 134 ±16,61 

10 134 ±9,51* 

25 105 ±9,50 

50 107 ±20,59 

100   41 ±7,04*** 

 

* - signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p < 0,05; 

** p < 0,01; *** p < 0,001) 

 

 

 

Obr. 13  Grafické znázornění vlivu 8-prenylnaringeninu (8PN) na viabilitu potkaních 

hepatocytů.  

* - signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p < 0,05; 

** p < 0,01; *** p < 0,001)  
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Tab. 7  Viabilita hepatocytů ve vzorcích ovlivněných 8PN. 

8PN [μM] Viabilita [%] ±SD 

0 100 ±10,60 

1 148 ±13,27* 

5 113 ±3,66 

10 173 ±6,97*** 

25 171 ±10,02*** 

50 177 ±2,39*** 

100   40 ±19,30** 

 

* - signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p < 0,05; 

** p < 0,01; *** p < 0,001) 

 

Z grafu (Obr. 10) je patrné, že nižší koncentrace XH spíše zvyšují viabilitu 

hepatocytů, zatímco u vyšších koncentrací XH (50 µM a 100 µM) dochází k výraznému 

snižování životnosti hepatocytů. 

V grafu (Obr. 11) vidíme, že v nižších koncentracích IXH se můžeme setkat 

s pozvolným poklesem životnosti buněk, ale ve vyšších koncentracích už se dostáváme 

na normální (100%) viabilitu hepatocytů. 100 µM IXH opět viabilitu hepatocytů 

snižuje. 

Životnost hepatocytů při expozici 6PN (Obr. 12) je vyšší než u kontrol, při vyšší 

koncentraci 6PN (100 µM) již životnost hepatocytů prudce klesá. 

Na grafu (Obr. 13) vidíme velký nárůst viability hepatocytů téměř u všech 

koncentrací 8PN, jen 5 µM koncentrace 8PN se dostává na průměrnou hodnotu a u 100 

µM koncentrace 8PN se již dostáváme pod 50% viability hepatocytů. 

  



45 

 

5.3 Ovlivnění hepatocytů prenylovanými flavonoidy 

 

Na základě výsledků cytotoxicity byla vybrána 10 μM koncentrace všech 

prenylovaných flavonoidů k ovlivnění hepatocytů pro stanovení jejich vlivu na aktivity 

NQO1 a AKR1A1. Tato koncentrace nebyla pro hepatocyty toxická. 

Z důvodu malého množství izolovaných hepatocytů z jedněch jater potkana, a 

tím i většího počtu izolací hepatocytů a potenciálně rozmanitých vlastností hepatocytů 

z různých potkanů, byly ke každým hepatocytům ovlivněným prenylovaným 

flavonoidem také vždy připraveny kontrolní hepatocyty. Kontroly jsou označeny 

písmenem K, XH K je kontrola ke vzorku ovlivněnému xanthohumolem (XH), IXH K 

je kontrola ke vzorku ovlivněném isoxanthohumolem (IXH), 6PN K je kontrola ke 

vzorku ovlivněném 6-prenylnaringeninem (6PN) a 8PN K je kontrola ke vzorku 

ovlivněnému 8-prenylnaringeninem (8PN). 
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5.4 Stanovení koncentrace bílkovin 

 

Stanovení obsahu bílkovin bylo provedeno pomocí kalibrační křivky (Obr. 14), 

kde je uvedena závislost absorbance na koncentraci BSA. Obsah bílkoviny se vypočítal 

pomocí rovnice lineární regrese y = 0,0006x + 0,0145 s korelačním koeficientem R
2
 = 

0,9978. Tato stanovená koncentrace bílkoviny (Tab. 8) byla použita pro výpočet 

specifické aktivity stanovovaných enzymů. 

 

 

Obr. 14  Graf závislosti absorbance na koncentraci bílkoviny. 

 

Tab. 8  Průměrné hodnoty koncentrace bílkovin ve vzorcích. 

Vzorek 
Koncentrace bílkoviny  

[mg/ml] ± SD 

XH K 1,21 ±0,03 

XH 1,30 ±0,03 

IXH K 1,29 ±0,04 

IXH 1,34 ±0,02 

6PN K 1,66 ±0,03 

6PN 1,64 ±0,03 

8PN K 1,28 ±0,02 

8PN 1,70 ±0,03 
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5.5 Vliv prenylovaných flavonoidů na aktivitu redukčních enzymů 

 

Stanovení specifické aktivity NQO1 bylo provedeno pomocí NADH a 

menadionu v cytosolické frakci připravené z hepatocytů ovlivněných prenylovanými 

flavonoidy (viz kapitola 4.2.9). Výsledné hodnoty aktivity jsou uvedeny v tabulce  (Tab. 

9) a v grafech (Obr. 15-18). Z nich můžeme vidět, že XH inhibuje aktivitu NQO1, 

kdežto při ovlivnění IXH dochází k indukci NQO1. 6PN a 8PN nemají signifikantní 

vliv na NQO1. 

 

 

 

Obr. 15  Specifická aktivita NQO1 po ovlivnění XH. 

*** - signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p < 0,001) 
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Obr. 16  Specifická aktivita NQO1 po ovlivnění IXH. 

 

 

 

Obr. 17  Specifická aktivita NQO1 po ovlivnění 6PN. 
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Obr. 18  Specifická aktivita NQO1 po ovlivnění 8PN. 

 

Tab. 9  Specifická aktivita NQO1 v kontrolních vzorcích a ve vzorcích ovlivněných 

prenylovanými flavonoidy. 

Vzorek 
Specifická aktivita  

[nmol/mg/min] ± SD  

XH K  30,73   ±4,10 

XH  18,53   ±3,27*** 

IXH K  27,06   ±1,93 

IXH  30,14   ±2,35 

6PN K  16,67   ±1,57 

6PN  15,87   ±1,69 

8PN K  20,13   ±2,07 

8PN  19,78   ±1,96 

 

*** - signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p < 0,001) 

 

Specifická aktivita AKR1A1 byla stanovena v cytosolické frakci připravené 

z hepatocytů ovlivněných prenylovanými flavonoidy pomocí glyceraldehydu a NADPH 

(viz kapitola 4.2.10). Z výsledků v tabulce (Tab. 10) a grafech (Obr. 19-22) vyplývá, že 

všechny testované prenylované flavonoidy (XH, IXH, 6PN a 8PN) nemají signifikantní 

vliv na aktivitu AKR1A1. 
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Obr. 19  Specifická aktivita AKR1A1 po ovlivnění XH. 

** - signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p < 0,01) 

 

 

 

Obr. 20  Specifická aktivita AKR1A1 po ovlivnění IXH. 
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Obr. 21  Specifická aktivita AKR1A1 po ovlivnění 6PN. 

 

 

 

 

Obr. 22  Specifická aktivita AKR1A1 po ovlivnění 8PN. 
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Tab. 10  Specifická aktivita AKR1A1 v kontrolním vzorku a ve vzorcích ovlivněných 

prenylovanými flavonoidy. 

Vzorek 
Specifická aktivita  

[nmol/mg/min] ± SD 

XH K  6,23 ±1,77 

XH  8,44 ±2,48** 

IXH K  7,99 ±2,94 

IXH  8,93 ±2,28 

6PN K  6,20 ±1,60 

6PN  5,85 ±1,80 

8PN K  6,40 ±2,89 

8PN  7,08 ±1,87 

 

** - signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p < 0,01) 
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5.6 Vliv prenylflavonoidů na expresi proteinů redukčních enzymů  

 

Po detekci signálu bílkoviny scannerem (viz kapitola 4.2.7), byla v programu 

Image studio vybrána plocha tohoto signálu tak, aby přesně kopírovala plochu skvrny a 

tím pádem byla i odezva signálu co nejpřesnější a odpovídala pouze detekovanému 

proteinu sledovaného enzymu.    

Ovlivnění enzymu NQO1  se vypočítalo podílem signálu NQO1 k signálu β-

aktinu a poté se vydělila hodnota signálu daného prenylflavonoidu se svojí vlastní 

kontrolou. Výsledky jsou zobrazeny v grafu (Obr. 23) a v tabulce (Tab. 11). Z obrázku 

23 je patrné, že XH inhibuje NQO1, IXH ho indukuje a 6PN a 8PN nemají významný 

vliv na NQO1.  

Výsledky exprese AKR1A1 jsou uvedeny v grafu (Obr. 24) a v tabulce (Tab 9). 

AKR1A1 je ovlivněna XH inhibičně, 6PN indukčně, zatímco IXH a 8PN nemají 

výrazný vliv na tento enzym. Detekci exprese NQO1 a AKR1A1 po imunoblotu 

můžeme vidět na obrázcích 25 a 26. 

 

 

Obr. 23  Vliv prenylovaných flavonoidů na expresi NQO1. 
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Obr. 24  Vliv prenylovaných flavonoidů na expresi AKR1A1. 

 

Tab. 11  Relativní hodnoty exprese NQO1 a AKR1A1. 

Vzorek NQO1/β-aktin AKR1A1/β-aktin 

kontrola 100,00% 100,00% 

XH  66,98%  77,23% 

IXH 140,29% 105,30% 

6PN  99,58% 134,18% 

8PN  96,15% 113,33% 

 

 

Obr. 25 Exprese NQO1 a β-aktinu. Výsledek chemiluminiscenční detekce proteinu 

NQO1 v kontrolních vzorcích (K) a ve vzorcích ovlivněných prenylovanými flavonoidy 

(XH, IXH, 6PN, 8PN). 
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Obr. 26  Exprese AKR1A1 a β-aktinu. Výsledek chemiluminiscenční detekce proteinu 

NQO1 v kontrolních vzorcích (K) a ve vzorcích ovlivněných prenylovanými flavonoidy 

(XH, IXH, 6PN, 8PN). 
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5.7 Ovlivnění exprese NQO1 a AKR1A1 prenylovanými flavonoidy 

 

Měřením qPCR (viz kapitola 4.2.14) byla ve vzorcích zjištěna genová exprese 

NQO1 a AKR1A1. Z výsledků v tabulce 12 a obrázku 27 můžeme říci, že XH velmi 

zvyšuje expresi NQO1, IXH a 8PN mají mírnější účinky a 6PN prakticky nemá vliv na 

genovou expresi NQO1. 

 

Tab. 12  Relativní hodnoty genové exprese NQO1. 

Vzorek Relativní hodnota exprese 

XH K  1,00 ±0,152 

XH  2,16 ±0,29** 

IXH K  1,00 ±0,030 

IXH  1,26 ±0,095* 

6PN K  1,00 ±0,28 

6PN  1,19 ±0,25 

8PN K  1,00 ±0,18 

8PN  1,23 ±0,043 

 

 Signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p  0,05; 

** p < 0,01) 

 

 

Obr. 27  Graf zobrazující vliv prenylovaných flavonoidů na genovou expresi NQO1. 

 Signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p  0,05; 
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XH má taktéž výrazný vliv na expresi AKR1A1, vykazuje nárůst exprese. IXH a 

8PN taktéž zvyšují expresi AKR1A1, ale již v menší míře než XH. 6PN má minimální 

vliv na AKR1A1. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce 13 a obr. 28. 

 

Tab. 13  Relativní hodnoty genové exprese AKR1A1. 

Vzorek Relativní hodnota exprese 

XH K  1,00 ±0,12 

XH  1,60 ±0,11** 

IXH K  1,00 ±0,12 

IXH  1,28 ±0,049* 

6PN K  1,00 ±0,17 

6PN  1,19 ±0,10 

8PN K  1,00 ±0,23 

8PN  1,31 ±0,23 

 

 Signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p 0,05; 

** p < 0,01) 

 

 

Obr. 28  Graf zobrazující vliv prenylovaných flavonoidů na genovou expresi AKR1A1. 

 Signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p  0,05; 

** p < 0,01) 
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5.8 Inhibiční studie 

 

Byla stanovena aktivita NQO1 a AKR1A1 po ovlivnění XH, IXH, 6PN a 8PN 

v koncentracích 1 μM, 10 μM, 20 μM, 30 μM, 50 μM a 100 μM a DMSO jako kontroly 

(viz kapitola 4.2.15). Vzhledem k minimálnímu vlivu prenylflavonoidů na NQO1, bylo 

ovlivňování tohoto enzymu měřeno pouze v koncentracích 1 μM, 10 μM a 100 μM. 

Tato měření byla prováděna nejméně třikrát. Naměřená aktivita NQO1 v kontrolních 

vzorcích a ve vzorcích v přítomnosti prenylovaných flavonoidů byla přepočítána na 

miligram bílkoviny. Výsledná specifická aktivita je vyjádřena v jednotkách 

nmol/min/mg. 

 

 

5.8.1 Ovlivnění aktivity NQO1 

 

Z grafů (Obr. 29-32) můžeme vidět, že XH má při nižších koncentracích vyšší 

inhibiční účinek na NQO1, než u vyšších koncentrací (bohužel toto zjištění může být 

ovlivněno značnou chybou). IXH má větší vliv na NQO1 až u koncentrace 100 μM, a to 

účinek inhibiční. Na obrázku 31 pozorujeme, že 6PN má na NQO1 lehce aktivační vliv. 

8PN působí na NQO1 podobně jako XH, a to tak, že nejnižší 1 μM koncentrace má 

největší inhibiční vliv. V Tabulce 14 jsou uvedeny specifické aktivity NQO1 po 

ovlivnění prenylovanými flavonoidy. 

 

 

Obr. 29  Vliv XH na aktivitu NQO1 v jaterním cytosolu potkana. 
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Obr. 30  Vliv IXH na aktivitu NQO1 v jaterním cytosolu potkana. 

 

 

 

 

Obr. 31  Vliv 6PN na aktivitu NQO1 v jaterním cytosolu potkana.  

* - signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p < 0,05; 

** p < 0,01) 
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Obr. 32  Vliv 8PN na aktivitu NQO1 v jaterním cytosolu potkana. 

 

 

Tab. 14  Specifická aktivita NQO1 [nmol/mg/min] ±SD při různé koncentraci 

prenylflavonoidů. 

Vzorek Kontrola 1 µM 10 µM 100 µM 

XH 16,97 ±1,97 13,85 ±0,96 15,42 ±5,31 16,80 ±8,18 

IXH 23,91 ±5,16 22,27 ±4,18 25,45 ±6,05 16,97 ±5,21 

6PN 16,23 ±1,80 20,19 ±2,09** 21,34 ±4,38 19,24 ±0,62* 

8PN 24,75 ±2,94 21,18 ±2,24 23,35 ±1,98 24,76 ±3,53 

 

 

5.8.2 Ovlivnění aktivity AKR1A1 

 

Aktivita AKR1A1 vzrůstá s koncentrací XH (Obr. 33). Na obrázku 34 

pozorujeme minimální vliv IXH na aktivitu AKR1A1, až při koncentraci 100 μM IXH 

vidíme zvýšení aktivity. AKR1A1 je ovlivněn 6PN inhibičně až u koncentrace 50 μM a 

u koncentrace 100 μM je tento efekt ještě větší (Obr. 35). Specifická aktivita AKR1A1 

je minimálně ovlivněna 8PN (Obr. 36), pouze 100 μM koncentrace má inhibiční efekt 

na tento enzym. Výsledné specifické aktivity AKR1A1 se směrodatnými odchylkami 

jsou zobrazeny v tabulce 15. 
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Obr. 33  Vliv XH na aktivitu AKR1A1 v jaterním cytosolu potkana. 

** - signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p < 0,01; 

*** p < 0,001) 

 

 

 

Obr. 34  Vliv IXH na aktivitu AKR1A1 v jaterním cytosolu potkana. 

* - signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p < 0,05) 
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Obr. 35  Vliv 6PN na aktivitu AKR1A1 v jaterním cytosolu potkana. 

*** - signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p < 0,001) 

 

 

 

Obr. 36  Vliv 8PN na aktivitu AKR1A1  v jaterním cytosolu potkana. 
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Tab. 15  Specifická aktivita AKR1A1 [nmol/mg/min] ± SD při různé koncentraci 

prenylovaných flavonoidů. 

Koncentrace Ovlivnění XH Ovlivnění IXH Ovlivnění 6PN Ovlivnění 8PN 

kontrola 2,46 ±0,26 2,84 ±0,21 2,70 ±0,32 2,85 ±0,26 

1 µM 2,35 ±0,40 2,08 ±0,35* 2,65 ±0,10 3,02 ±0,39 

10 µM 3,06 ±0,33** 2,87 ±0,32 2,74 ±0,24 2,91 ±0,19 

20 μM 2,91 ±0,93** 3,14 ±0,27 2,92 ±0,18 3,00 ±0,22 

30 μM 5,65 ±1,07*** 3,07 ±0,47 2,76 ±0,32 2,66 ±0,30 

50 μM 7,11 ±1,08*** 2,71 ±0,43 2,10 ±0,55 2,83 ±0,38 

100 µM   0,57±0,03*** 2,20 ±0,61 

 

* - signifikantní změna oproti kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p < 0,015; 

** p < 0,01; *** p < 0,001) 
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6 DISKUZE 

 

 

Prenylované flavonoidy mají celou řadu pozitivních účinků na lidský 

organismus, a proto jsou čím dál častěji zkoumány. Nejvíce se jedná o antioxidační, 

antikancerogenní, antibakteriální a antivirové účinky. Vzhledem k jejich struktuře jsou 

dobrými lapači volných radikálů. Prenylflavonoidy mají také estrogenní účinky, čímž 

mohou pomáhat ženám v období klimakteria a ovlivňovat hodnotu LDL-cholesterolu, a 

tím snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění (Karabín a kol. 2012). Tyto účinky 

se však projevují až ve vyšších koncentracích, než můžeme přijmout z běžné stravy, 

proto se začaly vyrábět doplňky stravy se zvýšeným obsahem těchto látek. Musíme si 

ovšem dávat pozor na možné lékové interakce, které se mohou odehrávat i ve fázi 

biotransformace. Díky zmíněným antibakteriálním a protizánětlivým účinkům 

prenylflavonoidů by se tyto látky mohly využít i v kosmetice např. pro léčbu akné 

(Karabín a kol. 2012). 

V mé diplomové práci jsem sledovala účinky prenylovaných flavonoidů (XH, 

IXH, 6PN, 8PN) na životnost potkaních hepatocytů a na aktivitu detoxikačních enzymů 

1. fáze biotransformace – NQO1, AKR1A1. Jedním z cílů bylo zjistit, zda a jak 

prenylované flavonoidy v koncentracích 1, 5, 10, 25, 50 a 100 µM ovlivňují životnost 

potkaních hepatocytů. Ukázalo se, že XH viabilitu hepatocytů neovlivňuje, případně má 

v nižších koncentracích protektivní účinky, ale ve vyšších (50 µM, 100 µM) 

koncentracích již životnost hepatocytů snižuje. IXH viabilitu hepatocytů ovlivňuje jen 

mírně, a to spíše cytotoxicky. 6PN a 8PN mají na hepatocyty protektivní účinky, což 

bylo prokázáno i v další studii (Dorn a kol. 2010a). V této studii byl sledován i vliv XH 

na lidské hepatocyty také po dobu 24 hod., XH až do koncentrace 50 μM nemá výrazný 

efekt na viabilitu hepatocytů. Dále bylo zjištěno, že XH získaný z chmele inhibuje 

proliferaci, migraci a expresi interleukinu-8 v jaterních rakovinných buňkách (Dorn a 

kol. 2010b). Xanthohumol také inhibuje zánět a fibrózu jater (Dorn a kol. 2010a). 

V další studii bylo naopak zjištěno, že XH v koncentraci 2-50 μM snižuje viabilitu 

hepatocytů (nesmrtelné jaterní buňky THLE-2) úměrně s dávkou (Krajka-Kuzniak a 

kol. 2013). 

Ostatní prenylované flavonoidy dosud nebyly ve studiích testovány na 

izolovaných hepatocytech. Na buněčné linii MCF-7 (linie odvozená od lidského prsního 
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nádoru) ovlivněné 8PN v koncentraci 50 nM bylo zjištěno zvýšení viability těchto 

buněk (Dietz a kol. 2014). Výsledky měření testu MTT ukázaly taktéž zvýšení viability 

hepatocytů po ovlivnění 8PN, nicméně nejmenší použitá koncentrace byla 1μM.  

Dalším cílem mé diplomové práce bylo sledovat aktivitu enzymů NQO1 a 

AKR1A1 v hepatocytech, které byly ovlivněny prenylovanými flavonoidy – XH, IXH, 

6PN, 8PN. Tyto enzymy se podílejí na redukci toxických chinonů a aldehydů, a tím 

mohou přispívat k detoxikaci organismu, proto ovlivnění jejich aktivity i exprese může 

mít různé farmakologické, popř. toxikologické důsledky. Jejich aktivita a exprese byla 

sledována v cytosolu získaném z hepatocytů ovlivněných jednotlivými 

prenylflavonoidy o koncentraci 10 µM. 

Z výsledků je patrné, že XH snižuje aktivitu i expresi NQO1, ale exprese mRNA 

je zvýšená. Některé experimenty ovšem prokázaly opačné výsledky (Dietz a kol. 2013). 

Na myší jaterní rakovinné buněčné linii se prokázal aktivační účinek XH a IXH na 

NQO1, zatímco neprenylované flavonoidy byly bez účinku (Botta a kol. 2005). XH také 

zvýšil genovou expresi NQO1 in vitro na buněčné linii MCF-7 (linie odvozená od 

lidského prsního nádoru). Účinky XH a 8PN byly testovány i in vivo a bylo zjištěno, že 

XH dodáván orálně (v koncentraci 71μg/kg) indukuje NQO1 v játrech potkanů, ale ne 

v prsní tkáni, zatímco 8PN v prsní tkáni i v játrech potkanů NQO1 inhibuje (Dietz a kol 

2013). Exprese NQO1 v cytosolu nesmrtelných jaterních buněk (THLE-2 hepatocyty) 

zjištěná pomocí Western blotu byla zvýšena v přítomnosti XH v koncentaci 2-10 μM 

(Krajka-Kuzniak a kol. 2013). Moje výsledky western blotu spíše poukazují na snížení 

exprese NQO1 po ovlivnění XH. IXH nemá výrazný vliv na aktivitu NQO1, ale exprese 

NQO1 se zvyšuje výrazně a exprese mRNA je zvýšená mírně. Rozdíl ve výsledcích 

aktivity a exprese proteinu NQO1 by mohl být způsoben například inhibičním 

působením IXH na aktivitu NQO1. Inhibiční působení zbylé testované látky na 

monovrstvě hepatocytů mohlo ovlivnit výsledky měření aktivity. 6PN a 8PN nemají 

výrazný vliv na NQO1 v potkaních hepatocytech, významně se nemění ani aktivita, ani 

exprese proteinu, ani genová exprese. Rozdílné výsledky byly získány na buněčné linii 

MCF-7 ovlivněné 8PN, kde se prokázalo výrazné snížení genové exprese NQO1 a též i 

snížení aktivity NQO1 (Dietz a kol. 2014). Různé výsledky různých studií mohou být 

dány např. experimentálním modelem (živočišný druh, typ tkáně, buněčné linie, 

primární hepatocyty), různými koncentracemi použitých prenylovaných flavonoidů a 

různě dlouhou dobou ovlivnění.  
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Dále jsem se zaměřila na enzym z nadrodiny aldo-keto reduktas AKR1A1, 

protože dosud nebyl zkoumán vliv prenylovaných flavonoidů ani na jeho aktivitu, ani 

na expresi. XH aktivitu AKR1A1 zvyšuje, to bylo potvrzeno i expresí mRNA, nicméně 

exprese tohoto proteinu měřená western blotem byla mírně snížena. IXH nemá výrazný 

vliv na AKR1A1, pouze exprese mRNA byla lehce zvýšena. 6PN taktéž nemá 

signifikantní vliv na aktivitu, ani na expresi mRNA AKR1A1, ale exprese tohoto 

proteinu již byla zvýšena. Aktivita AKR1A1 po ovlivnění 8PN nebyla ovlivněna, ale 

bylo prokázáno mírné zvýšení exprese tohoto proteinu i mRNA. 

V poslední části práce byl sledován inhibiční účinek vybraných 

prenylflavonoidů (XH, IXH, 6PN a 8PN) na aktivitu NQO1 a AKR1A1 v jaterním 

cytosolu potkana. Dle mých výsledků inhibičních studií XH NQO1 nejdříve lehce 

inhibuje, ve vysoké koncentraci (100 μM) již zvyšuje aktivitu NQO1. Zvýšení aktivity u 

nejvyšší použité koncentrace by mohlo být způsobeno interferencí XH s touto metodou. 

IXH ovlivňuje NQO1 minimálně až do nejvyšší koncentrace (100 μM), která má na 

aktivitu inhibiční účinek. Aktivita NQO1 je v přítomnosti 6PN lehce zvýšená u všech 

použitých koncentrací. 8PN aktivitu NQO1 prakticky neovlivňuje. 

Aktivita AKR1A1 vůči glyceraldehydu v přítomnosti XH vzrůstá s koncentrací 

XH, obzvláště u nejvyšších použitých koncentrací. To by pravděpodobně mohlo být 

způsobeno interferencí vyšších koncentrací XH s touto metodou. IXH má minimální 

vliv na aktivitu AKR1A1. 6PN v nižších koncentracích taktéž nemá velký efekt na 

AKR1A1, ale od vyšších koncentrací (50 μM) můžeme pozorovat inhibiční efekt. 8PN 

prakticky aktivitu AKR1A1 neovlivňuje, inhibice se projevila jen při nejvyšší použité 

koncentraci, ale nebyla signifikantní. 

Přestože moje práce poukazuje na možnost vlivu prenylovaných flavonoidů 

(XH, IXH, 6PN, 8PN ) na viabilitu potkaních hepatocytů a na dané enzymy (NQO1, 

AKR1A1), tyto výsledky jsou pouze na jediném in vitro modelu – primárních potkaních 

hepatocytech, tudíž je potřeba provést další studie a experimenty pro potvrzení nebo 

vyvrácení mých výsledků. Běžný příjem prenylovaných flavonoidů z piva, fíků a ovoce 

by neměl mít nepříznivý dopad na současné užívání léčiv. Opatrnosti je ovšem potřeba 

u doplňků stravy se zvýšeným množstvím těchto látek, které by mohly vést k lékovým 

interakcím, případně k neúčinnosti léčby. 
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7 ZÁVĚR 

 

 

Z měření, která jsem provedla, lze vyvodit tyto závěry: 

 

Prenylované flavonoidy ovlivňují životnost hepatocytů  

 testy MTT prokázaly, že 6PN a 8PN zvyšují viabilitu hepatocytů 

 XH v koncentraci 25 μM zvyšuje viabilitu hepatocytů, ve vyšších koncentracích 

ji však již snižuje, z testovaných látek se ukázal vůči hepatocytům nejvíce 

toxický 

 

Prenylované flavonoidy ovlivňují jak aktivitu, tak i expresi NQO1 a AKR1A1 

 XH snižuje aktivitu i expresi proteinu NQO1 a zvyšuje genovou expresi tohoto 

enzymu; naopak zvyšuje aktivitu AKR1A1 v hepatocytech, tak i genovou 

expresi AKR1A1 a snižuje expresi proteinu 

 IXH nemá výrazný vliv na aktivitu, ani na genovou expresi NQO1, exprese 

tohoto proteinu je však zvýšena; na AKR1A1 nemá vliv ani na expresi proteinu 

 6PN nemá signifikantní vliv na aktivitu a expresi NQO1, ani expresi mRNA; to 

platí i pro AKR1A1, nicméně 6PN zvyšuje expresi AKR1A1 

 8PN taktéž nemá velký vliv na NQO1, naopak expresi AKR1A1 a mRNA 

zvyšuje  

 

Jmenované prenylované flavonoidy nemají výrazný vliv na aktivitu NQO1 a AKR1A1 

v jaterním cytosolu potkana (inhibiční studie) 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

 

6PN   6-prenylnaringenin 

8PN   8-prenylnaringenin 

AKR   aldehydreduktasa 

BCA   bicinchoninová kyselina 

BSA   hovězí sérový albumin 

COX   cyklooxygenasa 

CYP   cytochrom P450 

DEPC   diethylpyrocarbonát 

DMSO   dimethylsulfoxid 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

DTT   dithiotreitol 

EDTA   etylendiamintetraocotvá kyselina 

GAPDH   glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasa 

HRT   hormonální substituční terapie 

HSV   herpes simplex virus 

iNOS   inducibilní NO synthesa 

IXH   isoxanthohumol  

LDL   nízkodenzitní protein 

MDR   dehydrogenasa/reduktasa se středně dlouhým řetězcem 

MTT    (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-difenyl tetrazolium 

 bromid 

NADH   nikotinamidadenindinukleotid 

NADPH   nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

NQO1   NAD(P)H:chinonoxidoreduktasa 

PMFS   fenylmethansulfonylfluorid 

qPCR   kvantitativní polymerázová řetězová reakce 

ROS   reaktivní formy kyslíku 

SD   směrodatná odchylka 

SDR   dehydrogenasa/reduktasa s krátkým řetězcem 

SDS   dodecylsíran sodný 

TBST   tris-buffered saline tween 

TRIS   tris(hydroxymethyl)aminomethan 

Trolox    6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2- karboxylová 

 kyselina 

XH   xanthohumol  
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