
UNIVERZITA KARLOVA 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI 

KRÁLOVÉ 

Katedra biochemických věd 

 

 

 

 

 

VPLYV PRENYLOVANÝCH FLAVONOIDOV NA 

BIOTRANSFORMAČNÉ ENZÝMY IN VITRO 

 

Diplomová práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedúci diplomovej práce: Prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.  

 

Hradec Králové 2017     Paula Pataráková



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlásenie: 

 

„Čestne vyhlasujem, že táto práca je mojím pôvodným autorským dielom. Použitá 

literatúra a ďalšie zdroje, z ktorých som pri spracovaní práce čerpala, sú uvedené 

v zozname použitej literatúry a v texte riadne citované. Práca nebola použitá na získanie 

iného, alebo rovnakého titulu.“ 

 

 

V Hradci Králové       …………………………..... 

          Paula Pataráková



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

 

Chcem sa poďakovať predovšetkým svojej školiteľke Prof. Ing. Barboře 

Szotákové, Ph.D. za odborné vedenie, veľmi priateľský a ústretový prístup a cenné rady 

pri vypracovávaní tejto diplomovej práce.  

Taktiež by som rada poďakovala Mgr. Kateřině Lněničkové a RNDr. Lucii 

Raisové-Stuchlíkové, Ph.D. za pomoc a užitočné rady pri experimentálnej práci. 

Ďalej ďakujem celému kolektívu Katedry biochemických vied za príjemné 

pracovné prostredie a za príležitosť pracovať na svojej diplomovej práci na tejto katedre, 

taktiež ďakujem za pomoc a podporu blízkej spoludiplomantke Janě Štěpánkové. 

Rada by som sa tiež poďakovala svojej rodine a priateľom za neúnavnú podporu 

v priebehu celého štúdia. 

Táto práca bola súčasťou grantového projektu „Centre of drug-dietary 

supplement interactions and nutrigenetics“ podporovaného Grantovou agenturou Českej 

republiky (P303/12/G163). 

  



ABSTRAKT 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra biochemických věd 

Kandidát: Paula Pataráková 

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

Názov diplomovej práce: Vplyv prenylovaných flavonoidov biotransformačné enzýmy 

in vitro 

Prenylované flavonoidy xanthohumol (XH), isoxanthohumol (IXH), 6-prenylnaringenín 

(6PN) a 8-prenylnaringenín (8PN) sú flavanóny a chalkóny vyskytujúce sa v chmeli a ich 

charakteristickým znakom je prenylový reťazec na kruhu A. Keďže sú tieto telu nie 

vlastné látky súčasťou piva a doplnkov stravy, cieľom práce bolo zistiť, či majú vplyv na 

biotransformačné enzýmy. Bol skúmaný vplyv XH, IXH, 6PN a 8PN na aktivitu 

a expresiu enzýmov 1. fázy biotransformácie xenobiotík, konkrétne cytozolickej 

karbonylreduktázy 1 (CBR1) a aldo-ketoreduktáz podrodiny 1C (AKR1C) v primárnej 

kultúre potkaních hepatocytov. Test na viabilitu preukázal, že prenylované flavonoidy 

v nižších koncentráciách viabilitu hepatocytov neovplyvňujú alebo zvyšujú, vyššie 

koncentrácie sú pre ne toxické. V prípade AKR1C bola u hepatocytov ovplyvnených 

prenylovanými flavonoidmi významne zvýšená aktivita u 8PN, v prípade CBR1 bola 

štatisticky významne zvýšená aktivita u IXH a 8PN. Bol preukázaný nárast expresie 

AKR1C3 vo vzorkách s IXH a 6PN, pokles vo vzorkách s XH a 8PN. Expresia CBR1 

bola na hranici detekcie. XH spôsobil významné zvýšenie génovej expresie Cbr1 

a naopak významné zníženie Akr1c14. Na subcelulárnej úrovni došlo k zníženiu aktivity 

sledovaných enzýmov pôsobením všetkých prenylovaných flavonoidov. Výnimkou bolo 

mierne zvýšenie aktivity CBR1 u vzoriek ovplyvnených 6PN (10 a 100 µM) a 8PN (10 

a 50 µM). Výsledky ukazujú, že prenylované flavonoidy XH, IXH, 6PN a 8PN majú 

vplyv na viabilitu hepatocytov, aktivitu CBR1 i AKR1C, génová expresia enzýmov je 

výrazne ovplyvnená len XH. 



ABSTRACT 

Charles University 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Biochemical Sciences 

Candidate: Paula Pataráková 

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

Title of diploma thesis: Effect of prenylated flavonoids on biotransformation enzymes in 

vitro 

Prenylated flavonoids xanthohumol (XH), isoxanthohumol (IXH), 6-prenylnaringenin 

(6PN) and 8-prenylnaringenin (8PN) are flavanones and chalcones occurring in hops and 

their characteristic feature is prenyl chain on A ring. As these substances, present in beer 

and dietary supplements, are foreign compounds for organism, they can affect drug-

metabolizing enzymes, including carbonyl reducing enzymes. The aim of our study was 

to find out, whether XH, IXH, 6PN, and 8PN have any impact on cytosolic carbonyl 

reductase 1 (CBR1) and aldo-keto reductase 1C subfamily (AKR1C). Viability test 

revealed that prenylated flavonoids in lower concentrations do not affect or even increase 

the viability of primary rat hepatocytes, but higher concentrations are toxic. AKR1C 

activity was increased in 8PN treated hepatocytes, the activity of CBR1 was significantly 

increased in IXH and 8PN treated samples. An increase in expression of AKR1C3 in IXH 

and 6PN treated samples, and decrease in XH and 8PN samples was observed. Expression 

of CBR1 was at the detection limit. Using qRT-PCR was found that XH caused significant 

increase in gene expression of Cbr1, and significant decrease in Akr1c14 expression in 

rat hepatocytes. In cytosolic exposure study, the activities of tested enzymes were 

decreased in all samples in all concentrations, except 6PN (100 µM), activity of CBR1 

was also decreased in all samples treated with prenylated flavonoids with the exception 

of 6PN (10 and 100 µM) and 8PN (10 and 50 µM). Based on the results, prenylated 

flavonoids XH, IXH, 6PN and 8PN do affect the viability of hepatocytes, the activity of 

CBR1 and AKR1C subfamily, gene expression of enzymes is significantly affected only 

by XH. 
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1 ÚVOD 

Pivo, obľúbený nápoj a národná hrdosť niektorých európskych národov, 

obsahuje okrem iného významný prenylovaný chalkón xanthohumol (XH), ktorý sa 

v procese varenia piva, ale aj pri metabolizácii v hrubom čreve, mení na ďalšie 

významné prenylované flavanóny isoxanthohumol (IXH), 6-prenylnaringenín (6PN) a 

8-prenylnaringenín (8PN), ktoré spolu s XH vykazujú mnohé pozitívne zdravotné 

účinky (Stevens a Page 2004).  

Vzhľadom na výskyt týchto prenylovaných flavonoidov v pive a rôznych 

potravinových doplnkoch, môžu potenciálne interagovať s inými liečivami na úrovni 

biotransformácie a génovej expresie, čím predstavujú aj určité zdravotné riziká. Táto 

diplomová práca sa preto zaoberá sledovaním účinku XH, IXH, 6PN a 8PN na aktivitu 

vybraných enzýmov 1. fázy biotransformácie karbonylreduktázy 1 (CBR1) a aldo-

ketoreduktáz podrodiny 1C (AKR1C) v potkaních hepatocytoch aj v pečeňovom 

cytozole, kvantitatívne stanovenie expresie CBR1 a AKR1C, ďalej hodnotí expresiu 

génov Cbr1 a Akr1c a taktiež sa zaoberá sledovaním účinku týchto prenylovaných 

flavonoidov na viabilitu hepatocytov.
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Flavonoidy 

Flavonoidy sú rozmanitou skupinou sekundárnych rastlinných metabolitov, sú 

rozpustné vo vode a vykazujú množstvo významných biologických účinkov v ľudskom 

organizme. 

V rastlinách sú zodpovedné všeobecne za farbu, chuť, bránia oxidácii tukov 

a v ľudskom organizme sú schopné indukovať ochranné enzýmové systémy. Človek ani 

iné živočíchy nie sú schopné biosyntézy flavonoidov, ide teda o fytochemikálie (Kumar 

a Pandey 2013). 

Flavonoidy sú z hľadiska chemickej štruktúry polyfenolové zlúčeniny rozpustné vo 

vode, ich štruktúra pozostáva z pätnástich atómov uhlíka, ktoré sú usporiadané ako dve 

benzénové jadrá (kruhy A a B) spojené trojuhlíkatým reťazcom, priamo alebo 

kyslíkovým mostíkom (kruh C), čím vytvárajú základnú štruktúru flavanu (3,4-dihydro-

2-phenyl-2H-1-benzopyranu) (Obrázok 1). Môžu sa vyskytovať vo forme aglykónov, 

glykozidov a methylovaných derivátov, pričom v prírode sú najbežnejšie flavonoidy 

s glykozidickou väzbou v polohe 3 alebo 7 na L-rhamnózu, D-glukózu, glukorhamnózu, 

galaktózu alebo arabinózu (Tanwar a Modgil 2012, Jain et al. 2010). 

 

Obrázok 1 Vzorec základnej štruktúry flavonoidov. 

2.1.1 Rozdelenie flavonoidov a ich výskyt v potrave 

Rozsiahla trieda flavonoidov sa z hľadiska chemickej štruktúry rozdeľuje na 

6 podtried: flavóny, flavonoly, flavanony, anthokyanidíny, isoflavóny a flavanoly 

(Żołnierczyk et al. 2015). 

Najrozšírenejšou skupinou sú flavonoly (Obrázok 2), reprezentované najmä 

kvercetínom, kempferolom a myricetínom, ktoré sa vyskytujú napríklad v cibuli (Allium 

https://en.wikipedia.org/wiki/Benzopyran
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cepa), jahodách (Fragaria spp.), špenáte (Spinaceae oleraceae) alebo karfiole (Brassica 

oleraceae). 

 

Obrázok 2 Vzorec štruktúry flavonolov. 

 Flavóny (Obrázok 3) zastupuje apigenín a luteolín a vo všeobecnosti sú v bežnej 

rastlinnej strave v oveľa menšom zastúpení ako flavonoly, vo vyšších koncentráciách bol 

ich výskyt preukázaný v zeleri (Apium graveolens), petržlene (Petroselinum crispum) 

a artyčoku (Cynara scolymus). 

 

Obrázok 3 Vzorec štruktúry flavónov. 

 Flavanóny (Obrázok 4) a chalkóny, najmä naringenín, hesperetín a eriodiktyol, sa 

nachádzajú v citrusovom ovocí (Citrus paradisi, Citrus limon, Citrus aurantifolia, Citrus 

aurantium), paradajkách, kivi a v banánoch.  

 

Obrázok 4 Vzorec štruktúry flavanónov. 

 Flavanoly (flavan-3-oly) sú štrukturálne najkomplexnejšou podtriedou 

flavonoidov. Časté sú katechíny, epikatechíny a taníny (proantokyanidíny) obsiahnuté 
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v marhuliach (Prunus armeniaca), viniči (Vitis vinifera), čiernych ríbezliach (Rubus 

spp.), rôznych druhoch orieškov, kakaovníku (Theobroma cacao) a bylinách. 

 

Obrázok 5 Vzorec štruktúry flavanolov. 

 Antokyanidíny/antokyaníny zastávajú funkciu rastlinných pigmentov a spôsobujú 

červené, modré a fialové sfarbenie rastlín. V rastlinách majú UV-protektívnu funkciu 

a zároveň sú to atraktanty pri opeľovaní rastlín. Z hľadiska nutričnej dôležitosti sú 

najvýznamnejšie kyanidín, delfinidín, petunidín, peonidín, pelargonidín a malvidín. 

Typicky sa nachádzajú v brusniciach (Vaccinium macrocarpon), ostružinách (Rubus 

spp.), baze (Sambucus nigra), čiernych ríbezliach (Ribes nigrum) a pod. 

 

Obrázok 6 Vzorec štruktúry anthokyanidínov. 

 Isoflavóny (Obrázok 7) z hľadiska štruktúry charakterizuje pripojenie B kruhu 

v pozícii C-3 namiesto pozície C-2, ako je to v prípade ostatných podskupín flavonoidov. 

Práve táto odlišnosť v ich štruktúre je zodpovedná za ich schopnosť viazať sa na 

estrogénne receptory. Isoflavóny majú vďaka svojej estrogénnej aktivite význam 

v prevencii rakoviny prsníka a osteoporóze. Vyskytujú sa najčastejšie v sójových bôboch 

(Glycine max), v menšom množstve aj vo  fazuli obyčajnej (Phaseolus vulgaris) a hrachu 

(Pisum sativum). Zástupcami skupiny isoflavónov sú genisteín, daidzeín a glyciteín 

(Tanwar a Modgil 2012). 
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Obrázok 7 Vzorec všeobecnej štruktúry isoflavónov. 

Významnou podtriedou flavonoidov, ktorej sa podrobnejšie venujeme v ďalších 

kapitolách, sú prenylované flavonoidy, v ktorých sa kombinuje flavonoidový skelet 

a bočný prenylovaný lipofilný reťazec (Xu et al. 2012). V rastlinách zastávajú významnú 

ochrannú funkciu fytoalexínov, v ľudskom organizme vykazujú okrem iných estrogénnu, 

antioxidačnú, imunomodulačnú a antikanceróznu aktivitu. Najviac prenylovaných 

flavonoidov bolo nájdených v čeľadiach Cannabaceae, Guttiferae, Leguminosae, 

Moraceae, Rutaceae a Umbelliferae (Yang et al. 2015). 

2.1.2 Biologická aktivita flavonoidov 

Flavonoidy vykazujú významnú biologickú aktivitu: 

 Antioxidačnú 

o Predovšetkým flavóny a katechíny sú najúčinnejšie pri ochrane ľudského 

organizmu pred voľnými radikálmi a reaktívnymi formami kyslíka (ROS 

– Reactive Oxygen Species), ktoré sa zúčastňujú na priebehu množstva 

ochorení. Predovšetkým kvercetín, kempferol, flavanol morín, myricetín 

a rutín vykazujú protizápalové, antialergické, protivírusové 

a antikancerózne účinky. Kvercetín a silybín sú scavengermi voľných 

radikálov s protektívnym účinkom na pečeň (Jain et al. 2010). Kvercetín, 

dominantný flavonoid v strave (v cibuli, jablkách, červenom víne, 

v zelených a čiernych čajoch atď.) sa lepšie z gastrointestinálneho traktu 

vstrebáva vo forme kvercetín-β- glukozidu (Skibola a Smith 2000).  

o Isoflavan glabridín, polyfenol vyskytujúci sa v rastline Glycyrrhiza 

glabra, inhibuje oxidáciu LDL cholesterolu, ktorá hrá kľúčovú úlohu 

v procese arteriosklerózy, vychytávaním voľných radikálov (Kumar 

a Pandey 2013). 

 Antimikrobiálnu 

o Flavanóny vykazujú antibakteriálnu aktivitu, flavonol kvercetín inhibuje 
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rast baktérií Staphylococcus aureus. 

o Kvercetín, rutín, apigenín, katechín a hesperidín vykazujú antivírusovú 

aktivitu, pričom proti Herpes simplex vírusu typu 1 sú účinnejšie flavonoly 

než flavóny, ale v selektívnej inhibícii HIV-1 a HIV-2 infekcie sú vo 

všeobecnosti efektívnejšie flavany. 

 Účinky na gastrointestinálny a hepatálny systém 

o Hesperidín vykazuje významnú protizápalovú a analgetickú aktivitu, 

niektoré flavonoidy vykazujú aj antiulceróznu aktivitu. 

o Hepatoprotektívne účinky majú najmä: sylimarín, apigenín, kvercetín 

a naringenín, pričom najúčinnejším sa javí byť silymarín, rutín 

a venoruton, ktoré majú regeneratívne a hepatoprotektívne účinky pri 

cirhóze pečene. 

 Estrogénová aktivita 

o Isoflavóny, kumestany a lignany, spoločne označované „fytoestrogény”, 

majú nesteroidnú štruktúru, ale vykazujú slabú estrogénovú aktivitu, 

pričom môžu dopĺňať endogénne hormóny alebo inhibovať enzýmy, ktoré 

sa podieľajú na metabolizme estrogénov. Isoflavóny genisteín a daidzeín 

sú prítomné v šošovici, v cíceri, sójových bôboch a ďalších produktoch 

vyrobených zo sóje. Genisteín vykazuje in vitro antikanceróznu aktivitu 

vďaka schopnosti inhibovať topoizomerázu I a II, inhibuje fosforyláciu 

tyrozíu v proteínoch, indukuje diferenciáciu kanceróznych bunkových 

línií a je estrogénovým antagonistom. 

o Lignany prítomné v čaji, ovocí, zelenine a ľanových semienkach sú 

taktiež fytoestrogénmi, pričom lignan 2,3-bis(3-methoxy-4-

hydroxybenzyl)bután-1,4-diol (sekoisolaricirecinol) je prekurzorom 

primárnych cicavčích lignanov enterolaktónu a enterodiolu. 

Antikancerogénna aktivita sa týmto zlúčeninám so slabými estrogénnymi 

účinkami pripisuje preto, že majú vysokú afinitu ku globulínu viažucemu 

sexuálne hormóny (SHBG), čo môže zvýšiť estrogénovú clearance 

a prispieť k zníženiu rizika hormón-dependentnej rakoviny (Skibola 

a Smith 2000). 
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 Flavonoidy vykazujú aj ďalšie účinky: antiaterosklerotické, antidiabetické, 

antitrombotické, kardioprotektívne, antineoplastické (isoflavón genisteín 

vykazuje pozitívny efekt na ľudských promyelocytických leukemických bunkách 

HL-60), inhibujú glykáciu proteínov, majú anxiolytické a mnohé ďalšie účinky, 

nie všetky však boli doposiaľ študované in vivo na ľudskom organizme (Jain et al. 

2010, Skibola a Smith 2000). 

Okrem pozitívnych účinkov na ľudský organizmus flavonoidy vykazujú aj niekoľko 

negatívnych: 

 Prooxidačná aktivita 

o Flavonoidy s vyšším počtom hydroxylových skupín vykazujú na rozdiel 

od mono- a dihydroxyflavonoidov prooxidačnú aktivitu. Početné 

hydroxylové skupiny v B-kruhu významne zvyšujú produkciu extrémne 

reaktívnych hydroxylových radikálov vo Fentonovej reakcii s následným 

poškodením biomolekúl v blízkosti miesta svojho vzniku. Rovnako 

myricetín a baicaleín, ktoré obsahujú pyrogallolovú štruktúru v A-kruhu 

podporujú produkciu hydroxylových radikálov. Tento prooxidačný efekt 

je zodpovedný za cytotoxické a proapoptotické účinky flavonoidov, ktoré 

ale na druhej strane môžu mať pozitívny význam pri terapii rakovinových 

ochorení. 

o Prooxidačná aktivita môže viesť generovaním voľných radikálov  

k narušeniu DNA alebo inhibícii pridružených enzýmov, akým je 

topoizomeráza. V prítomnosti reaktívnych foriem dusíka (RNS – Reactive 

Nitrogen Species), flavonoidy s A- alebo B- kruhom s konfiguráciou 

pyrogallolu indukujú jednovláknový zlom DNA a následné mutácie (Heim 

et al. 2002, Skibola a Smith 2000). 

o Nenasýtená 2,3-väzba a usporiadanie flavónov 4-oxo- môžu podporovať 

utváranie ROS indukované dvojmocnými iónmi medi v prítomnosti 

kyslíka. Z hľadiska štruktúry glykozylácia a methylácia hydroxylových 

skupín tlmí prooxidačné správanie sa flavonoidov (Heim et al. 2002).  

 Flavonoidy a aj ďalšie fenolové zlúčeniny inhibujú telomerázu, 

glutamátdehydrogenázu, cyklooxygenázu, lipoxygenázu, xantínoxidázu, 

matrixové metaloproteinázy, angiontenzín-konvertujúci enzým, cytochróm P450, 
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môžu taktiež interagovať s bunkovými transportnými systémami, s bunkovým 

cyklom, zvyšujú produkciu oxidu dusnatého v endotele a ovplyvňujú funkcie 

krvných doštičiek. Z toho vyplýva množstvo potenciálnych nežiaducich účinkov 

pre ľudský organizmus: alternácia metabolizmu liečiv, aminokyselín a ďalších 

kľúčových enzýmov alebo modulácia aktivity environmentálnych genotoxínov, 

najmä ak sa jedná o nadmerný príjem flavonoidov (Skibola a Smith 2000, 

Haliwell 2007). 

2.2 Prenylované flavonoidy 

Doposiaľ bolo identifikovaných približne 1000 rôznych prenylovaných 

flavonoidov vyskytujúcich sa v rastlinách (Yang et al. 2015). Zatiaľ čo flavonoidy sa 

v prírode hojne vyskytujú, prenylované flavonoidy sú menej časté. Prenylácia zvykne 

viesť k zlepšeniu biodostupnosti flavonoidov, keďže zvýši ich lipofilitu, čo vedie k lepšej 

priestupnosti biologickými membránami a k lepšej interakcii s hydrofóbnymi cieľovými 

proteínmi (Xu et al. 2012). Prenylácia taktiež zvyšuje bioakumuláciu flavonoidov 

v špecifických cieľových tkanivách inhibíciou celulárneho efluxu z buniek, ktoré tieto 

prenylované flavonoidy absorbujú (Terao a Mukai 2014). 

2.2.1 Výskyt prenylovaných flavonoidov v potrave 

Väčšina prenylovaných flavonoidov sa koncentruje v čeľadiach konopovité 

(Cannabaceae), (Guttiferae), bôbovité (Fabaceae), morušovité (Moraceae), rutovité 

(Rutaceae) a mrkvovité (Apiaceae).  

 Ovocie moruše bielej (Mora alba), čeľaď morušovité (Moraceae), obsahuje 

multiprenylované flavonoidy sangenon J a 3´-geranyl-3-dimethylallyl-2´,4´,5,7-

tetrahydroxyflavón. Čeľaď bôbovité (Fabaceae) obsahuje prenylované isoflavonoidy. 

Sladké drievko (Glycyrrhiza) je bohatým zdrojom isoflavonoidov glabridínu, glabrénu, 

glabrónu, hispaglabridínu A a B a naviac produkuje dimethylallylované chalkóny 

a farnesylované flavonoly.  

 Prenylované isoflavóny sa nachádzajú v sójových bôboch. Vo forme 

sekundárnych metabolitov sa prenylované flavonoidy nachádzajú aj v iných rastlinných 

druhoch. Rod krpčiarka (Epimedium), čeľaď dráčovitých (Berberidaceae), je zdrojom 8-

dimethylallylovaných flavonolových glykozidov epimedínu A a C, japonský hviezdicový 
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anýz (Illicium anisatum) z čeľade magnóliovité (Magnoliaceae) obsahuje ako jediný 

doposiaľ identifikovaný rastlinný druh 8-dimethylallylkatechín a 6-dimethylallylkatechín 

(Yang et al. 2015).  

 Chmeľ otáčavý (Humulus lupulus) z čeľade konopovité (Cannabaceae) obsahuje 

významné prenylované flavonoidy: silný fytoestrogén 8-prenylnaringenín (8PN) 

a prenylovaný chalkón xanthohumol (XH), ktorého koncentrácia v samičích šišticiach 

chmeľu sa pohybuje v závislosti na odrode a ďalších faktorov v rozmedzí 0,2 až 

1,1 hm. %. XH je súčasťou živice chmeľu a spodných trichómov mladých listov. Chmeľ 

obsahuje aj ďalšie príbuzné zlúčeniny, ako sú isoxanthohumol (IXH) a 6-

prenylnaringenín (6PN), ktoré budú detailnejšie popísané v nasledujúcich podkapitolách 

(Yang et al. 2015, Karabín et al. 2012, Liu et al. 2015). 

2.2.2 Chemická štruktúra prenylovaných flavonoidov 

Prenylované flavonoidy vyskytujúce sa v chmeli, bežne dostupnom potravinovom 

zdroji pre človeka vo forme piva, sa štrukturálne zaraďujú medzi flavanóny a chalkóny, 

pričom ich štruktúra sa líši rozštiepením heterocyklu v základnom flavanovom skelete. 

Naviac ich charakterizuje prenylový alebo menej častý geranylový reťazec prítomný na 

kruhu A (Karabín et al. 2012). 

Prenylácia (pripojenie isoprenoidovej skupiny) flavonoidov významne zvyšuje 

ich estrogénovú a antikanceróznu aktivitu a zároveň sa vďaka nej zvyšuje biodostupnosť 

v organizme (Yang et al. 2015).  

 Najrozšírenejšou podtriedou prenylovaných flavonoidov sú prenylované 

flavonóny, ale prenylácia bola detegovaná aj vo všetkých ostatných základných 

podtriedach flavonoidov. Rozlišuje sa C-prenylácia, kedy sa prenylujúca skupina naviaže 

na pôvodný skelet flavonoidu cez jeden z jeho uhlíkov (najčastejšie to býva na kruhu 

A v polohe C-6 alebo C-8 a kruhu B v polohách C-3´a C-5´), a O-prenylácia, kedy 

dochádza k substitúcii hydroxylovej skupiny na skelete flavonoidu. Najčastejšími 

prenylujúcimi skupinami sú 3,3-dimethylallylová, geranylová a farnesylová funkčná 

skupina (Obrázok 8) (Yang et al. 2015).  
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3,3-dimethylallyl   geranyl   farnesyl 

Obrázok 8 Najčastejšie prenylujúce funkčné skupiny. 

 V tejto práci sa bližšie venujeme prenylovaným flavanónom: IXH (2,3-dihydro-

7-hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-5-methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-

ón), 6PN ((2S)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-6-(3-methylbut-2-enyl)-

4H-1-benzopyran-4-ón), 8PN (5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-8-(3-methylbut-2-

enyl)-2,3-dihydrochromen-4-ón) a prenylovanému chalkónu XH ((E)-1-[2,4-dihydroxy-

6-methoxy-3-(3-methylbut-2-enyl)fenyl]-3-(4-hydroxyfenyl)prop-2-én-1-ón) (Obrázok 

9 a 10).  

     

XH                  IXH 

Obrázok 9 Štruktúra prenylovaných flavonoidov xanthohumolu (XH) 

a isoxanthohumolu (IXH). 

 

http://www.molbase.com/en/name-5%2C7-dihydroxy-2-%284-hydroxyphenyl%29-8-%283-methylbut-2-enyl%29-2%2C3-dihydrochromen-4-one.html
http://www.molbase.com/en/name-5%2C7-dihydroxy-2-%284-hydroxyphenyl%29-8-%283-methylbut-2-enyl%29-2%2C3-dihydrochromen-4-one.html
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    8PN       6PN 

Obrázok 10 Štruktúra prenylovaných flavonoidov 8-prenylnaringenínu (8PN)  

a 6-prenylnaringenínu (6PN). 

2.2.3 Biologická aktivita vybraných prenylovaných 

flavonoidov 

2.2.3.1 Xanthohumol 

Xanthohumol, významný prenylovaný chalkón, vykazuje množstvo významných  

účinkov na ľudský organizmus. Zohráva úlohu pri eliminácii faktorov, ktoré vedú 

k rozvoju metabolického syndrómu (hyperglykémia, abdominálna obezita, 

hypercholesterolémia, vysoký krvný tlak), pôsobí preventívne proti zvyšovaniu telesnej 

hmotnosti spôsobenej nadmerným príjmom potravy mechanizmom inhibície 

adipogenézy a zvýšením apoptózy tukových buniek. V 3T3-L1 bunkách bola pozorovaná 

schopnosť čistého XH, ako aj chmeľového extraktu bohatého na XH, inhibovať 

diferenciáciu preadipocytov znížením receptorov aktivovaných proliferátormi 

peroxizómov γ (PPAR), CCAAT enhancer binding proteins α (C/EBP) a proteínom 

viažucim mastné kyseliny aP2. Výskum taktiež dokázal, že u potkanov kŕmených stravou 

s vysokým obsahom tuku obohatenou o XH, tento prenylovaný chalkón inhiboval nárast 

telesnej hmotnosti, hmotnosti pečene a znižoval hladinu triacylglycerolov v plazme 

a pečeni (Liu et al. 2015). 

 Xanthohumol sa ukazuje aj ako vhodný doplnok na prevenciu alebo liečbu diabetu 

mellitu 2. typu. U diabetických zvierat znižoval zápal a oxidatívny stres, umožňoval 

kontrolu nad neovaskularizáciou a zlepšoval hojenie komplikovaných diabetických rán. 

K hypoglykemizujúcemu účinku prispieva tiež inhibícia vychytávania glukózy bunkami 

črevného epitelu a inhibícia α-glukozidázy (Liu et al. 2015). 
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 V HepG2 bunkovej línii odvodenej z ľudského hepatocelulárneho karcinómu XH 

inhibuje syntézu triglyceridov na membráne endoplazmatického retikula a ich prenos do 

lumen endoplazmatického retikula. Naviac znižuje sekréciu apolipoproteínu B a zvyšuje 

jeho degradáciu v bunkách a je inhibítorom diacylglycerolacyltransferázy zapojenej 

do syntézy triglyceridov, čo poukazuje na terapeutický potenciál XH pri liečbe 

hypertriglyceridémie. Inhibíciou cholesteryl ester transferujúceho proteínu (CETP), 

ktorého úlohou je katalyzovať prenos cholesterolu medzi lipoproteínmi, sa zvyšuje 

hladina HDL cholesterolu, ktorý koreluje s nízkym rizikom arteriosklerózy. XH vykazuje 

taktiež vysokú antioxidačnú aktivitu, pretože zabraňuje oxidácii LDL cholesterolu, ktorý 

hrá hlavnú úlohu v procese arteriosklerózy, pričom v kombinácii s α-tokoferolom úplne 

inhibuje oxidáciu LDL cholesterolu indukovanú meďou (Krofta et al. 2015, Karabín  

et al. 2012, Liu et al. 2015, Stevens a Page 2004). 

 Antikancerogénny potenciál XH spočíva v inhibovaní iniciácie a rozvoja 

kancerogenézy v rámci prevencie a terapeuticky pôsobí v inhibovaní proliferácie, 

indukcie apoptózy a inhibovaní migrácie a angiogenézy (Stevens a Page 2004). 

Pôsobenie XH na angiogenézu môže znamenať jeho potenciálne využitie aj pri liečbe 

iných ochorení spojených s angiogenézou, ako sú endometrióza alebo pri liečení rán. XH 

inhibuje proliferáciu a indukuje apoptózu rôznych typov rakovinových buniek vrátane 

rakoviny prostaty, leukémie, rakoviny vaječníkov, hepatocelulárneho karcinómu, 

karcinómu prsníka a malígneho glioblastómu. Indukcia apoptózy xanthohumolom je 

spojená s up-reguláciou pro-apoptotických proteínov, down-reguláciou anti-

apoptotických proteínov a s aktiváciou prokaspáz. XH má význam aj pri metastázovaní 

malígnych typov rakoviny, pričom ukazuje silnú inhibíciu invazívnych fenotypov 

v estrogénových, progesterónových receptoroch a receptoroch buniek  

HER2-negatívneho karcinómu prsníka. Takisto zabraňuje invázii rakovinových buniek 

pri rakovine hrubého čreva alebo leukémii (Liu et al. 2015, Stevens a Page 2004). 

Prenylované flavonoidy majú takisto pozitívny vplyv na metabolizmus potenciálnych 

kancerogénov heterocyklických amínov a ďalších prokancerogénov, ktoré vznikajú pri 

úprave potravín. XH má schopnosť silno inhibovať enzýmy patriace do nadrodiny 

cytochrómu P450 (CYP), najmä CYP1A1, CYP1A2 a CYP1B1, ktoré sa podieľajú na 

metabolizme spomínaných látok (Karabín et al. 2012, Dietz et al. 2013). 
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Bezpochyby je terapeutický potenciál XH pre liečbu rakoviny veľký, je však 

potrebné tieto in vitro preukázané účinky skúmať ďalej prostredníctvom relevantných 

klinických testov na ľudskom organizme.  

 XH vykazuje taktiež protizápalové vlastnosti, čo je predpokladom pre ďalšie 

využitie najmä pri liečbe kožných zápalov, neurodegeneratívnych ochoreniach spojených 

so zápalovými procesmi, ako aj pri liečbe rakoviny, ktorá býva často spojená so 

zápalovými procesmi (Liu et al. 2015). Významne sa podieľa na redukcii zápalových 

procesov v pečeni a expresii profibrotických génov na myšom modeli nealkoholovej 

steatohepatitídy (Dorn et al. 2010). 

 Dôležitým účinkom XH je inhibícia vzniku oxidu dusnatého (NO), priamo 

vychytávaním alebo potlačením expresie enzýmu iNOS (syntáza oxidu dusnatého), ktorý 

svojím silným vazodilatačným účinkom sprostredkuje nádoru jeho vznik a výživu, ba čo 

viac, reaguje s voľnými radikálmi za vzniku peroxydusitanových iónov, ktoré svojimi 

silnými oxidačnými účinkami môžu spôsobiť poškodenie bunkových membrán (Karabín 

et al. 2012). 

 Vďaka schopnosti XH inhibovať β-sekretázu 1 (BACE1), čo je enzým štiepiaci 

amyloidový prekurzorový proteín (APP), môže byť XH účinnou prevenciou a terapiou 

Alzheimerovej choroby. Taktiež sa pri pokusoch na myšiach s cerebrálnou ischémiou 

preukázalo zlepšenie nervových funkcií, ako aj zníženie množstva infarktov (Liu et al. 

2015).  

 V in vitro testoch a aj v testoch na laboratórnych potkanoch boli študované 

antimikrobiálne a antiparazitické účinky XH. Bolo zistené, že XH má schopnosť 

inhibovať replikáciu vírusu HIV-1 v krvi, inhibuje aj vírus bovinnej vírusovej hnačky 

(BVDV), Herpes simplex vírus HSV1 a HSV2 a cytomegalovírus. Účinkuje tiež proti 

Staphylococcus aureus a Streptococcus mutans, ktoré sa podieľajú na vzniku zubného 

kazu a má antifungálne účinky na Trichophyton spp., no zároveň nezasahuje do zloženia 

črevnej mikrobioty, čo je sľubnou vlastnosťou pri podaní XH in vivo. Taktiež vykazuje 

antikokcidiálne účinky a spolu so svojimi chalkónovými derivátmi inhibuje in vitro 

replikáciu Plasmodium falciparum (Karabín et al. 2012, Liu et al. 2015).  

 XH má taktiež pozitívne účinky na resorpciu vápnika z kostného tkaniva 

a prestavbu kostí, čím môže byť užitočný v prevencii proti rôznym ochoreniam kostí, 

napríklad proti vzniku osteoporózy, má potenciál pre prevenciu a liečbu nealkoholovej 
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steatohepatitídy, má na pečeň chemopreventívny a protizápalový účinok, takisto má 

pozitívny vplyv na pokožku, kde jednak pôsobí fotoprotektívne, taktiež ako hypo-

pigmentačné agens a utlmuje oxidatívne poškodenie pokožky, čo je prospešné pri liečbe 

acne vulgaris, atopického ekzému, kontaktnej dermatitídy, porúch pigmentácie, kožných 

infekcií a rakoviny kože. Ukazuje sa aj ako vhodná látka pri prevencii alebo liečbe anémie 

a porúch mikrocirkulácie a koagulácie (Krofta et al. 2015, Liu et al. 2015). 

2.2.3.2 Isoxanthohumol 

Isoxanthohumol vykazuje podobné biologické účinky ako XH, avšak slabšie, 

pričom túto nevýhodu kompenzujú vyššie koncentrácie IXH a ľahšia biologická 

dostupnosť v pive (Krofta et al. 2015).  

IXH vykazuje antimutagénne a antiproliferatívne vlastnosti pri rakovine prsníka 

(MCF-7 línia), pri rakovine prostaty, indukuje bunkovú autocytózu a apoptózu, 

významne redukuje expresiu génu pre transformujúci-rastový faktor β (TGF- β), ktorý sa 

ako cytokín podieľa na regulácii bunkového cyklu, pri proliferácii a apoptóze buniek, 

naviac má negatívnu rolu pri rozvoji degeneratívnych ochorení (osteoporóza, 

Alzheimerova choroba, diabetická retinopatia, infarkt myokardu...). Vďaka svojim 

antiproliferatívnym účinkom je potenciálnym inhibítorom angiogenézy, na rozdiel od 

slabej antimikrobiálnej aktivity vykazuje antivirotický účinok proti rhinovírusom, 

cytomegalovírusu, Herpes simplex vírusu (HSV1 a HSV2) a vírusu bovinnej vírusovej 

hnačky (BVDV), podobne ako XH (Żołnierczyk et al. 2015). 

2.2.3.3 8-Prenylnaringenín 

Obsah IXH v pive je 10 až 30-krát vyšší než je obsah 8PN. Ľudská mikrobiota 

distálnej časti hrubého čreva však môže po požití piva konvertovať O-demethyláciou viac 

ako 4 mg IXH/l na 8PN, jeden z najúčinnejších fytoestrogénov. Niektoré fytoestrogény, 

vrátane 8PN, selektívne modulujú estrogénové receptory, čo zohráva kľúčovú rolu pri 

prevencii osteoporózy, menopauzálnych príznakov a rakoviny a sú považované za 

prírodnú alternatívu hormonálnej substitučnej terapie (Possemiers et al. 2006, Karabín et 

al. 2012). Aj keď sa 8PN ukazuje ako účinnejší fytoestrogén než iné (genisteín, daidzeín), 

jeho estrogénová aktivita je stále podstatne slabšia v porovnaní so 17β-estradiolom. Oba 

enantioméry 8PN, (2R)-8PN aj (2S)-8PN, vykazujú vysokú afinitu aj vysokú selektivitu 

k estrogénovú receptoru ERα (Stevens a Page 2004). 
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K ďalším účinkom 8PN patrí: silná inhibícia aktivácie NF-κB (nukleárneho 

faktoru κB, transkripčného faktoru, ktorý ovplyvňuje procesy spojené s imunitou, 

zápalovými procesmi, bunkovým cyklom a pod.), spolu s XH a IXH inhibuje aktivitu 

aromatázy, čím hrá kľúčovú rolu pri rozvoji rakoviny prsníka (SK-Br-3), pri ktorej nádor 

produkuje abnormálne množstvá aromatázy, spolu s XH a IXH má taktiež potenciál pre 

liečbu kožných ochorení, ako sú atopický ekzém, kontaktná dermatitída alebo poruchy 

pigmentu v dermatológii, tiež spolu s XH a IXH redukuje peroxidáciu lipidov, in vitro 

posilňuje diferenciáciu osteoblastov, inhibuje syntézu prostaglandínov pomocou 

cyklooxygenázy 2 a podobne (Karabín et al. 2015). Taktiež bolo zistené in vivo na modeli 

myší, že v porovnaní s neprenylovaným naringenínom môže zvýšením fosforylácie Akt 

(proteinkinázy B) zabrániť vzniku svalovej atrofie (Mukai et al. 2012).  

2.2.3.4 6-Prenylnaringenín 

6-prenylnaringenín vykazuje veľmi slabú estrogénovú aktivitu, najsilnejšiu 

estrogénovú aktivitu spomedzi fytoestrogénov vykazuje 8PN, zatiaľ čo XH je inaktívny 

(Kuřec et al. 2005, Zanoli a Zavatti 2008). Význam 6PN spočíva taktiež 

v antiproliferatívnej aktivite proti niektorým bunkovým líniám rakoviny prostaty (PC-3 

a DU145) (Delmulle et al. 2006). 

2.2.4 Metabolizmus prenylovaných flavonoidov 

Chmeľové prenylované flavonoidy sa takmer výhradne syntetizujú 

v lupulínových žliazkach na trichómoch listeňov chmeľových hlávok (Krofta et al. 2015). 

Xanthohumol sa pri prechode kyslým prostredím žalúdka čiastočne cyklizuje na 

IXH. XH taktiež demethyluje na desmethylxanthohumol (Obrázok 11) a spontánne alebo 

pomocou tepelnej indukcie cyklizuje na 8PN a 6PN (Karabín et al. 2012, Possemiers et al. 

2006, Żołnierczyk et al. 2015, Stevens a Page 2004). Intestinálna mikrobiota má 

schopnosť O-demethylovať IXH, ktorého obsah v pive je podstatne vyšší než obsah 8PN, 

na 8PN, biologicky účinný fytoestrogén, ktorého aktivita sa vďaka tejto konverzii môže 

v určitej miere prejaviť už po miernej konzumácii piva (Possemiers et al. 2006, 

Żołnierczyk et al. 2015).  

Vplyv skúmaných prenylovaných flavonoidov na aktivitu biotransformačných 

enzýmov z rôznych in vitro štúdií je zaznamenaný v tabuľke (Tabuľka 1). 
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                   XH          IXH          8PN 

 
  XH   desmethyl-XH   8PN               6PN 

Obrázok 11 Schéma metabolizmu prenylovaných flavonoidov.  

 

Tabuľka 1 Vplyv (inhibičný -, indukčný +) vybraných prenylovaných flavonoidov na 

biotransformačné enzýmy v pečeni 

 Enzým Vplyv na enzým 

Xanthohumol CYP1A1** - 

 CYP1A2** - 

 CYP1B1** - 

 CYP2C8+ - 

 CYP2C9+ - 

 GSTs# + 

 HO-1# + 

 NQO1#°▪ + 

 QR + 

Isoxanthohumol CYP1A2 - 

 CYP2C8*+ - 

 CYP2C9+ - 

 CYP2C19+ - 

8-prenylnaringenín CYP1A2*+ - 

 CYP2C8+ - 

 CYP2C9*+ - 

 CYP2C19*+ - 

6-prenylnaringenín CYP2C8+ - 

 CYP2C9+ - 

*Żołnierczyk et al. 2015, ** Karabín et al. 2012, #Krajka-Kuźniak et al. 2013, ▪Dietz et 

al. 2013, +Yuan et al. 2014, °Hajirahimkhan et al. 2015, Moon et al. 2006 (CYP = 

cytochróm P450, GSTs = glutathion-S-transferázy , HO-1 = hemoxygenáza-1, NQO1 = 

NAD(P)H: chinón oxidoreduktáza 1, QR = chinón reduktáza). 

+ 
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V jednej zo štúdií (Ferk et al. 2010) sa paradoxne nepotvrdilo významné 

ovplyvnenie aktivity biotransformančných enzýmov (CYP1A1, CYP1A2, CYP2B1, 

CYP2B2, NQO1, GSTP, UGT1, SULT1A1) na modeli potkaních hepatocytov u žiadneho 

zo skúmaných enzýmov. 

Pri vstupe prenylovaných flavonoidov do organizmu cez sliznicu dvanástnika na 

rozdiel od iných polyfenolových zlúčenín nedochádza ku konjugácii so sacharidmi na 

glykozidy, ktoré sa potom deglykozylujú v tenkom čreve, kde sa zároveň vstrebú ich 

aglykóny, ale vstrebávajú sa v nezmenenej podobe spontánne. Po vstupe do krvi 

dochádza v pečeni ku konjugácii s kyselinou glukurónovou a vylúčení do žlče, čím sa 

opäť dostávajú do tenkého čreva. V hrubom čreve sa môžu potom ďalej premieňať za 

účasti črevných baktérií. Prenylový reťazec podlieha oxidačným dejom za účasti 

cytochrómu P450 (Karabín et al. 2012).  

2.3 Vybrané biotransformačné enzýmy 

Biotransformačné enzýmy, neodmysliteľnú súčasť metabolizmu liečiv, xenobiotík 

a iných látok, môžeme rozdeliť do dvoch skupín: na enzýmy 1. fázy biotransformácie (tie 

pôvodnú látku oxidujú, redukujú alebo hydrolyzujú) a na enzýmy 2. fázy 

biotransformácie (konjugačné enzýmy, ktoré metabolit glukuronidujú, sulfonujú, 

methylujú, acetylujú alebo konjugujú s glutathionom či aminokyselinami) (Skálová et al. 

2011).  

V rámci tejto diplomovej práce bol skúmaný vplyv vybraných prenylovaných 

flavonoidov na aktivitu a expresiu biotransformačných enzýmov 1. fázy 

biotransformácie: karbonylreduktázy 1 (CBR1) a aldo-ketoreduktáz (AKR1C). Indukcia 

alebo inhibícia týchto enzýmov by mohla výrazne ovplyvniť metabolizmus xenobiotík, 

prípadne byť súčasťou rozvoja alebo naopak profylaxie rôznych ochorení súvisiacich so 

zvýšenou expresiou týchto enzýmov. 

2.3.1 Aldo-ketoreduktázy 

Nadrodina aldo-ketoreduktáz, enzýmov, ktoré participujú na metabolizme 

xenobiotík v 1. fáze biotransformácie, je tvorená jednak monomérnymi proteínmi, jednak 

multimérnymi komplexami. Hierarchicky sa delí na rodiny a podrodiny a je tvorená viac 

než 180 zástupcami, pričom v ľudskom organizme ich bolo identifikovaných 15 (Wsól et 
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al. 2007). Podrodina AKR1C, ktorá bola predmetom výskumu tejto práce, metabolizuje 

na rozdiel od ďalších podrodín aj aldehydy, aj ketóny, má 4 izoformy prítomné u ľudí 

(AKR1C1 – AKR1C4), pričom všetky sú prítomné v pečeni, izoformy 1C2 a 1C3 sú 

exprimované aj v prostate a prsnom tkanive (Skálová et al. 2011). Práve prítomnosť 

a zvýšená expresia AKR1C enzýmov (s výnimkou AKR1C4 špecifickej pre pečeň) 

v rôznych tkanivách ich spája so závažnými ochoreniami, ako sú rakovina pľúc, prsníka, 

endometria, rakovina krčka maternice, rakovina prostaty, myeloidná leukémia, taktiež 

môžu byť zapojené do rozvoja endometriózy, depresívnych porúch, premenštruačného 

syndrómu, epilepsie a podobne (Lanišnik Rižner 2012, Beranič et al. 2013).  

Enzýmy AKR1C1 – AKR1C3 sú zároveň 3-keto-, 17-keto- a 20-ketosteroid 

reduktázami, čím regulujú aktivitu androgénov, estrogénov a progesterónu. Podrodina 

enzýmov AKR1C konvertuje 5α-dihydroprogesterón na svoj 3α-hydroxy- a 20α-

hydroxy-metabolit, ktoré stimulujú proliferáciu buniek rakoviny prsníka a podporujú 

produkciu pro-proliferatívnych metabolitov (Lanišnik Rižner 2012). AKR1C14, zvaná aj 

3α-hydroxysteroid dehydrogenáza, je enzým konvertujúci 5α-dehydroxyprogesterón na 

3α- a 5α-3-hydroxypregnan-20-ón (Maldonado-Devincci et al. 2014). Akákoľvek 

nerovnováha expresie a aktivity AKR1C enzýmov môže viesť k patologickým 

podmienkam. Enzýmy podrodiny AKR1C sa takisto významne zúčastňujú na produkcii 

prostaglandínov, redukcii retinaldehydu a metabolizme xenobiotík (Beranič et al. 2013). 

2.3.2 Dehydrogenázy/reduktázy s krátkym reťazcom (SDR) 

Veľmi rozsiahla nadrodina SDR, ktorá sa okrem fyziologických funkcií taktiež 

podieľa na 1. fáze biotransformácie, zahŕňa aj karbonylreduktázu 1 (CBR1), ktorá je 

považovaná za hlavný redukčný enzým metabolizujúci liečivá v 1. fáze biotransformácie 

a bola taktiež predmetom výskumu tejto práce (Arai et al. 2015).  

CBR1 je monomérnou, cytozolickou, NADPH-dependentnou reduktázou, ktorá je 

exprimovaná predovšetkým v pečeni, placente a v centrálnej nervovej sústave, kde telo 

chráni pred účinkami endogénnych látok i xenobiotík povahy ketónov a chinónov 

(Skálová et al. 2011). 

Zúčastňuje sa na metabolizme endogénnych prostaglandínov ako prostaglandín  

9-keto reduktáza, steroidov, eikosanoidov, ďalej antracyklínov na liečbu rakoviny 

daunorubicínu, doxorubicínu a ďalších liečiv (Hoffmann a Masser 2007, Miura et al. 
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2013). CBR1 zohráva určitú rolu aj pri apoptotických dejoch, metastázovaní nádorov 

a pri metabolizme vysoko toxických aldehydov (4-oxonón-2-enal), ktoré vznikajú pri 

peroxidácii lipidov ako odpoveď na oxidatívny stres (Pilka et al. 2009). 
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3 CIEĽ PRÁCE 

Cieľom práce bolo zistiť, či dochádza k ovplyvňovaniu biotransformačných 

enzýmov zo skupiny reduktáz karbonylovej skupiny, konkrétne AKR1C a CBR1, 

prenylovanými flavonoidmi v primárnej kultúre potkaních hepatocytov a v pečeňovom 

cytozole, prípadne ako tieto flavonoidy ovplyvňujú expresiu týchto enzýmov a expresiu 

génov. Na dosiahnutie cieľa bolo nutné urobiť: 

 izoláciu hepatocytov z potkana, 

 stanovenie cytotoxicity prenylovaných flavonoidov v primárnej 

kultúre hepatocytov, 

 inkubáciu hepatocytov s vybranými flavonoidmi (isoxanthohumol, 

xanthohumol, 6-prenylnaringenín, 8-prenylnaringenín), 

 prípravu subcelulárnych frakcií, 

 stanovenie aktivity vybraných biotransformačných enzýmov zo 

skupiny reduktáz karbonylovej skupiny (AKR1C, CBR1), 

 stanovenie expresie enzýmov pomocou elektroforézy 

a immunoblottingu s následnou detekciou proteínov, 

 stanovenie expresie mRNA sledovaných enzýmov. 
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4 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

4.1 Materiál, prístroje, pomôcky, chemikálie 

4.1.1 Biologický materiál 

V experimentálnej časti boli použité hepatocyty a pečeňový cytozol izolované 

z potkanov (samce, vek 10 – 12 týždňov) z kmeňa Wistar, ktoré boli chované za 

štandardných podmienok vo fakultnom viváriu. 

4.1.2 Prístroje 

Analytické váhy Sartorius CP225D, blotovacie zariadenie BioRad Trans Blot 

Turbo, chemiluminiscenčný western blot skener B-DiGit Blot Scanner (LI-COR), 

centrifúga Eppendorf Centrifuge 5415 D, centrifúga Thermo Scientific Heraeus Biofuge 

Stratos, centrifúga na stočenie stripov a doštičiek (PCR) – Perfect Spin Mini centrifuge, 

CO2 inkubátor HeraCell (Heraeus, 37 °C; 2,9 % CO2), THERMOMIXER Comfort 

(Eppendorf), IQ5 PCR cycler (BioRad), PCR cycler – MJ Mini (BioRad) Thermo Fisher 

Scientific, laboratórna magnetická miešačka, laboratórne váhy Sartorius M-Prove, 

laminárny box – PCR box (UVC/T-AR, BioSan), laminárny box BIOAIR instruments 

AURA 2000 M.A.C., mikroskop NIB-100 (Novel Optics), mraziaci box – freezer (-80 

°C) Jouan VX380E vertical, Quant Studio Flex Real-Time PCR system (applied 

biosystems by life technologies), sada na elektroforézu: Mini Protean III systém 

(BioRad), spektrofotometer ND-1000 Nanodrop, spektrofotometer TECAN Infinite 

M200, ultrazvukový homogenizátor Sonopuls Bandelin HD 2070, ultrazvukový kúpeľ 

BANDELIN (Sonorex), vodný kúpeľ MEMMERT, WTW pH metr ino Lab pH level 2, 

zdroje na elektroforézu Power Pac 200 (BioRad) a Power Pac Basic(BioRad). 

4.1.3 Pomôcky 

Blotovacia kazeta, blotovacia vaňa, Bürkerova komôrka, 96-jamkové 

mikrotitračné doštičky GAMA s guľatým dnom, 96-jamkové mikrotitračné doštičky TPP 

s rovným dnom, Petriho misky, nitrocelulózové membrány na immunoblotting, ostatné 

bežne používané laboratórne pomôcky. 
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4.1.4 Chemikálie 

6-Prenylnaringenín (Fluka), 8-prenylnaringenín (Fluka), acenaftenol (Sigma), 

akrylamid (Sigma), bicinchoninová kyselina (Sigma), bromfenolová modrá (Lachema) 

dimethylsulfoxid (Sigma), DN-áza I (NEB), dodecylsíran sodný (BDH), EDTA (Sigma), 

EGTA (Sigma), glycín 99 % (Sigma), chemiluminiscenčný substrát Amersham ECL 

Prime Western Blot detection reagent GE Healthcare Europe GmbH (Freiburg), 

inhibítory proteáz (Sigma), isoxanthohumol (Fluka), menadión (Sigma), MTT (Aldrich), 

NADP+ (Serva), NADPH (Sigma), sušené mlieko pre western blotting (BioRad), PBS 

(Sigma), protilátky primárne AKR1C rabbit 1:5000 v 1 % BSA, CBR1 rabbit 1:5000 

a 1:3000 v 1 % BSA, β-aktín rabbit 1:2500 a 1:3000 v 1 % BSA, HRP anti-rabbit 1:10 

000 (Abcam Cambridge), pufer DNasa buffer (NEB), qPCR kit F primer, R primer, 

GAPDH, SYBR green I core kit (no ROX), reagencie na reverznú transkripciu: reverzná 

transkriptáza (NEB), reakčný pufer (NEB), zmes dNTPs (Sigma), sérový hovädzí 

albumín (Fluka), TEMED (Merck), Tris(hydroxymethyl)aminomethán (Sigma), TRIzol, 

Tween 20 (Sigma), xanthohumol (HWI), bežné laboratórne chemikálie od firmy SIGMA 

alebo PENTA. 
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4.2 Metodika a pracovné postupy 

4.2.1 Príprava subcelulárnych frakcií 

4.2.1.1 Príprava roztokov 

4.2.1.1.1 Zásobné roztoky 

Roztok solí 

NaCl    160,0 g  

KCl    8,0 g 

MgSO4 . 7 H2O  4,0 g 

Doplnené redestilovanou vodou do dvoch litrov, napipetované po 200 ml 

a uchovávané zmrazené v plastových fľašiach. 

Fosfátový pufer 

 Na2HPO4 . 12 H2O  2,4 g 

 KH2PO4   0,4 g 

Doplnené redestilovanou vodou do 200 ml, rozpipetované po 20 ml 

a uchovávané zmrazené v plastových fľašiach. 

1 M roztok NaHCO3 

 NaHCO3   16,8 g 

Doplnené redestilovanou vodou do 200,00 ml a uchovávané zmrazené  

v plastových fľašiach. 

Roztok CaCl2 

 CaCl2    4,0 g 

  Doplnené redestilovanou vodou do 50,00 ml. 

   

4.2.1.1.2 Pracovné roztoky 

Základný roztok 

redestilovaná voda 1780,00 ml 

roztok solí   200,00 ml 

fosfátový pufer  20,00 ml 

Roztok A  

základný roztok  700,00 ml 

1M roztok NaHCO3  18,20 ml 
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Po prebublaní pneumoxidom na vodnom kúpeli po dobu 7 minút bolo pH 

roztoku opäť upravené na 7,4. 

EGTA    0,1 g 

Roztok B 

základný roztok  700,00 ml 

1M roztok NaHCO3  13,00 ml 

Po prebublaní pneumoxidom na vodnom kúpeli po dobu 7 minút bolo pH 

roztoku opäť upravené na 7,4. 

roztok CaCl2   1,00 ml 

Roztok Bv 

Roztok B   400,00 ml 

bovinný albumín  4,0 g 

Roztok Bk 

Roztok B   60,00 ml 

kolagenáza   40 mg 

 Kolagenáza bola do roztoku B pridaná tesne pred premývaním pečene. 

Roztok C 

Základný roztok  800,00 ml 

Roztok CaCl2 1,60 ml 

Úprava pH roztoku na 7,4 pomocou 0,1 M roztoku HCl a 0,1 M roztoku 

NaOH. 

4.2.1.2 Postup izolácie hepatocytov 

Testovaniu expresie a aktivity vybraných biotransformačných enzýmov 

predchádzala izolácia hepatocytov z pečene samcov laboratórnych potkanov, ktoré boli 

usmrtené v celkovej anestézii (po inhalácii výparov éteru) dekapitáciou. Jednotlivé 

roztoky médií použité pri izolácii hepatocytov boli vopred prichystané (kapitola 4.2.1.1). 

Z pečene bola čo najrýchlejšie prirodzeným tokom odstránená zvyšková krv, bola 

omytá redestilovanou vodou a následne bola okamžite kanylovaná a premývaná na 

Büchnerovom lieviku perfúznym roztokom bez obsahu vápnika (Roztok A), ktorý bol 

zároveň vzdušnený pneumoxidom a temperovaný na 37 °C v priebehu celého procesu 

odkrvovania pečene (5 – 10 minút). Perfúzny roztok bez obsahu vápnika bol použitý pre 

rozvoľnenie medzibunkových spojení až do úplného vymytia pečene. Následne bola 
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pečeň recirkulovaná médiom s kolagenázou a vápnikom (Roztok Bk) podľa potreby  

5 – 7 minút, kým nebolo tkanivo dostatočne rozvoľnené a bolo možné ho mechanicky 

narušiť v médiu s vápnikom a albumínom bez kolagenázy (Roztok Bv) v ľadovom kúpeli 

za vzniku suspenzie hepatocytov uvoľnených do média. 

Suspenzia bola potom prefiltrovaná cez sito a prenesená do vychladených 

centrifugačných kyviet. Suspenzia hepatocytov bola odstredená na centrifúge Eppendorf 

(4 °C, 40 g, 5 minút) a dvakrát resuspendovaná vo vychladenom médiu s vápnikom 

(Roztok C), pričom po poslednej centrifugácii bol supernatnt zlievaný v prostredí 

laminárneho boxu, kde bol sediment resuspendovaný vo vychladenom živnom médiu 

ISOM (bez FCS – fetálneho hovädzieho séra, bez inzulínu) a štvrtýkrát bol sediment 

centrifugovaný v sterilných vychladených kyvetách za rovnakých podmienok.  

Následne bol sediment resuspendovaný vo vychladenom živnom médiu ISOM 

s FCS (bez inzulínu) a prenesený do kadičky, kde bol upravený jeho objem na  

50 – 100 ml podľa hustoty suspenzie a podľa predpokladaného množstva hepatocytov. 

Potom bolo odobraných 30 μl tejto suspenzie do mikroskúmavky, pridaných 30 μl 

roztoku trypánovej modrej a zmes nanesená do Bürkerovej komôrky, aby sa pod 

mikroskopom mohla vyhodnotiť koncentrácia hepatocytov v suspenzii a ich životnosť. 

Pri počítaní živých hepatocytov boli brané do úvahy hepatocyty ležiace alebo dotýkajúce 

sa ľavého alebo horného okraja malého štvorca Bürkerovej komôrky. Počítali sme počet 

živých i mŕtvych hepatocytov, pričom bunkový obsah živých nebol sfarbený trypánovou 

modrou. Následne sme výpočtom (pozri nižšie) vyhodnotili percentuálny podiel živých 

hepatocytov a zvážili sme, či je vhodné ich použiť pre ďalšiu prácu. 

Vzorec pre výpočet koncentrácie pečeňových buniek v suspenzii zriedenej 

indikátorom trypánovou modrou: 

𝑐 = 𝑥 ∗ 16 ∗ 2 ∗ 104 [𝑏𝑢𝑛𝑖𝑒𝑘/𝑚𝑙] 

 c  počet buniek v 1 ml bunkovej suspenzie 

 x priemerný počet buniek v 1 malom štvorci Bürkerovej komôrky 

(priemer z 10 štvorcov) 

 16 počet malých štvorčekov v 1 veľkom štvorci Bürkerovej 

komôrky, t. j. v 0,1 µl 

2  zriedenie pôvodnej suspenzie v pomere 1:1 trypánovou modrou 

 104  prepočet na 1 ml. 
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Po určení koncentrácie živých hepatocytov bola použitím živného média ISOM 

s FCS nariedená suspenzia na koncentráciu 0,8 – 1.106 živých hepatocytov v 1 ml 

a nanesená na 96-jamkové GAMA doštičky s guľatým dnom (50 µl/1 jamka) a Petriho 

misky (3 ml/1 miska). Následne boli hepatocyty inkubované 3 – 4 hodiny v atmosfére 

5 % CO2 pri 37 °C v inkubátore Heraeus, aby sa hepatocyty uchytili na dno jamiek alebo 

misiek. Po inkubácii bolo vymenené médium za čerstvé médium ISOM s inzulínom a bez 

FCS. 

4.2.2 Test viability – MTT test 

Princípom testu stanovenia životnosti buniek je hodnotenie metabolickej aktivity 

živých buniek, ktoré sú schopné na svojej mitochondriálnej membráne, pomocou 

mitochondriálnych dehydrogenáz dýchacieho reťazca, redukovať žltý  

3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid (MTT) na fialový, vo vode 

nerozpustný formazan, ktorého absorbancia je priamo úmerná počtu živých buniek vo 

vzorke (Scudiero et al. 1988). 

4.2.2.1 Príprava zásobných roztokov 

Roztok MTT 3 mg MTT rozpustiť v 1,00 ml 0,01 M PBS s pH 7,4 

(Phosphate buffered saline). Roztok je rozpúšťaný 

pomocou ultrazvuku, pred použitím tepmerovaný na 

37 °C. 

Lyzačný 0,08 M roztok HCl v isopropanole 2,00 ml 4 M HCl sa pridajú k 98 ml 

isopropanolu 

4.2.2.2 Pracovný postup testu životnosti buniek 

Najprv sa nanášalo 50 μl suspenzie hepatocytov s približnou koncentráciou  

1.106 buniek/ml média po riedení (kapitola 4.2.1.2) do každej jamky TPP doštičky 

s rovným dnom (okrem prvého stĺpca) a nasledovala štvorhodinová preinkubácia 

v termostate (37 °C, atmosféra 5 % CO2), aby sa bunky upevnili na dno jamiek 

kultivačnej doštičky. 

Po preinkubácii bolo opatrne pridávaných 50 μl kontrolného roztoku ISOM 

s DMSO alebo daných koncentrácií pripravených expozičných médií skúmaných 

prenylovaných flavonoidov podľa Tabuľky 2. 
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Tabuľka 2 Schéma mikrotitračnej doštičky s nasadenými hepatocytmi pre vyhodnotenie 

cytotoxického pôsobenia prenylovaných flavonoidov na hepatocyty v porovnaní 

s kontrolnými vzorkami. V tabuľke sú uvedené výsledné koncentrácie DMSO 

a prenylovaných flavonoidov v každej jamke mikrotitračnej doštičky 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A ISOM DMSO DMSO DMSO            Jednotlivé prenylované flavonoidy H2O2 ISOM

B slepá 0,10% 0,20% 10% 1 μM 5 μM 10 μM 25 μM 50 μM 100 μM 3% slepá

C vzorka vzorka

D

E

F

G

H  

Po príprave kultivačných TPP doštičiek so všetkými vzorkami nasledovala  

24-hodinová expozícia hepatocytov expozičným médiám v inkubátore (37 °C, atmosféra 

5 % CO2, inkubátor Heraeus).  

Po inkubácii sa do každej jamky napipetovalo 50 µl roztoku MTT vopred 

temperovaného na 37 °C a opäť sa doštičky inkubovali 2 hodiny (37 °C, atmosféra  

5 % CO2). Potom bolo médium odpipetované a do každej jamky bolo pridaných 50 µl 

lyzačného roztoku (0,08 M roztok HCl-isopropanol). Bunky sa nechali rozpúšťať 

v THERMOMIXER-i (700 rpm, 30 minút, 37 °C) do úplného rozpustenia. 

Absorbancia bola následne odmeraná na multifunkčnom spektrofotometrickom 

prístroji TECAN v programe Magellan pri vlnovej dĺžke 570 a 690 nm. 

Pri vyhodnocovaní nameraných hodnôt bolo nevyhnutné od nameraných 

absorbancií vzoriek odčítať priemernú nameranú absorbanciu blanku (ISOM) a vyjadriť 

ju ako percentuálny podiel voči kontrolným vzorkám (0,1 % a 0,2 % roztok DMSO).  

4.2.3 BCA stanovenie koncentrácie bielkoviny 

BCA stanovenie koncentrácie bielkoviny v cytozole hepatocytov je nevyhnutné 

pre výpočet špecifických aktivít skúmaných enzýmov. Spektrofotometrické stanovenie 

funguje na princípe reakcie proteínov s meďnatými iónmi v alkalickom prostredí, pričom 

sa meďnaté katióny redukujú na meďné, ktoré tvoria v prostredí okolo pH 10 stabilný 

modrofialový komplex s BCA (bicinchoninovou kyselinou = 2,2'-bichinolin-4,4'-

dikarboxylovou kyselinou). Absorbancia komplexu je meraná pri 562 nm a intenzita 
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zafarbenia komplexu je priamo úmerná množstvu bielkoviny prítomnej vo vzorke (Smith 

et al. 1985). 

Po rozmrazení vzoriek bol čistý cytozol riedený 20× destilovanou vodou, cytozol 

vopred ovplyvnených hepatocytov bol riedený 5× a neriedený, pričom pre ďalšie merania 

boli používané koncentrácie merané v neriedenom cytozole. Na 96-jamkovú GAMA 

mikrotitračnú doštičku bolo pipetovaných 6 paralelných vzoriek v šiestich stĺpcoch. 

Kalibračná priamka bola vytvorená meraním koncentračného radu nariedením 1 % 

roztoku hovädzieho sérového albumínu (BSA) destilovanou vodou v koncentráciách  

0 – 1000 µg/ml (pozri Tabuľka 3). 

Zmiešaním roztoku A (NaHCO3, Na2CO3, BCA v 0,1 M NaOH) a roztoku B (4 % 

CuSO4 . 6 H2O) v pomere 50:1 bol pripravený pracovný roztok C.  

Na mikrotitračnú doštičku GAMA bolo pipetovaných 10 µl blanku (redestilovanej 

vody) alebo 10 µl vzorky či 10 µl podľa koncentračného radu nariedeného BSA 

a multikanálovou pipetou bolo do všetkých jamiek pripipetovaných 200 µl pracovného 

roztoku C. Mikrotitračná doštička bola po premiešaní umiestnená na 30 minút na 

inkubáciu pri 37 °C do THERMOMIXER-a a následne bola na prístroji TECAN 

v programe Magellan odmeraná absorbancia pri vlnovej dĺžke 562 nm.  

Tabuľka 3 Schéma riedenia BSA pre kalibračnú priamku 

Stĺpec 

doštičky 

Koncentrácia  

(μg/ml) 

Množstvo 0,1 % 

roztoku BSA 

(μl) 

Množstvo 

redestilovanej vody  

(μl) 

1. 0 μg/ml 0 μl 100 μl 

2. 200 μg/ml 20 μl 80 μl 

3. 400 μg/ml 40 μl 60 μl 

4. 600 μg/ml 60 μl 40 μl 

5. 800 μg/ml 80 μl 20 μl 

6. 1000 μg/ml 100 μl 0 μl 

4.2.4 Ovplyvnenie hepatocytov prenylovanými flavonoidmi 

Izolované hepatocyty sme ovplyvňovali 10 μM roztokmi skúmaných 

prenylovaných flavonoidov XH, IXH, 6PN, 8PN (3 μl 10 mM testovanej látky rozpustené 

v DMSO/1 Petriho misku) v živnom médiu ISOM (3 ml/1 Petriho misku), teda 

koncentrácia DMSO v médiu bola 0,1 %, aby nedošlo k ovplyvneniu životnosti 
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hepatocytov. V kontrolnom roztoku boli flavonoidy nahradené 3μl koncentrovaného 

DMSO.  

Po 24-hodinovej inkubácii (37 °C, atmosféra 5 % CO2, inkubátor Heraeus) bol 

roztok z každej mištičky odsatý, bolo pridaných 500 μl 0,1M sodno-fosfátového pufra 

s pH 7,4 (príprava cytozolu pre stanovenie aktivít biotransformačných enzýmov) alebo 

300 μl TRIzol-u (pre stanovenie RNA), pomocou špeciálnych špachtličiek boli 

exponované hepatocyty zoškrabané zo dna Petriho misiek, prenesené pipetou 

do predpripravených vychladených mikroskúmaviek a uložené do hlbokomraziaceho 

boxu (u vzoriek na RNA okamžite vložené do suchého ľadu pre okamžité zamrazenie 

a až následne do hlbokomraziaceho boxu), kde boli až do použitia zamrazené na teplotu 

-80 °C.  

4.2.5 Stanovenie aktivity vybraných enzýmov 

Aktivity biotransformačných enzýmov CBR1 a AKR1C boli merané dvojakým 

spôsobom. Jednak v prenylovanými flavonoidmi ovplyvnenom cytozole hepatocytov 

(stanovovaný vplyv prenylovaných flavonoidov v celých bunkách) a taktiež bola meraná 

aktivita týchto enzýmov v čistom cytozole po pridaní flavonoidov priamo pred 

spektrofotometrickým stanovením aktivít.  

Pre inhibičné štúdie boli použité štyri druhy prenylovaných flavonoidov: XH, 

IXH, 6PN, 8PN, ktoré boli inkubované s cytozolom vo výsledných koncentráciách 2 µM, 

5 µM, 7 µM, 10 µM, 20 µM a 50 µM pre AKR1C a vo výsledných koncentráciách 1 µM, 

10 µM a 20 µM pre CBR1. Kontrolným roztokom (100 % – neinhibovaná reakcia) bol 

čistý DMSO, v ktorom boli rozpustené prenylované flavonoidy použité pri jednotlivých 

vzorkách. Na 96-jamkovú mikrotitračnú GAMA doštičku s guľatým dnom bolo 

nanesených 6 paralelných vzoriek z každého prenylovného flavonoidu v jednom stĺpci, 

pričom do každej jamky bol pipetovaný cytozol riedený v pomere 1:4 0,1 M sodno-

fosfátovým pufrom s pH 7,4 v množstve 10 µl, 2 µl flavonoidu zriedeného 

dimethylsulfoxidom (DMSO) na požadovanú koncentráciu a 188 µl master mixu. Pri 

druhej metóde merania boli do doštičky jednotlivé zložky pipetované v inom poradí: 

prenylovaný flavonoid, master mix a reakcia bola štartovaná cytozolom tesne pred 

meraním. 
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V prvom stĺpci doštičky bolo pri každom z meraní pipetovaných 10 µl riedeného 

(1:4) cytozolu, 2 µl DMSO a 188 µl master mixu, v ostatných stĺpcoch boli paralelne 

pipetované vzorky v obdobom usporiadaní: 10 µl riedeného (1:4) cytozolu,  

2 µl prenylovaného flavonoidu a 188 µl master mixu. Meranie aktivity každého enzýmu 

po ovplyvnení prenylovaným flavonoidom sa uskutočnilo trikrát a výsledky boli 

spriemerované.  

4.2.6 Stanovenie aktivity karbonylreduktázy CBR1 

Metóda spektrofotometrického stanovenia špecifickej aktivity enzýmu 

karbonylreduktázy 1 (CBR1) je založená na princípe inkubácie cytozolu hepatocytov 

s menadiónom v úlohe substrátu. V priebehu redukcie menadiónu zároveň dochádza 

k oxidácii NADPH, čo sa pri samotnom meraní prejavuje poklesom absorbancie. Aktivitu 

reduktáz je možné kvantitatívne vyjadriť pomocou poklesu meranej absorbancie pri 

340 nm a molárneho absorpčného koeficientu (Maté et al. 2008). 

4.2.6.1 Príprava zásobných roztokov 

0,1 M draselno-fosfátový pufer s pH 7,4 

K2HPO4   8,71 g do 500,00 ml redestilovanej vody 

KH2PO4   2,72 g do 200,00 ml redestilovanej vody 

Oba pripravené roztoky je nutné postupne zlievať do jedného za stáleho  

merania pH až do dosiahnutia hodnoty pH výsledného roztoku 7,4. 

50 mM roztok menadiónu (Mr = 172,18) 

menadión    8,61 mg do 1,00 ml 96 % ethanolu 

5 mM roztok NADPH (Mr = 833,4) 

NADPH   6,25 mg do 1,50 ml redestilovanej vody 

 

Pred zlievaním zásobných roztokov do jedného roztoku master mixu bolo nutné 

dbať na približne rovnakú teplotu roztokov, inak hrozí vyzrážanie roztokov, ktoré by 

mohlo spôsobiť neskoršie chyby merania. 

4.2.6.2 Pracovný postup stanovenia aktivity CBR1 

Pri meraní aktivity CBR1 vo vzorkách hepatocytov vopred ovplyvnených 

prenylovanými flavonoidmi bolo vždy v prvom stĺpci každej jamky mikrotitračných 
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doštičiek napipetovaných 10 µl 0,1 M sodno-fosfátového pufra s pH 7,4 (slepá vzorka = 

blank), v každom ďalšom stĺpci 10 µl neriedenej suspenzie hepatocytov. 

Pri meraní aktivity CBR1 v cytozole, ktorý sme ovplyvňovali prenylovanými 

flavonoidmi bezprostredne pred meraním, sme použili usporiadanie podľa kapitoly 4.2.5 

(10 µl riedeného (1:4) cytozolu, 2 µl prenylovaného flavonoidu a 188 µl master mixu) 

a v meraní pokračovali rovnako ako pri meraní aktivity v hepatocytoch. 

Tabuľka 4 Množstvo jednotlivých pipetovaných roztokov v 1 reagenčnej jamke 

Zásobný roztok 
Pipetované množstvo 

 na 1 jamku (v μl) 

pufer 178 

menadión 2 

NADPH 10 

cytozol 10 

 

Doštičky boli preinkubované v termostate pri 37 °C po dobu 5 minút a následne 

bolo bezprostredne pred meraním do všetkých jamiek napipetovaných multikanálovou 

pipetou 190 µl master mixu (pre jednu doštičku pripravený zmiešaním roztokov: 21,36 ml 

0,1 M K-fosfátového pufra s pH 7,4; 240 µl 50 mM menadiónu a 1 200 µl 5 mM 

NADPH). Pri druhej metóde merania boli do doštičky jednotlivé zložky pipetované 

v inom poradí: prenylovaný flavonoid, master mix a cytozol bol pridaný až nakoniec, 

tesne pred meraním. Doštičku sme zľahka pretrepali a následne bol na prístroji TECAN 

po dobu 5 minút pri 37 °C meraný a v programe Magellan zaznamenávaný pokles 

absorbancie pri vlnovej dĺžke 340 nm. 

Pre vyhodnotenie bolo nutné odčítať priemernú absorbanciu za minútu slepej 

vzorky od absorbancie za minútu vzoriek cytozolu z oblasti lineárneho poklesu. 

Koncentráciu spotrebovaného NADPH za 1 minútu je možné vypočítať pomocou 

molárneho absorpčného koeficientu (εNADPH = 6,22 mM-1.cm-1) a dĺžky meranej vrstvy 

0,75 cm.  
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Vzorec pre výpočet enzýmovej aktivity CBR1: 

𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐼𝑇𝐴 =
(∆𝐴𝑣𝑧 −  ∆𝐴𝑠𝑙) ∗ 𝑉𝑖 ∗ 1000

𝜀 ∗ 𝑙 ∗ 𝑉𝑠

[𝑛𝑚𝑜𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ /𝑚𝑙] 

ΔAvz  absorbancia vzorky 

ΔAsl  absorbancia slepej vzorky 

Vi  objem reakčnej zmesi, t. j. 0,2 ml 

εNADPH  molárny absorpčný koeficient, t. j. 6,22 mM-1.cm-1
 

l  dĺžka meranej vrstvy (výška jamky doštičky), t. j. 0,75 cm 

Vs  objem biologickej frakcie – cytozolu, t. j. 0,01 ml. 

Špecifická enzýmová aktivita, ktorú sme použili v konečných výsledkoch meraní, je 

definovaná ako počet jednotiek aktivity prepočítaných na miligram proteínu cytozolu. 

4.2.7 Stanovenie aktivity aldoketoreduktáz AKR1C 

Metóda spektrofotometrického stanovenia špecifickej aktivity redukčných 

enzýmov AKR1C je založená na princípe merania vzrastu absorbancie, ktorý je 

spôsobený premenou NADP+ na NADPH vo vzorkách cytozolu pri vlnovej dĺžke 340 nm 

a teplote 37 °C.  

Aktivita reduktáz sa dá kvantitatívne vyjadriť pomocou vzrastu meranej 

absorbancie a molárneho absorpčného koeficientu NADPH t. j. 6220 M-1. cm-1. Jednotka 

enzýmovej aktivity (U) je definovaná ako oxidácia 1 µmol NADPH/min pri danej teplote, 

pričom samotné meranie prebieha pri 37 °C po dobu 5 minút (Ohara et al. 1995, 

Kawamura et al. 1999). 

4.2.7.1 Príprava zásobných roztokov 

0,1 M TRIS/HCl pufer s pH 8,9 

TRIS    1,21 g rozpustiť v redestilovanej vode 

Upraviť pH a doplniť vodu do 100,00 ml . 

0,1 M roztok acenaftenolu  17,02 mg do 1 ml DMSO 

20 mM roztok NADP+ (Mr =787,4) 

NADP+   23,6 mg do 1,50 ml redestilovanej vody 
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Pred zlievaním zásobných roztokov do roztoku master mixu bolo nutné dbať na 

približne rovnakú teplotu roztokov, inak hrozí vyzrážanie roztokov, ktoré by mohlo 

spôsobiť neskoršie chyby merania. 

4.2.7.2 Pracovný postup stanovenia aktivity AKR1C 

Pri meraní aktivity AKR1C vo vzorkách hepatocytov vopred ovplyvnených 

prenylovanými flavonoidmi bolo vždy v prvom stĺpci každej jamky mikrotitračných 

doštičiek napipetovaných 10 µl 0,1M sodno-fosfátového pufra s pH 7,4 (blank), 

v každom ďalšom stĺpci 10 µl neriedenej suspenzie hepatocytov. 

Pri meraní aktivity AKR1C v cytozole, ktorý bol ovplyvňovaný prenylovanými 

flavonoidmi bezprostredne pred meraním, bolo použité usporiadanie podľa kapitoly 4.2.5 

(10 µl riedeného (1:4) cytozolu, 2 µl prenylovaného flavonoidu a 188 µl master mixu) 

a v meraní sme pokračovali rovnako ako pri meraní aktivity enzýmov v hepatocytoch. 

Množstvá jednotlivých pipetovaných roztokov do jednej reagenčnej jamky boli obdobné 

ako pri meraní aktivity CBR1. 

Tabuľka 5 Množstvo jednotlivých pipetovaných roztokov v 1 reagenčnej jamke 

Zásobný roztok 
Pipetované množstvo 

 na 1 jamku (v μl) 

pufer 178 

acenaftenol 2 

NADP+ 10 

cytozol 10 

 

Bezprostredne pred meraním bolo do všetkých jamiek mikrotitračnej GAMA 

doštičky pridaných multikanálovou pipetou 190 µl master mixu (pre jednu doštičku 

pripravený zmiešaním roztokov: 21,36 ml 0,1 M TRIS/HCl pufra s pH 8,9; 240 µl 0,1 M 

acenaftenolu a 1 200 µl 20 mM NADP+). Pri druhej metóde merania boli do doštičky 

jednotlivé zložky pipetované v inom poradí: prenylovaný flavonoid, master mix a cytozol 

bol pridaný až nakoniec, tesne pred meraním. Doštička bola zľahka pretrepaná a následne 

bol na prístroji TECAN po dobu 5 minút pri 37 °C meraný a v programe Magellan 

zaznamenávaný nárast absorbancie pri vlnovej dĺžke 340 nm.  

Pre vyhodnotenie bolo nutné odčítať priemernú absorbanciu za minútu slepej 

vzorky od absorbancie za minútu vzoriek cytozolu z oblasti lineárneho poklesu. 
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Koncentráciu vzniknutého NADPH za 1 minútu je možné vypočítať pomocou molárneho 

absorpčného koeficientu (εNADPH = 6,22 mM-1. cm-1) a dĺžky meranej vrstvy 0,75 cm.  

Vzorec pre výpočet enzýmovej aktivity AKR1C: 

𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐼𝑇𝐴 =
(∆𝐴𝑣𝑧 −  ∆𝐴𝑠𝑙) ∗ 𝑉𝑖 ∗ 1000

𝜀 ∗ 𝑙 ∗ 𝑉𝑠

[𝑛𝑚𝑜𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ /𝑚𝑙] 

ΔAvz  absorbancia vzorky 

ΔAsl  absorbancia slepej vzorky 

Vi  objem reakčnej zmesi, t. j. 0,2 ml 

εNADPH  molárny absorpčný koeficient, t. j. 6,22 mM-1. cm-1
 

l  dĺžka meranej vrstvy (výška jamky doštičky), t. j. 0,75 cm 

Vs  objem biologickej frakcie – cytozolu, t. j. 0,01 ml. 

Špecifická enzýmová aktivita, ktorú sme použili v konečných výsledkoch meraní, sme 

prepočítavali ako počet jednotiek aktivity na mg proteínu stanovenom podľa BCA 

metódy (kapitola 4.2.3). 

4.2.8 Elektroforéza proteínov na polyakrylamidovom géli 

Jedným z cieľov práce bolo sledovať expresiu CBR1 a AKR1C vo vzorkách, 

ktoré boli exponované pôsobeniu prenylovaných flavonoidov. S týmto účelom sa urobil 

Western blot vzoriek, ktorého súčasťou bola elektroforéza na polyakrylamidovom géli, 

prenos rozdelených proteínov pomocou metódy immunoblottingu a ich detekcia. 

Elektroforéza bola urobená na polyakrylamidovom géli s dodecylsíranom sodným 

(SDS-PAGE), ktorej princípom je separácia proteínov podľa ich molekulovej hmotnosti, 

pričom SDS umožnil denaturáciu proteínov a poslúžil ako anionaktívny detergent, keďže 

proteínom poskytol celkový záporný náboj, ktorým boli v priebehu elektroforézy 

priťahované ku kladne nabitej elektróde (Towbin et al. 1979; Yang a Ma 2009).  

4.2.8.1 Príprava zásobných a pracovných roztokov 

4.2.8.1.1 Zásobné roztoky 

4 M roztok HCl  do 150 ml redestilovanej vody sme priliali 

88 ml koncentrovanej 36 % HCl a doplnili 

vodou do 250,00 ml 
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Zásobný roztok AA + bis AA  30,0 g akrylamidu (AA) a 0,8 g  

bis-akrylamidu (bisAA) bolo rozpustených 

v malom množstve redestilovanej vody, 

roztok doplnený na 100,00 ml a uchovávaný 

v chladničke pod argónovou atmosférou 

1,5 M TRIS-HCl pufer s pH 8,8  18,5 g TRIS-u bolo rozpustených vo vode, 

upravilo pH pomocou 4 M HCl a doplnilo 

redestilovanou vodou na 100,00 ml 

0,5 M TRIS-HCl pufer s pH 6,8  6,0 g TRIS-u bolo rozpustených vo vode, 

upravilo pH pomocou 4 M HCl a doplnilo 

redestilovanou vodou na 100,00 ml 

10 % (m/V) roztok SDS (dodecylsíranu sodného)   

koncentrovaný elektródový pufer  72,0 g glycínu, 15,0 g TRIS-u a 5,0 g SDS 

boli rozpustené v 900 ml redestilovanej 

vody, následne bolo upravené pH pomocou  

4 M HCl na 8,3 a roztok bol doplnený do 

celkového objemu 1 000,00 ml 

4.2.8.1.2 Zásobné roztoky na riedenie vzoriek 

4× SDS vzorkový pufer   (zloženie pozri Tabuľka 6) 

lyzačný pufer     (zloženie pozri Tabuľka 7)  

Pred použitím bolo k 13 ml lyzačného pufra pridaných 130 µl 

zmesi inhibítorov od Sigmy a 130 µl 100 mM PMFS (fenyl-

methyl-sulfonyl fluorid). 

isobutanol nasýtený vodou  čistý isobutanol bol zmiešaný 

s redestilovanou vodou (isobutanol nasýtený 

vodou sa nachádza v hornej vrstve) 
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Tabuľka 6 Zloženie 4×SDS vzorkového pufra 

Zložka v konečnej 

koncentrácii 

Koncentrácia  

zásobného roztoku 
Množstvo zložky 

200 mM TRIS-HCl pH 6,8 1 M 4,00 ml 

40 % glycerol 85 % 9,41 ml 

6 % SDS pevný prášok 1,2 g 

0,2 M DTT pevný prášok 0,617 g 

bromfenolová modrá pevný prášok cca 0,1 g 

redestilovaná voda - 20,00 ml 

 

Tabuľka 7 Zloženie lyzačného pufra 

Zložka v konečnej 

koncentrácii 

Koncentrácia  

zásobného roztoku 
Množstvo zložky 

50 mM TRIS-HCl pH 7,4 1 M 50,00 ml 

150 mM NaCl pevný prášok 8,766 g 

10 % glycerol 85 % 117,65 ml 

1 % Triton X-100 100 % 10,00 ml 

2 mM EDTA pevný prášok 0,58 g 

2 mM EGTA pevný prášok 0,76 g 

β-glycerolfosfát pevný prášok 8,52 g 

50 mM fluorid sodný pevný prášok 2,09 g 

10 mM pyrofosfát sodný pevný prášok 4,46 g 

2 mM DTT (dithiotreitol) pevný prášok 0,3085 g 

200 μM vanadičnan sodný pevný prášok 0,03678 g 

redestilovaná voda - doplniť do 1 l 

 

4.2.8.1.3 Pracovné roztoky 

10 % roztok APS tesne pred použitím bolo rozpustených 25 mg 

persíranu amónneho (APS) v 250 µl redestilovanej 

vody 

separačný gél spodný    (zloženie pozri Tabuľka 8) 

zaostrovací gél 4 % horný  (zloženie pozri Tabuľka 9) 

elektródový pufer 70,00 ml zásobného elektródového pufra bolo 

zmiešaných s 280,00 ml redestilovanej vody 

  



43 
 

Tabuľka 8 Zloženie separačného (spodného) gélu 

Zložka gélu v konečnej  

koncentrácii 

Množstvo zložky pre 12,5 % 

2 gély; 1,5 mm 

redestilovaná voda 8,55 ml 

1,5 M TRIS-HCl pufer s pH 8,8 5,00 ml 

roztok AA + bis AA 6,25 ml 

10 % roztok SDS 0,20 ml 

iniciácia polymerácie 

roztok APS 200 μl 

TEMED 16 μl 

 

Tabuľka 9 Zloženie 4 % zaostrovacieho (vrchného) gélu 

Zložka gélu v konečnej  

koncentrácii 

Množstvo zložky pre 4 % 

2 gély; 1,5 mm 

redestilovaná voda 6,42 ml 

0,5 M TRIS-HCl pufer s pH 6,8 2,50 ml 

roztok AA + bis AA 0,98 ml 

10 % roztok SDS 0,10 ml 

iniciácia polymerácie 

roztok APS 200 μl 

TEMED 16 μl 

Najprv boli pripravené všetky zásobné aj pracovné roztoky a podľa koncentrácie 

bielkoviny (meranie v neriedených vzorkách vopred ovplyvnených hepatocytov, kapitola 

4.2.3) vo všetkých vzorkách. Potom bolo nutné vzorky nariediť zmesou vzorkového pufra 

4× SDS a lyzačného pufra na rovnakú výslednú koncentráciu bielkoviny vo všetkých 

vzorkách 1 µg/µl. Vzorkový pufer 4× SDS tvorí vo vzorkách ¼ celkového objemu, čím 

vzniklo 1× SDS.  

Nasledovala denaturácia vzoriek pri teplote 95 °C po dobu 5 minút, po 

vychladnutí na laboratórnu teplotu boli vzorky nanášané na gél. Nepoužité vzorky boli 

uchovávané pri teplote -20 °C a bolo možné ich po opätovnom zahriatí na 95 °C 

opakovane použiť. 

4.2.8.2 Príprava gélu 

Najprv bol pripravený stojan na nalievanie gélu, sklo, sklo so spacerom, spony na 

upevnenie a hrebene na tvorbu jamiek do gélu, všetko bolo dôkladne očistené 

detergentom a premyté redestilovanou vodou a liehometanolom. Suché sklá boli po 
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spárovaní (tenké sklo + sklo so spacerom) spojené sponami a upevnené vrchným štipcom 

na gumovú podložku v stojane.  

Po príprave roztoku na separačný gél podľa vyššie uvedenej schémy 

(kapitola 4.2.8.1.2, Tabuľka 7) bol premiešaný roztok napipetovaný medzi spárované sklá 

do výšky približne 4,5 cm od spodného okraja a opatrne prevrstvený 200 µl roztoku 

isobutanolu nasýteného vodou. Roztok sa nechal 45 minút polymerovať, isobutanol bol 

odstránený, priestor medzi sklami omytý redestilovanou vodou a opatrne osušený 

filtračným papierom tak, aby nedošlo ku kontaktu papiera so separačným gélom. 

Následne bol pripravený roztok na zaostrovací gél a pipetou bol nanesený na gél 

separačný až po horný okraj skla. Hneď potom boli do gélov až po drážky vložené 

hrebene na tvorbu jamiek a gél sa opäť ponechal polymerovať po dobu minimálne 30 

minút. 

4.2.8.3 Elektroforéza 

Pripravené vzorky sa najprv dali zahriať do predhriateho THERMOMIXER-a 

(5 minút, 95 °C), gély boli vybraté zo stojana na prípravu gélov. Následne boli opatrne 

vyňaté hrebene a vzniknuté jamky boli premyté destilovanou vodou.  

Sklá s pripravenými gélmi boli umiestnené do stojana na elektroforézu z každej 

strany na vopred natreté tesnenie a všetko bolo zasunuté do vonkajšej časti stojana 

a pripevnené sponami tak, aby silné sklá smerovali na vonkajšiu stranu. 

Takto pripravený stojan bol položený do vaničky a do horného elektródového 

priestoru bol naliaty elektródový pufer tak, aby došlo k ponoreniu celého gélu. Po 

kontrole, či pufer nevyteká, bol pufer naliaty aj do vonkajšieho elektródového priestoru. 

Do každej jamky bolo pomocou nanášacieho bloku napipetovaných 25 µl 

jednotlivých vzoriek a do jednej jamky 5 µl molekulárneho štandardu. Celá vanička bola 

položená do ľadového kúpeľa, prikrytá vekom a pripojená k zdroju elektrického napätia, 

ktoré bolo nastavené na konštantné napätie 90 V.  

Zdroj bol odpojený po tom, čo čelo dobehlo na spodný okraj gélu. Stojan bol 

vybratý z vaničky a z vnútornej časti elektródového priestoru bol odliaty elektródový 

pufer. Sklá s gélmi boli od seba oddelené klinom, gély boli odrezané od spacerov 

a vzájomne od seba oddelené. Rovnako bola oddelená aj spodná časť gélu s modrým 

farbivom. Gély boli bezprostredne potom použité pre immunoblotting. 
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4.2.9 Immunoblotting 

Po elektroforéze, pri ktorej boli proteíny vzoriek rozdelené podľa ich molekulovej 

hmotnosti, bolo nutné ich pomocou blottingu preniesť z gélu na membránu, tú potom 

inkubovať s primárnou špecifickou protilátkou proti skúmaným enzýmom a sekundárnou 

protilátkou pre následnú detekciu proteínov.  

Princípom immunoblottingu je prenos po elektroforéze separovaných proteínov 

z gélu na nitrocelulózovou membránu, ktorú je možné následne ďalšími metódami 

vizualizovať a vyhodnotiť. 

4.2.9.1 Príprava zásobných roztokov 

Blotovací pufer 

TRIS    6,06 g 

Glycín    28,80 g 

Methanol   400,00 ml 

Redestilovaná voda  do celkového objemu 2 l. 

4.2.9.2 Pracovný postup immunoblottingu 

Orezaný separačný gél bol po oddelení od spodného skla položený do plastovej 

škatuľky s predpripraveným blotovacím pufrom spolu s nitrocelulózovou membránou 

a dvomi hrubými filtračnými papiermi a ponechaný v blotovacom pufre po dobu 

20 minút. 

 Blotovanie prebiehalo v prístroji BioRad Trans Blot Turbo, v ktorom bola najprv 

vysunutá zásuvka s nasledovným usporiadaním zo spodnej strany: 1 silný filtračný 

papier, nitrocelulózová membrána, dôkladne uhladený gél bez vzduchových bublín, ďalší 

silný filtračný papier. Prístroj sme pre náš gél hrúbky 1,5 mm prednastavili na blotovanie 

na 20 minút. 

Po ukončení procesu blotovania bol vrchný filtračný papier spolu s gélom 

z membrány zložený a najvýraznejšie prúžky markeru (25, 37, 50 a 75 kDa) boli perom 

vyznačené na membránu.  
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4.2.10 Detekcia proteínov 

Samotnej detekcii proteínov predchádzala inkubácia s primárnou a sekundárnou 

protilátkou. Primárna protilátka je špecifická protilátka proti skúmaným enzýmom a jej 

úlohou je naviazať sa na detegovaný enzým a vytvoriť tiež miesto pre naviazanie 

sekundárnej protilátky konjugovanej s reportérovým enzýmom (chrenovou peroxidázou), 

ktorý umožňuje vizualizáciu a následnú detekciu skúmaného enzýmu. Princípom 

detekcie je teda samotná väzba sekundárnej protilátky s antigénom. 

4.2.10.1 Príprava zásobných roztokov 

0,1 M TRIS pufer s pH 8,0   

TRIS 12,11 g rozpustiť v 800,00 ml redestilovanej vody, 

upraviť 4 M HCl pH na 8,0 a doplniť redestilovanou 

vodou na 1 l. 

TBST (TRIS-buffered saline, 0,1 % Tween 20) 

NaCl    8,77 g rozpustiť v 300,00 ml redestilované vody 

Tween 20    3,00 ml  

0,1 M TRIS pufra s pH 8,0 100,00 ml 

Vzniknutý roztok doplniť redestilovanou vodou na 1 l. 

Primárne protilátky: zásobné protilátky boli zriedené podľa pokynov výrobcu TBST 

pufrom s 1 % BSA alebo mliekom a skladované v mrazničke (CBR1 rabbit 1:5000 

a 1:3000 v 1 % BSA, AKR1C rabbit 1:5000 v 1 % BSA, β-aktín rabbit 1:2500 a 1:3000 

v 1% BSA) 

Sekundárne protilátky: zásobné protilátky boli zriedené podľa pokynov výrobcu TBST 

pufrom s 1 % BSA alebo mliekom a skladované v mrazničke (HRP anti-rabbit 1:10 000) 

Blokovací roztok 5 % mlieka v TBST pufri 

4.2.10.2 Postup detekcie proteínov 

Membrány boli pomocou pinzety po immunoblottingu prenesené do plastovej 

misky s viečkom, v ktorej potom prebiehali všetky procesy inkubácie a oplachovania. 

Najprv bola membrána opláchnutá priliatou redestilovanou vodou, ktorá bola následne 
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odliata, tento proces bol opakovaný trikrát. Potom bolo na membrány naliatych približne 

25 ml blokovacieho roztoku 5 % mlieka v TBST pufri, misky boli uzavreté viečkom 

a položené na kývačku, kde sa ponechali blokovať minimálne 2 hodiny. 

Následne sa blokovací roztok odlial a membrány sa opäť opláchli redestilovanou 

vodou. Potom sa ponechali cez noc inkubovať s 20 ml primárnej protilátky. Ráno sa 

roztoky primárnych protilátok odliali a uskladnili v mrazničke na ďalšie použitie 

a nasledovalo oplachovanie membrány TBST pufrom štyrikrát po pätnástich minútach.  

Po oplachu TBST pufrom nasledovala 1-hodinová inkubácia membrán s 20 ml 

sekundárnej protilátky. Pre citlivejšiu detekciu boli použité protilátky s chrenovou 

peroxidázou. Nakoniec boli membrány opäť oplachované TBST pufrom štyrikrát po 

pätnástich minútach. 

4.2.11 Chemiluminiscenčná detekcia 

Princípom chemiluminiscenčnej detekcie je nanesenie chemiluminiscenčného 

substrátu na membránu s naviazanou sekundárnou protilátkou s nakonjugovanou 

chrenovou peroxidázou. Substrát sa stabilizuje vyžiarením kvanta svetla, ktorého 

množstvo odpovedá množstvu detegovaného proteínu (Tobwin et al. 1979; Yang a Ma 

2009). 

4.2.11.1 Príprava zásobných roztokov 

Vývojka (negatívny, Fomadon) vývojka bola pred použitím nariedená z koncentrátu 

redestilovanou vodou v pomere 1:14 na 300,00 ml 

celého roztoku. 

Ustaľovač (pozitívny, Fomafix) ustaľovač bol pred použitím nariedený 

z koncentrátu redestilovanou vodou v pomere 1:14 

na 300,00 ml celého roztoku. Mohol byť použitý aj 

opakovane. 

4.2.11.2 Postup detekcie 

Pre detekciu bol použitý Amersham ECL Prime Western Blotting detection 

reagent, kedy bol zmiešaný roztok A (luminol solution) a roztok B (peroxide solution) 

v pomere 1:1. Z misky s membránou bol vyliaty TBST pufer a na povrch membrány 

napipetovaných 1,20 ml substrátu. Miska s membránou sa uložila do tmy na 5 minút, 
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následne sa membrána pomocou pinzety vybrala z misky, nechala odkvapkať a vložila do 

prístroja pre chemiluminiscenčnú detekciu C-DiGit®BlotScanner (LI-COR) a skenovaná 

po dobu 12 minút, resp. 6 minút podľa zvolenej citlivosti skenovania. Vďaka programu 

Image Studio Digitis, verzia 3.1 boli následne obrázky upravené a vyhodnotené. 

Keďže po prvom pokuse o detekciu neboli výsledky uspokojivo viditeľné, 

zopakovali sme proces omývania s TBST pufrom, mliekom, primárnou a sekundárnou 

protilátkou a opakovali proces detekcie klasickým spôsobom na film v temnej komore 

pod ochranným svetlom. 

Po odliatí pufra bol na povrch membrány napipetovaný substrát a ponechaný 

5 minút inkubovať, rovnako ako pri detekcii BlotScanner-om. Medzičasom boli v temnej 

komore pripravené fotomisky s vývojkou (riedenie 1:14 redestilovanou vodou) 

a ustaľovačom (riedenie 1:4 redestilovanou vodou), 2 mištičky s redestilovanou vodou, 

kazeta, RTG filmy, fotopinzeta, nožnice a fólia. Po vybratí membrány zo substrátu bola 

membrána ponechaná odkvapkať a bola prenesená na fóliu, zabalená vodotesne do nej, 

bol otretý prebytočný pufer a membrána bola umiestnená do kazety.  

Následne bol v temnej komore pod ochranným svetlom vybraný potrebný počet 

filmov, ktoré boli nastrihané na potrebný rozmer, v kazete boli filmy položené na 

zabalené membrány a v zavretej kazete boli ponechané exponovať po dobu  

7 – 10 minút. Po expozícii bol film ihneď ponorený do vývojky, kde bolo za neustáleho 

kývania sledované vyvíjanie. Dostatočne vyvolaný film bol opláchnutý vo vode, 

ponorený do ustaľovača a po niekoľkých minútach presunutý do mištičky 

s redestilovanou vodou. Potom bol ponechaný uschnúť a uchovávaný v tme.  

4.2.12 Izolácia RNA 

4.2.12.1 Príprava vzoriek na RNA extrakciu 

Izolované hepatocyty sme ovplyvňovali 10 μM roztokmi skúmaných 

prenylovaných flavonoidov XH, IXH, 6PN, 8PN (3 μl 10 mM testovanej látky rozpustené 

v DMSO/1 Petriho misku) v živnom médiu ISOM (3 ml/1 Petriho misku) a kontrolný 

roztok, v ktorom boli flavonoidy nahradené 3 μl roztoku DMSO.  

Po 24-hodinovej inkubácii (37 °C, atmosféra 5 % CO2, inkubátor Heraeus) bol 

roztok z každej mištičky odsatý, do každej misky bolo pridaných 300 μl TRIzol-u, 
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špachtličkami boli exponované hepatocyty zoškrabané zo dna Petriho misiek, prenesené 

pipetou do predpripravených vychladených mikroskúmaviek a vložené do suchého ľadu 

na okamžité zamrazenie. Následne boli uložené do hlbokomraziaceho boxu, kde boli až 

do použitia zamrazené na teplotu -80 °C.  

4.2.12.2 Postup izolácie RNA TRIzol-om  

Princípom metódy je selektívna izolácia celkovej RNA (tRNA, mRNA, rRNA, 

miRNA) z malého množstva buniek pomocou TRIzol-u, špecifickej zmesi fenolu 

a guanidín isothiokyanátu. Prídavok chloroformu do vzoriek a následná centrifugácia 

zmes rozdelí na spodnú, organickú fázu a vrchnú, vodnú fázu, v ktorej je prítomná RNA. 

Izolácia čistej RNA je potom umožnená jej selektívnym vyzrážaním pomocou 

isopropanolu. 

 Najprv bol pripravený roztok DEPC vody (pozri postup kapitola 4.2.14). 

 Do vzoriek bolo po rozmrazení pri laboratórnej teplote pridaných 100 µl 

chloroformu, 15 sekúnd boli ručne pretrepávané a ponechané 3 minúty stáť pri 

laboratórnej teplote, aby sa fázy od seba oddelili. Potom boli všetky vzorky 

centrifugované vo vopred vychladenej centrifúge Heraeus (15 minút, 12 000 g, 4 °C). 

Z odstredených vzoriek bola veľmi opatrne do nových 1,5 ml skúmaviek 

prepipetovaná vrchná vodná fáza s RNA (množstvo cca 250 µl) tak, aby nedošlo ku 

kontaktu špičky mikropipety s medzifázou alebo dolnou organickou fázou, a aby tak 

nebola kontaminovaná izolovaná RNA genómovou DNA alebo proteínmi. Následne bolo 

k prepipetovanej vodnej fáze s RNA pridaných 250 µl isopropanolu, ktorý vyzrážal RNA. 

Vodná fáza bola ponechaná 10 minút pri laboratórnej teplote a opäť centrifugovaná 

v pretemperovanej centrifúge (10 minút, 12 000 g, 4 °C). Sklenenou kapilárou bol opatrne 

odstránený supernatant a k peletám na dne skúmaviek bolo pridaných 500 µl 75 % 

ethanolu čerstvo nariedeného z absolútneho etanolu DEPC vodou (na 12 vzoriek 4,50 ml 

99,8 % ethanolu; 1,49 ml DEPC vody). Vzorky boli premiešané a znova centrifugované 

(5 minút, 7 500 g, 4 °C), potom bol sklenenou pipetou veľmi opatrne a dôkladne 

odstránený supernatant tak, aby nedošlo k odsatiu peletky na dne skúmavky.  

Pelety boli ponechané na sušenie približne 10 minút a následne rozpustené v 20 µl 

DEPC vody. Boli dôkladne premiešané, ponechané 5 minút pri laboratórnej teplote 

a opäť premiešané. Po rozpustení peliet boli vzorky dočasne uložené do ľadu a pripravené 

na ďalšiu manipuláciu s nimi. 



50 
 

4.2.13 Meranie koncentrácie a čistoty izolovanej RNA 

Princípom metódy je spektrofotometrické stanovenie koncentrácie a čistoty RNA 

vo vzorkách pomocou spektrofotometru Nanodrop, pričom sa zisťuje miera kontaminácie 

proteínmi (pomer absorbancií A260(DNA)/A280(proteíny), ktorého hodnota by mala 

presiahnuť 1,8) a miera kontaminácie fenolom, zložkou média TRIzol-u 

(A260(DNA)/A230(fenol), hodnota by sa mala blížiť 2). 

V našom prípade bolo meranie vykonané bezprostredne po izolácii RNA. 

Pomocou Nanodropu bola odmeraná koncentrácia neriedených vzoriek, u niektorých 

vzoriek však boli hodnoty koncentrácie RNA príliš vysoké (nad 1500 ng/µl), čo by mohlo 

viesť k nepresnostiam, preto boli ešte znovu 5× nariedené DEPC vodou a koncentrácia 

opäť premeraná.  

Z Nanodropu bola exportovaná celá tabuľka s údajmi o zmeranej koncentrácii, 

čistote I (kontaminácie proteínmi) a čistote II (kontaminácie fenolom). 

Vzorec pre výpočet pipetovaného objemu RNA: 

 

𝑉𝑅𝑁𝐴 =
10

𝑐𝑅𝑁𝐴

1000
∗ 10

=  
1000

𝑐𝑅𝑁𝐴
 

VRNA pipetovaný objem RNA v µl 

c RNA odmeraná koncentrácia neriedenej RNA v ng/µl.  

 

Vzorec pre výpočet pipetovaného objemu DEPC vody: 

𝑉𝐻2𝑂 = 26 −  𝑉𝑅𝑁𝐴 
 

VH2O  pipetovaný objem DEPC vody v µl 
 

26  celkový objem v µl s koncentráciou RNA 10 µg/µl. 
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4.2.14 Ošetrenie vzoriek RNA DN-ázou 

Princípom metódy je ošetrenie vzoriek RNA pomocou enzýmu DN-ázy, ktorého 

schopnosť selektívne štiepiť DNA umožňuje odstrániť zo vzoriek možnú kontamináciu 

spôsobenú genómovou DNA. 

4.2.14.1 Príprava zásobných roztokov 

DEPC voda do 1 litra redestilovanej vody pridať 1,00 ml 

diethylpyrokarbonátu (DEPC) za vzniku 0,1/(V/V) 

roztoku 

Dôkladne roztok pretrepať a nechať stáť cez noc pri laboratórnej teplote. 

Potom sterilizovať po dobu 20 minút v autokláve pri teplote 120 °C. 

0,5 M roztok EDTA s pH 8,0 18,61 g ethyléndiamíntetraacetátu (EDTA) 

rozpustiť v približne 80 ml DEPC vody, pridať 

približne 2 g NaOH, premiešať a za stáleho merania 

pH pridávať ďalšie NaOH až do pH 8,0; potom 

doplniť DEPC vodou do 100 ml 

0,1 M roztok EDTA s pH 8,0 príprava riedením 1:4 zo zásobného 0,5 M roztoku 

EDTA (100 µl zásobného roztoku EDTA + 400 µl 

DEPC vody) 

4.2.14.2 Pracovný postup ošetrenia vzoriek DN-ázou 

Do vzoriek RNA (s obsahom 10 µg RNA + DEPC voda doplnená do celkového 

objemu 26 µl) pripravených v 0,5 ml skúmavkách sa pripipetovali 3 µl pufra (10× DNase 

buffer, ktorý je dodávaný spolu s DN-ázou) a 1 µl DN-ázy. Vzorky boli dôkladne 

premiešané a inkubované v stolnom inkubátore (25 minút, 37 °C, 500 rpm), potom bolo 

k vzorkám pridaných 1,5 µl 0,1 M EDTA a boli opäť inkubované 10 minút pri 75 °C, aby 

došlo k inaktivácii DN-ázy. Napokon bolo k vzorkám pridaných 18,5 µl DEPC vody. 

Výsledná koncentrácia takto ošetrenej RNA bola v koncentrácii 0,2 µg/µl 

pripravená na reverznú transkripciu. Vzorky boli po ukončení procesu zamrazené na 

teplotu -80 °C. 
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4.2.15 Reverzná transkripcia 

Princípom reverznej transkripcie je prevedenie RNA pomocou reverznej 

transkriptázy (RT) na jednoreťazcovú cDNA (complementary DNA) s použitím 

náhodných hexamérov. 

Bola pripravená jedna sada RNA vzoriek, pričom každá vzorka obsahovala 5 µl 

DN-ázou ošetrenej RNA s koncentráciou 0,2 µg/µl a 1 µl náhodných hexamérov. V PCR 

cykléri boli potom vzorky temperované (5 minút, 65 °C), neskôr mierne premiešané 

a bolo pridaných 14 µl master mixu RT+ podľa Tabuľky 10. 

Tabuľka 10 Zloženie master mixu RT + 

Zložky RT + Množstvo zložky 

reakčný pufer dodávaný s RT 4 μl 

DTT 2 μl 

zmes dNTPs 2 μl 

reverzná transkriptáza RT 0,5 μl 

DEPC voda 5,5 μl 

Reakčná zmes (v každej vzorke celkom 20 µl) sa najprv predhriala v PCR cykléri 

(10 minút, 25 °C), potom prebehli ďalšie dve zahrievania: 50 minút na 42 °C, počas 

ktorých prebehla syntéza cDNA a 5 minút na 65 °C, kedy denaturovala reverzná 

transkriptáza. 

Po reakcii bolo do každej vzorky pridaných 80 µl redestilovanej vody, čím sa 

vzorky pripravenej cDNA 5× zriedili a do následných PCR sa pridávalo vždy 5 µl takto 

riedenej cDNA, aby sa znížila chybovosť pri pipetovaní väčšieho množstva templátu.  

Pripravené vzorky cDNA zodpovedali obsahu 25 ng RNA v 5 µl vzorky. Pred 

ďalším použitím sme ich uchovávali pri -20 °C. 
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4.2.16 Kvantitatívna polymerázová reťazová reakcia  

v reálnom čase (qRT-PCR) 

Metóda kvantitatívnej polymerázovej reakcie v reálnom čase (qRT-PCR) je 

obdobou štandardnej techniky polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) s možnosťou 

kvantifikácie vznikajúceho PCR produktu (amplikónu DNA) po každom cykle v reálnom 

čase, bez nutnosti analýzy výslednej amplifikovanej DNA pomocou agarózovej 

elektroforézy. Táto metóda umožňuje citlivú, špecifickú a reprodukovateľnú 

kvantifikáciu nukleových kyselín na základe exponenciálneho generovania kópií 

templátu DNA, ktorého množstvo odpovedá množstvu PCR produktu nahromadeného 

v určitom cykle (Arya et al. 2005). 

Vznikajúci PCR produkt, ktorým je amplikón DNA, je detegovaný 

fluorescenčným detektorom po každom cykle v reálnom čase a následne je produkt 

kvantifikovaný (Nolan et al.2006, Bustin et al. 2005).  

Najprv bolo nutné pripraviť si master mix podľa Tabuľky 11. 

Tabuľka 11 Zloženie master mixu pre qRT-PCR 

Reagencie 

Množstvo 

pipetované na 1 

jamku doštičky 

Množstvo 

pipetované na 50 

jamiek doštičky 

2× qPCR Green Master 

Mix (Low ROX) 
10,0 µl 500,0 µl 

5µM F primer 0,4 µl 20,0 µl 

5µM R primer 0,4 µl 20,0 µl 

redestilovaná voda 4,2 µl 225,0 µl 

Do všetkých jamiek pripravenej PCR doštičky bolo v duplikátoch napipetovaných 

5 µl vzoriek riedenej cDNA, do jednej jamky bolo napipetovaných 5 µl redestilovanej 

vody ako kontrola (no template control = NTC). Následne bolo k 5 µl vzorky 

napipetovaných 15 µl master mixu, vzorky boli premiešané, doštička bola prekrytá PCR 

fóliou, na pár minút vložená do centrifúgy a následne do Real-Time PCR termocykléra 

QuantStudio 6 FLEX (Life Tehnologies). V programe QuantStudio  

Real-Time PCR Software v1.0 boli prednastavené podmienky priebehu merania 

(Tabuľka 12) a program bol spustený. 
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Tabuľka 12 Podmienky merania v termocykléri QuantStudio 6 FLEX 

Fázy 1 2 3 

 

Aktivácia 

Hot-Start 

polymeráz 

Polymerázová reťazová 

reakcia 
Krivka topenia 

 Denaturácia 

Nasadanie 

primerov/ 

enlogácia 

 

Teplota 95 °C 95 °C 60 °C 60 °C 95 °C 4 °C 

 

Čas 
2 minúty 15 sekúnd 20 sekúnd 1 min. 15 s. ∞ 

Počet 

cyklov 
 40 cyklov 

1 cyklus = nárast teploty 

a detekcia fluorescencie à 

0,5 °C à 30 s 

Počas merania bol skontrolovaný priebeh fluorescenčných kriviek, ako aj krivky 

topenia, po ukončení merania boli namerané hodnoty exportované z programu 

QuantStudio Real-Time PCR Software na ďalšiu analýzu dát v programe MS Excel.  

Najprv prebehlo meranie expresie referenčného génu glyceraldehyd-3fosfát 

dehydrogenázy (GAPDH) a následne skúmaných enzýmov Cbr1 a Akr1c14. 

Kvantifikácia bola urobená výpočtom po odčítaní a spriemerovaní jednotlivých  

Ct (cycle treshold = počet cyklov pri prekročení prahu detekcie; nárast fluorescencie nad 

prah pozadia zachytený detektorom) hodnôt paralelných vzoriek. Následne boli 

spriemerované aj hodnoty Ct biologických paralelných vzoriek a odčítané Ct hodnoty 

referenčného génu od Ct hodnoty Cbr1 a Akr1c14 podľa vzorcov: 

𝐶𝑡 = 2−(𝐶𝑡 𝐶𝐵𝑅−𝐶𝑡 𝐺𝐴𝑃𝐷𝐻) 

    𝐶𝑡 = 2−(𝐶𝑡 𝐴𝐾𝑅1𝐶−𝐶𝑡 𝐺𝐴𝑃𝐷𝐻) 

Podiel hodnôt vypočítaných podľa vzorca a priemerov biologických paralelných vzoriek 

sme potom spriemerovali. 
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4.2.17 Štatistické spracovanie dát 

Výsledky meraní (kontrolné vzorky a vzorky hepatocytov ovplyvnené 

prenylovanými flavonoidmi) boli vyhodnocované štatisticky pomocou dvojvýberového 

Studentovho t-testu s nerovnakým rozptylom a obojstrannou distribúciou s hladinou 

významnosti p < 0,05 *; p < 0,01 ** a p < 0,001 *** v programe MS Excel.  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Stanovenie cytotoxicity prenylovaných flavonoidov 

Vplyv vybraných prenylovaných flavonoidov na životnosť hepatocytov bol 

zisťovaný prostredníctvom MTT testu bunkovej viability (kapitola 4.2.2). Viabilita bola 

sledovaná u šiestich paralelných vzoriek v šiestich koncentráciách prenylovaného 

flavonoidu (1 μM, 5 μM, 10 μM, 25 μM, 50 μM a 100 μM) po 24-hodinovej inkubácii 

s expozičnými médiami (37 °C, atmosféra 5 % CO2) a následnej 2-hodinovej inkubácii 

po pridaní roztoku MTT za rovnakých podmienok. 

 Výsledné hodnoty spektrofotometricky nameranej absorbancie vzoriek (pri 570 

a 690 nm) bolo nutné upraviť odčítaním priemernej absorbancie blanku (čisté médium 

ISOM) od absorbancií vzoriek v rôznych koncentráciách. Tieto hodnoty boli následne 

vyjadrené vo forme percentuálneho podielu viability vzoriek voči kontrolným vzorkám 

obsahujúcim 0,1 % alebo 0,2 % roztok DMSO, ktoré predstavovali 100 % viabilitu.  

 Hodnoty percentuálne vyjadrenej viability v závislosti na koncentrácii použitých 

prenylovaných flavonoidov sú uvedené v tabuľkách a v grafoch v nasledujúcom texte. 

Tabuľka 13 Priemerné hodnoty viability hepatocytov exponovaných prenylovaným 

flavonoidom vyjadrené percentuálne so smerodajnými odchýlkami vztiahnuté na 

kontrolnú vzorku (0,1 % DMSO)  

 Viabilita hepatocytov [%] ±SD 

Koncentrácia 

prenylovaného 

flavonoidu 

[µM] 

XH IXH 6PN 8PN 

0  100,00 ±4,81 100,00 ±11,68 100,00 ±11,57 100,00 ±10,60 

1    81,20 ±2,41* 108,17 ±17,28 138,40 ±16,27* 147,83 ±13,27* 

5     88,51 ±5,66   77,33 ±3,53* 133,77 ±16,61 113,07 ±3,66 

10  109,42 ±3,72 64,07 ±4,65** 133,73 ±9,51* 173,01 ±6,97** 

25 143,20 ±3,45**   94,13 ±7,54 104,78 ±9,50 171,06 ±10,02** 

50   71,54 ±4,07** 111,75 ±7,99 106,83 ±20,59 177,95 ±2,39** 

100   68,02 ±1,84**   70,27 ±20,28** 41,14 ±7,04** 39,55 ±19,30* 

Signifikantná zmena oproti kontrolnej vzorke (Studentov t-test, p < 0,05 *; p < 0,01 **). 

Hodnoty boli získané prostredníctvom MTT testu zo šiestich paralelných vzoriek. 
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Obrázok 12 Graf znázorňujúci vplyv xanthohumolu v šiestich koncentráciách na viabilitu 

hepatocytov. Priemerné hodnoty viability sú vyjadrené percentuálne a vztiahnuté na 

kontrolnej vzorke 0,1 % DMSO (100 %). Hodnotenie MTT testom. Signifikantná zmena 

oproti kontrolnej vzorke (Studentov t-test, p < 0,05 *; p < 0,01 **).  

 

Obrázok 13 Graf znázorňujúci vplyv isoxanthohumolu v šiestich koncentráciách na 

viabilitu hepatocytov. Priemerné hodnoty viability sú vyjadrené percentuálne 

a vztiahnuté na kontrolnej vzorke 0,1 % DMSO (100 %). Hodnotenie MTT testom. 

Signifikantná zmena oproti kontrolnej vzorke (Studentov t-test, p < 0,05 *; p < 0,01 **).  

*

**

** **

0

20

40

60

80

100

120

140

160

V
ia

b
il

it
a 

h
ep

at
o
cy

to
v
 [

%
]

Vplyv XH na viabilitu hepatocytov - MTT test

*

**

**

0

20

40

60

80

100

120

140

V
ia

b
il

it
a 

h
ep

at
o
cy

to
v
 [

%
]

Vplyv IXH na viabilitu hepatocytov - MTT test



58 
 

 

Obrázok 14 Graf znázorňujúci vplyv 6-prenylnaringenínu v šiestich koncentráciách na 

viabilitu hepatocytov. Priemerné hodnoty viability sú vyjadrené percentuálne 

a vztiahnuté na kontrolnej vzorke 0,1 % DMSO (100 %). Hodnotenie MTT testom. 

Signifikantná zmena oproti kontrolnej vzorke (Studentov t-test, p < 0,05 *; p < 0,01 **).  

 

 

Obrázok 15 Graf znázorňujúci vplyv 8-prenylnaringenínu v šiestich koncentráciách na 

viabilitu hepatocytov. Priemerné hodnoty viability sú vyjadrené percentuálne 

a vztiahnuté na kontrolnej vzorke 0,1 % DMSO (100 %). Hodnotenie MTT testom. 

Signifikantná zmena oproti kontrolnej vzorke (Studentov t-test, p < 0,05 *; p < 0,01 **).  
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Vo vzorkách ovplyvnených prenylovanými flavonoidmi (XH, IXH, 6PN, 8PN) 

pri porovnaní s kontrolnými vzorkami (0,1 % DMSO) došlo podľa vyhodnotenia 

Studentovým t-testom k štatisticky významnému ovplyvneniu viability hepatocytov 

v prípade všetkých prenylovaných flavonoidov.  

U hepatocytov exponovaných XH došlo k štatisticky významnému zvýšeniu 

viability oproti kontrolným vzorkám pri koncentrácii 25 µM, k zníženiu viability došlo 

u buniek, ktoré boli exponované XH v koncentráciách 1 µM, 50 µM a 100 µM. 

K štatisticky významnému ovplyvneniu viability v prípade XH nedošlo pri koncentrácii 

5 µM a 10 µM. 

U IXH k významnému zvýšeniu viability nedošlo pri žiadnej koncentrácii, 

k zníženiu pri koncentráciách 5 µM, 10 µM a 100 µM. K štatisticky významnému 

ovplyvneniu viability v prípade IXH nedošlo pri koncentráciách 1 µM, 25 µM a 50 µM. 

U 6PN bola viabilita zvýšená pri koncentráciách 1 µM a 10 µM, znížená 

pri koncentrácii 100 µM. K štatisticky významnému ovplyvneniu viability v prípade 6PN 

nedošlo pri koncentráciách 5 µM, 25 µM a 50 µM. 

8PN významne zvýšil viabilitu buniek pri koncentráciách 1 µM, 10 µM, 25 µM 

a 50 µM, znížil viabilitu pri koncentrácii 100 µM. K štatisticky významnému 

ovplyvneniu viability v prípade 8PN nedošlo pri koncentrácii 5 µM.  
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5.2 BCA stanovenie koncentrácie bielkoviny 

Koncentrácia bielkoviny bola stanovená jednak vo vzorkách hepatocytov 

exponovaných prenylovaným flavonoidom a taktiež v čistom cytozole metódou BCA 

(kapitola 4.2.3). Stanoveniu koncentrácie bielkovín vo vzorkách predchádzalo zostrojenie 

kalibračnej priamky (závislosť koncentrácie BSA bielkoviny na absorbancii kalibračných 

roztokov, Obrázok 16) z kalibračných roztokov BSA v šiestich koncentráciách.  

Vzhľadom na zistenú nízku koncentráciu bielkovín vo vzorkách a k nim patriacim 

kontrolných vzorkách hepatocytov pri riedení 5× sme ďalej stanovovali obsah bielkovín 

v nezriedených vzorkách. Čistý cytozol sme pred meraním absorbancie a následným 

prepočtom na koncentráciu riedili redestilovanou vodou 20×.  

 

Obrázok 16 Graf závislosti koncentrácie BSA bielkoviny na absorbancii kalibračných 

roztokov. 

Obsah bielkovín bol vypočítaný z nameraných hodnôt absorbancie vzoriek 

hepatocytov a čistého cytozolu dosadením do rovnice lineárnej regresie  

y = 0,0007x + 0,0105 s korelačným koeficientom R2 = 0,999. Hodnoty obsahu bielkovín 

(pozri Tabuľka 14) vo vzorkách boli ďalej používané pre výpočty špecifických aktivít 

skúmaných enzýmov a pri riedení vzoriek na rovnakú koncentráciu bielkoviny pred 

elektroforézou. 
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Tabuľka 14 Priemerné hodnoty koncentrácie proteínov v kontrolných (XH-K, IXH-K, 

6PN-K, 8PN-K) a prenylovaným flavonoidom exponovaných vzorkách (XH, IXH, 6PN, 

8PN) hepatocytov  

Vzorka 

Koncentrácia 

proteínov 

v hepatocytoch 

(mg/ml) ±SD 

XH 1,08 ±0,05 

XH-K 1,07 ±0,06 

IXH 1,22 ±0,08 

IXH-K 1,18 ±0,07 

6PN 1,47 ±0,07 

6PN-K 1,50 ±0,05 

8PN 1,53 ±0,14 

8PN-K 1,17 ±0,09 

Hodnoty boli získané v troch nezávislých meraniach. 

Priemerná koncentrácia proteínov v pečeňovom cytozole potkana bola  

14,79 ±0,26 mg/ml. Táto hodnota i hodnoty uvedené v tabuľke (Tabuľka 14) boli ďalej 

používané pre stanovenie špecifických aktivít skúmaných enzýmov. 
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5.3 Ovplyvnenie aktivít vybraných biotransformačných 

enzýmov prenylovanými flavonoidmi v hepatocytoch 

5.3.1 Vplyv prenylovaných flavonoidov na aktivitu AKR1C 

Namerané hodnoty absorbancie pri stanovení aktivity aldoketoreduktáz AKR1C 

vo vzorkách hepatocytov (kapitola 4.2.7), ktoré boli exponované prenylovaným 

flavonoidom po izolácii, boli prepočítané na zmenu absorbancie za minútu, od každej 

hodnoty bola odčítaná priemerná hodnota absorbancie blanku (redestilovaná voda) 

a vypočítaná aktivita. Aktivita bola prepočítaná na špecifickú aktivitu, ktorá vyjadruje 

aktivitu vztiahnutú na obsah bielkovín vo vzorke (podiel aktivity a koncentrácie 

bielkoviny v mg/ml). 

Výsledné hodnoty špecifickej aktivity spolu so smerodajnými odchýlkami meraní 

sú uvedené v tabuľke (pozri Tabuľka 15) a v grafe (pozri Obrázok 17).  

 

Tabuľka 15 Priemerné hodnoty špecifických aktivít AKR1C v kontrolných (XH-K,  

IXH-K, 6PN-K, 8PN-K) a prenylovanými flavonoidmi ovplyvnených vzorkách 

hepatocytov (XH, IXH, 6PN, 8PN)  

Vzorka 
Špecifická aktivita 

AKR1C (nmol/min/mg) ±SD 

XH 3,25 ±0,77 

XH-K 3,61 ±1,01 

IXH 4,20 ±0,93 

IXH-K 3,82 ±1,25 

6PN 4,46 ±1,29 

6PN-K 4,38 ±1,15 

8PN        5,59 ±1,37 *** 

8PN-K 3,16 ±0,87 

Signifikantná zmena oproti kontrolnej vzorke (Studentov t-test, p < 0,001 ***). Hodnoty 

boli získané v troch nezávislých meraniach. 
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Obrázok 17 Percentuálne vyjadrenie aktivity AKR1C vzoriek ovplyvnených 

prenylovanými flavonoidmi (XH, IXH, 6PN, 8PN) vztiahnuté na aktivitu kontrolných 

vzoriek (100 %). Studentov t-test p < 0,001 ***. 

Vo vzorkách ovplyvnených prenylovanými flavonoidmi (XH, IXH, 6PN, 8PN) 

pri porovnaní s kontrolnými vzorkami došlo podľa vyhodnotenia Studentovým t-testom 

k štatisticky významnému zvýšeniu aktivity AKR1C v prípade 8-prenylnaringenínu. 

5.3.2 Vplyv prenylovaných flavonoidov na aktivitu CBR1 

Namerané hodnoty absorbancie pri stanovení aktivity CBR1 vo vzorkách 

hepatocytov (kapitola 4.2.6) boli prepočítané na zmenu absorbancie za minútu, od každej 

hodnoty bola odčítaná priemerná hodnota absorbancie blanku (redestilovaná voda) 

a vypočítaná aktivita. Aktivita bola prepočítaná na špecifickú aktivitu, ktorá vyjadruje 

aktivitu vztiahnutú na obsah bielkovín vo vzorke (podiel aktivity a koncentrácie 

bielkoviny v mg/ml). 

Výsledné hodnoty špecifickej aktivity spolu so smerodajnými odchýlkami meraní 

sú uvedené v tabuľke (pozri Tabuľka 16) a v grafe (pozri Obrázok 18).  
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Tabuľka 16 Priemerné hodnoty špecifických aktivít CBR1 v kontrolných (XH-K,  

IXH-K, 6PN-K, 8PN-K) a prenylovanými flavonoidmi ovplyvnených vzorkách 

hepatocytov (XH, IXH, 6PN, 8PN)  

Vzorka 
Špecifická aktivita 

CBR1 (nmol/min/mg) ±SD 

XH 27,49 ±8,54  

XH-K 26,95 ±7,66  

IXH      40,60 ±9,21 ** 

IXH-K 33,85 ±8,25  

6PN 21,51 ±5,27  

6PN-K 21,59 ±4,02  

8PN        31,26 ±6,33 *** 

8PN-K 18,79 ±5,28 

Signifikantná zmena oproti kontrolnej vzorke (Studentov t-test, p < 0,01 **;  

p < 0,001 ***). Hodnoty boli získané v troch nezávislých meraniach. 

 

 

Obrázok 18 Percentuálne vyjadrenie aktivity CBR1 vzoriek ovplyvnených 

prenylovanými flavonoidmi (XH, IXH, 6PN, 8PN) vztiahnuté na aktivitu kontrolných 

vzoriek (100 %). Studentov t-test p < 0,01 **; p < 0,001 ***. 

 



 

65 
 

Vo vzorkách ovplyvnených prenylovanými flavonoidmi (XH, IXH, 6PN, 8PN) 

pri porovnaní s kontrolnými vzorkami došlo podľa vyhodnotenia Studentovým t-testom 

k štatisticky významnému zvýšeniu aktivity CBR1 v prípade isoxanthohumolu a 8-

prenylnaringenínu. 

5.4 Kvantifikácia expresie proteínu CBR1 a AKR1C3 

pomocou immunoblottingu  

Vo vzorkách hepatocytov exponovaných prenylovaným flavonoidom bola 

kvantifikovaná expresia proteínov CBR1 (kapitola 5.4.1) a AKR1C3 (kapitola 5.4.2).  

5.4.1 Kvantifikácia expresie proteínu CBR1  

Keďže expresia CBR1 bola na hranici detekcie (pozri CBR1 Obrázok 19), nebolo 

možné vyhodnotiť hodnoty relatívnej expresie, aj keď k prenosu proteínov došlo (pozri 

β-aktín Obrázok 19). 

 

 Obrázok 19 Expresia CBR1 na hranici detekcie.  

5.4.2 Kvantifikácia expresie proteínu AKR1C3 

Výsledné hodnoty vplyvu prenylovaných flavonoidov na expresiu AKR1C3 sú 

zaznamenané v tabuľke (Tabuľka 17) a grafe (Obrázok 21). 
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Obrázok 20 Expresia AKR1C3 a β-aktínu. Výsledok chemiluminiscenčnej detekcie 

proteínu AKR1C3 v kontrolných vzorkách a vzorkách ovplyvnených prenylovanými 

flavonoidmi (XH, IXH, 6PN, 8PN).  

Tabuľka 17 Relatívne hodnoty expresie AKR1C3 v kontrolných vzorkách a vzorkách 

exponovaných prenylovanými flavonoidmi 

Vzorka Relatívna hodnota expresie 

XH-K 1,14 

XH 0,92 

IXH-K 0,97 

IXH 1,26 

6PN-K 0,52 

6PN 0,61 

8PN-K 1,41 

8PN 1,21 

 

Obrázok 21 Graf znázorňujúci vplyv prenylovaných flavonoidov (XH, IXH, 6PN a 8PN) 

na expresiu AKR1C3. Hodnoty boli získané pri jednom meraní. 
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Z grafu je viditeľné, že k čiastočnému zvýšeniu expresie oproti kontrole (100 %) 

došlo vo vzorkách s IXH a 6PN, zatiaľ čo k zníženiu došlo vo vzorkách s XH a 8PN. 

5.5 Stanovenie koncentrácie a čistoty izolovanej RNA 

Po spektrofotometrickom stanovení koncentrácie a čistoty RNA (kapitola 4.2.13) 

boli vzorky s vysokou koncentráciou nad 1500 ng/μl 5× zriedené DEPC vodou, vybrané 

vzorky boli opäť premerané a hodnoty koncentrácie sa pohybovali v rozmedzí 

730 – 1360 ng RNA/µl ±SD. Čistotou všetky vzorky vyhovovali, pred reverznou 

transkripciou boli ešte všetky vzorky nariedené DEPC vodou na výslednú koncentráciu 

RNA 1 µg/µl. 
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5.6 Stanovenie génovej expresie Cbr1 a Akr1c14 

pomocou qRT-PCR 

Po izolácii RNA, zmeraní koncentrácie a čistoty izolovanej RNA (výsledky pozri 

kapitola 5.5) a ošetrení vzoriek DN-ázou pre odstránenie možnej kontaminácie 

genómovou DNA, nasledovala reverzná transkripcia, pri ktorej boli vzorky RNA 

prevedené reverznou transkriptázou na jednoreťazcovú cDNA a qRT-PCR, pri ktorej bol 

kvantifikovaný amplikón DNA po každom cykle v reálnom čase. 

5.6.1 Stanovenie expresie Cbr1  

Metódou qRT-PCR (kapitola 4.2.16) bola vo vzorkách hepatocytov ovplyvnených 

vybranými prenylovanými flavonoidmi pozorovaná génová expresia enzýmu CBR1. 

Každá vzorka spolu s príslušnou kontrolnou vzorkou bola premeraná v troch 

biologických replikátoch. Hodnoty zmeny génovej expresie Cbr1 v porovnaní 

s kontrolnými vzorkami sú uvedené v Tabuľke 18 a grafe (Obrázok 22). 
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Tabuľka 18 Relatívne hodnoty expresie Cbr1 v kontrolných vzorkách a vzorkách 

exponovaných prenylovanými flavonoidmi 

Vzorka Relatívna hodnota expresie ±SD 

XH-K 1,00 ±0,10 

XH     1,43 ±0,06** 

IXH-K 1,00 ±0,10 

IXH 1,12 ±0,02 

6PN-K 1,00 ±0,09 

6PN 1,10 ±0,11 

8PN-K 1,00 ±0,05 

8PN 0,96 ±0,08 

Signifikantná zmena oproti kontrolnej vzorke (Studentov t-test, p < 0,01 **). 

 

Obrázok 22 Vplyv prenylovaných flavonoidov na expresiu génu Cbr1 vztiahnutých ku 

kontrole (1,00). Signifikantná zmena oproti kontrolnej vzorke (Studentov t-test,  

p < 0,01 **). 

K štatisticky významnejšiemu zvýšeniu génovej expresie Cbr1 oproti kontrole 

(Studentov t-test, p < 0,01 **) došlo vo vzorkách ovplyvnených xanthohumolom, 

u ostatných vzoriek nedošlo k významnému ovplyvneniu expresie. 
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5.6.2 Stanovenie expresie Akr1c14  

Metódou qRT-PCR (kapitola 4.2.16) bola vo vzorkách hepatocytov ovplyvnených 

vybranými prenylovanými flavonoidmi pozorovaná génová expresia Akr1c14. 

Tabuľka 19 Relatívne hodnoty expresie Akr1c14 v kontrolných vzorkách a vzorkách 

exponovaných prenylovanými flavonoidmi 

Vzorka Relatívna hodnota expresie ±SD 

XH-K 1,00 ±0,10 

XH   0,63 ±0,06* 

IXH-K 1,00 ±0,29 

IXH 1,12 ±0,08 

6PN-K 1,00 ±0,13 

6PN 1,05 ±0,08 

8PN-K 1,00 ±0,08 

8PN 1,79 ±0,47 

Signifikantná zmena oproti kontrolnej vzorke (Studentov t-test, p < 0,05 *). 

 

 

Obrázok 23 Vplyv prenylovaných flavonoidov na expresiu génu Akr1c14 vztiahnutých 

ku kontrole (1,00). Signifikantná zmena oproti kontrolnej vzorke (Studentov t-test,  

p < 0,05 *). 

K štatisticky významnejšiemu zníženiu génovej expresie Akr1c14 oproti kontrole 

(Studentov t-test, p < 0,05 *) došlo vo vzorkách ovplyvnených xanthohumolom, 

u ostatných vzoriek nedošlo k významnému ovplyvneniu expresie.  
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5.7 Vplyv prenylovaných flavonoidov na aktivitu 

AKR1C a CBR1 v cytozole – expozičná štúdia 

5.7.1 Stanovenie inhibičného vplyvu prenylovaných 

flavonoidov na aktivitu AKR1C – metóda 1 

Usporiadanie metódy 1 spočívalo v pipetovaní prenylovaného flavonoidu alebo 

DMSO (kontroly) a riedeného potkanieho pečeňového cytozolu do jamky mikrotitračnej 

96-jamkovej GAMA doštičky oddelene, k premiešaniu došlo až po pridaní master mixu 

(štart reakcie substrátom) tesne pred vložením do prístroja a spustením 

spektrofotometrického merania. Aktivita bola meraná vo vzorkách cytozolu so šiestimi 

koncentráciami prenylovaných flavonoidov (2, 5, 7, 10, 20 a 50 µM). 

Namerané hodnoty absorbancie podľa kapitoly 4.2.7 boli prepočítané na aktivitu. 

Následne bola aktivita prepočítaná na špecifickú aktivitu, ktorá vyjadruje aktivitu 

vzhľadom na obsah bielkovín vo vzorke cytozolu (podiel aktivity a koncentrácie 

bielkoviny v mg/ml) a percentuálne vztiahnutá na blank, kde bol prenylovaný flavonoid 

nahradený DMSO a vyjadroval neinhibovanú reakciu skúmaných enzýmov v cytozole. 

Výsledné hodnoty špecifickej aktivity spolu so smerodajnými odchýlkami meraní 

a percentuálnym vyjadrením aktivít skúmaných vzoriek v jednotlivých koncentráciách 

vztiahnutých ku kontrole sú uvedené v Tabuľke 20, Tabuľke 21 a v grafe (pozri 

Obrázok 24).   
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Tabuľka 20 Špecifická aktivita AKR1C (nmol/min/mg) ±SD v kontrolnej vzorke a vo 

vzorkách ovplyvnených prenylovanými flavonoidmi 

 Špecifická aktivita [nmol/min/mg] ±SD 

Koncentrácia 

prenylovaného 

flavonoidu 

[µM] 

XH IXH 6PN 8PN 

0 9,14 ±1,82 

2  5,34 ±1,07*** 4,86 ±0,85*** 6,70 ±1,16***  8,51 ±1,61 

5  4,27 ±0,88*** 3,74 ±0,67*** 4,90 ±1,02***  8,02 ±1,26** 

7 4,01 ±0,91*** 3,30 ±0,90*** 5,04 ±1,39*** 6,43 ±1,79*** 

10 3,65 ±0,83*** 6,15 ±1,28*** 3,12 ±1,32*** 4,95 ±1,89*** 

20 3,11 ±0,92*** 0,21 ±0,50*** 0,35 ±0,50*** 4,81 ±2,07*** 

50 0,00 ±0,00*** 0,00 ±0,00*** 0,00 ±0,00*** 1,31 ±0,50*** 

Signifikantná zmena oproti kontrolnej vzorke (Studentov t-test, p < 0,01 **; 

p < 0,001 ***). Hodnoty boli získané v troch nezávislých meraniach. 

 

Tabuľka 21 Percentuálne vyjadrenie špecifickej aktivity AKR1C v kontrolnej vzorke 

(100 %) a prenylovanými flavonoidmi ovplyvnených vzorkách 

 Špecifická aktivita [%] 

Koncentrácia 

prenylovaného 

flavonoidu 

[µM] 

XH IXH 6PN 8PN 

0 100 % 

2  58 % 53 % 73 % 93 % 

5  47 % 41 % 54 % 88% 

7 44 % 36 % 55 % 70 % 

10 40 % 67 % 34 % 54 % 

20 34 % 2 % 4 % 53 % 

50 0 % 0 % 0 % 14 % 
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Obrázok 24 Percentuálne vyjadrenie špecifickej aktivity AKR1C v kontrolnej vzorke (100 %) a vzorkách s prenylovanými flavnoidmi v šiestich 

konečných koncentráciách (Studentov t-test, p < 0,01**; p < 0,001 ***).   
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Vo vzorkách ovplyvnených prenylovanými flavonoidmi (XH, IXH, 6PN, 8PN) 

pri porovnaní s kontrolnými vzorkami došlo podľa vyhodnotenia Studentovým t-testom 

k štatisticky významnému zníženiu aktivity AKR1C v prípade všetkých prenylovaných 

flavonoidov vo všetkých koncentráciách okrem 8-prenylnaringenínu v koncentrácii 

2 µM. 

5.7.2 Stanovenie inhibičného vplyvu prenylovaných 

flavonoidov na aktivitu AKR1C – metóda 2 

Usporiadanie metódy 2 spočívalo v pipetovaní prenylovaného flavonoidu alebo 

DMSO (kontroly) do jamky mikrotitračnej 96-jamkovej GAMA doštičky, pridaní master 

mixu a až tesne pred vložením do prístroja a spustením spektrofotometrického merania 

bol pridaný riedený cytozol (štart reakcie enzýmom). Aktivita bola meraná vo vzorkách 

cytozolu s tromi koncentráciami prenylovaných flavonoidov (10, 50 a 100 µM). 

Spôsob vyhodnocovania výsledkov bol rovnaký ako v kapitole 5.7.1. 
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Tabuľka 22 Špecifická aktivita AKR1C (nmol/min/mg) ±SD v kontrolnej vzorke a vo 

vzorkách ovplyvnených prenylovanými flavonoidmi 

 Špecifická aktivita [nmol/min/mg] ±SD 

Koncentrácia 

prenylovaného 

flavonoidu 

[µM] 

XH IXH 6PN 8PN 

0 12,34 ±1,22 

10 7,86 ±1,01*** 8,71 ±1,14*** 8,24 ±1,27*** 8,45 ±1,71*** 

50 6,53 ±1,17*** 7,92 ±1,69*** 6,73 ±0,91*** 7,00 ±0,98*** 

100 8,19 ±1,53*** 8,25 ±1,93*** 16,48 ±3,81** 7,56 ±2,46*** 

Signifikantná zmena oproti kontrolnej vzorke (Studentov t-test, p < 0,01 **; 

p < 0,001 ***). Hodnoty boli získané v troch nezávislých meraniach. 

 

Tabuľka 23 Percentuálne vyjadrenie špecifickej aktivity AKR1C v kontrolnej vzorke 

(100 %) a prenylovanými flavonoidmi ovplyvnených vzorkách 

 Špecifická aktivita [%]  

Koncentrácia 

prenylovaného 

flavonoidu 

[µM] 

XH IXH 6PN 8PN 

0 100 % 

10 64 % 71 % 67 % 68 % 

50 53 % 64 % 55 % 57 % 

100 66 % 67 % 134 % 61 % 
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Obrázok 25 Percentuálne vyjadrenie špecifickej aktivity AKR1C v kontrolnej vzorke (100 %) a vzorkách s prenylovanými flavnoidmi v šiestich 

konečných koncentráciách (Studentov t-test, p < 0,01**; p < 0,001 ***).
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Vo vzorkách ovplyvnených prenylovanými flavonoidmi pri porovnaní 

s kontrolnými vzorkami došlo podľa vyhodnotenia Studentovým t-testom k štatisticky 

významnému ovplyvneniu aktivity AKR1C v prípade XH, IXH, 8PN a 6PN vo všetkých 

koncentráciách. 
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5.8 Vplyv prenylovaných flavonoidov na aktivitu CBR1 

v cytozole – expozičná štúdia 

5.8.1 Stanovenie inhibičného vplyvu prenylovaných 

flavonoidov na aktivitu CBR1 – metóda 1 

Usporiadanie metódy 1 spočívalo v pipetovaní prenylovaného flavonoidu alebo 

DMSO (kontroly) a riedeného potkanieho pečeňového cytozolu do jamky mikrotitračnej 

96-jamkovej GAMA doštičky oddelene, k premiešaniu došlo až po pridaní master mixu 

(štart reakcie substrátom) tesne pred vložením do prístroja a spustením 

spektrofotometrického merania. Aktivita bola meraná v ovplyvnených vzorkách cytozolu 

s tromi koncentráciami prenylovaných flavonoidov (1, 10 a 20 µM). 

Hodnoty absorbancie namerané podľa kapitoly 4.2.7 boli prepočítané na aktivitu. 

Následne bola aktivita prepočítaná na špecifickú aktivitu, ktorá vyjadruje aktivitu 

vztiahnutú na obsah bielkovín vo vzorke cytozolu (podiel aktivity a koncentrácie 

bielkoviny v mg/ml) a percentuálne vztiahnutá na blank, kde bol prenylovaný flavonoid 

nahradený DMSO a vyjadroval neinhibovanú reakciu skúmaných enzýmov v cytozole. 

Výsledné hodnoty špecifickej aktivity spolu so smerodajnými odchýlkami meraní 

a percentuálnym vyjadrením aktivít skúmaných vzoriek v jednotlivých koncentráciách 

vztiahnutým ku kontrole sú uvedené v Tabuľke 24 a Tabuľke 25 a v grafe (pozri 

Obrázok 26).  
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Tabuľka 24 Špecifická aktivita CBR1 (nmol/min/mg) ±SD v kontrolnej vzorke a vo 

vzorkách ovplyvnených prenylovanými flavonoidmi 

 Špecifická aktivita [nmol/min/mg] ±SD 

Koncentrácia 

prenylovaného 

flavonoidu 

[µM] 

XH IXH 6PN 8PN 

0 25,97 ±3,61 

1 27,37 ±4,26 23,78 ±2,90** 25,18 ±2,43 23,91 ±2,01** 

10 23,33 ±3,80* 21,84 ±2,80*** 21,44 ±2,68*** 20,97 ±2,23*** 

20 20,07 ±3,29*** 15,18 ±3,31*** 18,30 ±2,57*** 21,63 ±3,56*** 

Signifikantná zmena oproti kontrolnej vzorke (Studentov t-test, p < 0,05 *; p < 0,01**; 

p < 0,001 ***). Hodnoty boli získané v troch nezávislých meraniach. 

 

Tabuľka 25 Percentuálne vyjadrenie špecifickej aktivity CBR1 v kontrolnej vzorke 

(100 %) a prenylovanými flavonoidmi ovplyvnených vzorkách 

 Špecifická aktivita [%] 

Koncentrácia 

prenylovaného 

flavonoidu 

[µM] 

XH IXH 6PN 8PN 

0 100 % 

1 105 % 92 % 97 % 92 % 

10 90 % 84 % 83 % 88 % 

20 77 % 58 % 70 % 83 % 
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Obrázok 26 Percentuálne vyjadrenie špecifickej aktivity CBR1 v kontrolnej vzorke (100 %) a vzorkách s prenylovanými flavnoidmi v šiestich 

konečných koncentráciách (Studentov t-test, p < 0,05*; p < 0,01**; p < 0,001 ***).
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Vo vzorkách ovplyvnených prenylovanými flavonoidmi (XH, IXH, 6PN, 8PN) 

pri porovnaní s kontrolnými vzorkami (DMSO) došlo podľa vyhodnotenia Studentovým 

t-testom k štatisticky významnému ovplyvneniu aktivity CBR1 v prípade xanthohumolu 

v koncentrácii 20 µM, isoxanthohumolu vo všetkých koncentráciách 1, 10 a 20 µM, 

u 6PN to bolo v koncentráciách 10 a 20 µM a u 8PN taktiež vo všetkých troch 

koncentráciách. 

5.8.2 Stanovenie inhibičného vplyvu prenylovaných 

flavonoidov na aktivitu CBR1 – metóda 2 

Usporiadanie metódy 2 spočívalo v pipetovaní prenylovaného flavonoidu alebo 

DMSO (kontroly) do jamky mikrotitračnej 96-jamkovej GAMA doštičky, pridaní master 

mixu a až tesne pred vložením do prístroja a spustením spektrofotometrického merania 

bol pridaný riedený cytozol (štart reakcie enzýmom). Aktivita bola meraná vo vzorkách 

cytozolu s tromi koncentráciami prenylovaných flavonoidov (10, 50 a 100 µM). 

Spôsob vyhodnocovania výsledkov bol rovnaký ako v kapitole 5.7.1. 
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Tabuľka 26 Špecifická aktivita CBR1 (nmol/min/mg) ±SD v kontrolnej vzorke a vo 

vzorkách ovplyvnených prenylovanými flavonoidmi 

 Špecifická aktivita [nmol/min/mg] ±SD 

Koncentrácia 

prenylovaného 

flavonoidu 

[µM] 

XH IXH 6PN 8PN 

0 16,94 ±3,45 

10 13,01 ±3,33** 14,88 ±3,08  19,36 ±2,36* 21,99 ±4,03*** 

50 5,68 ±1,16*** 11,81 ±2,52***  19,54 ±4,14 19,93 ±3,68* 

100 0,00 ±0,00*** 10,79 ±2,78*** 23,96 ±4,96***  0,40 ±4,20*** 

Signifikantná zmena oproti kontrolnej vzorke (Studentov t-test, p < 0,05 *; p < 0,01 **; 

p < 0,001 ***). Hodnoty boli získané v troch nezávislých meraniach. 

 

Tabuľka 27 Percentuálne vyjadrenie špecifickej aktivity CBR1 v kontrolnej vzorke 

(100 %) a prenylovanými flavonoidmi ovplyvnených vzorkách 

 Špecifická aktivita [%] 

Koncentrácia 

prenylovaného 

flavonoidu 

[µM] 

XH IXH 6PN 8PN 

0 100 % 

10 77 % 88 % 114 % 130 % 

50 33 % 70 % 115 % 118 % 

100 0 % 64 % 140 % 2 % 

 

 



 

83 
 

 

 

Obrázok 27 Percentuálne vyjadrenie špecifickej aktivity CBR1 v kontrolnej vzorke (100 %) a vzorkách s prenylovanými flavnoidmi v šiestich 

konečných koncentráciách (Studentov t-test, p < 0,05*; p < 0,01**; p < 0,001 ***).
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Vo vzorkách ovplyvnených prenylovanými flavonoidmi (XH, IXH, 6PN, 8PN) 

pri porovnaní s kontrolnými vzorkami (DMSO) došlo podľa vyhodnotenia Studentovým 

t-testom k štatisticky významnému ovplyvneniu aktivity AKR1C v prípade XH, IXH 

a 8PN vo všetkých koncentráciách, u 6PN to bolo v koncentráciách 10 µM a 50 µM. 
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6 DISKUSIA 

Pivo, nápoj kráľov i roľníkov a všeobecne obľúbený nápoj dospelých, obsahuje 

okrem ďalších zložiek prenylované flavonoidy XH, IXH, 6PN a 8PN, ktoré vykazujú 

mnohé prospešné účinky pre ľudský organizmus. 

Xanthohumol zohráva úlohu pri eliminácii faktorov, ktoré vedú k rozvoju 

metabolického syndrómu, inhibuje adipogenézu a zvyšuje apoptózu tukových buniek, 

pôsobí preventívne i terapeuticky pri diabete mellite 2. typu, upravuje hladiny 

cholesterolu, má antikancerózny a protizápalový potenciál a taktiež má antibakteriálne, 

antivirotické, antikokcidiálne a antifungálne účinky (Dorn et al. 2010, Karabín et al. 2012, 

Liu et al. 2015, Stevens a Page 2004). 

 Isoxanthohumol vykazuje podobné, avšak o niečo slabšie biologické účinky ako 

XH. K najvýraznejším patria antimutagénne a antiproliferatívne vlastnosti a antivirotický 

účinok (Krofta et al. 2015, Żołnierczyk et al. 2015).  

6-Prenylnaringenín vykazuje veľmi slabú estrogénovú aktivitu a má taktiež 

antiproliferatívne vlastnosti (Delmulle et al. 2006, Zanoli a Zavatti 2008).  

8-Prenylnaringenín, jeden z najúčinnejších fytoestrogénov, vykazuje pozitívne 

účinky pri prevencii osteoporózy, menopauzálnych príznakov a rakoviny a je 

považovaný za prírodnú alternatívu hormonálnej substitučnej terapie (Possemiers et al. 

2006, Karabín et al. 2012). Taktiež má protirakovinový, antioxidačný potenciál 

a vykazuje účinky aj pri liečbe kožných ochorení (Karabín et al. 2015).  

Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť ako XH, IXH, 6PN a 8PN, prenylované 

flavonoidy vyskytujúce sa v pive, môžu ovplyvniť viabilitu hepatocytov a aktivitu 

biotransformačných enzýmov CBR1 a podrodiny aldo-ketoreduktáz AKR1C in vitro. 

Keďže sa tieto enzýmy nachádzajú prevažne práve v pečeni, za in vitro model boli 

zvolené potkanie hepatocyty.  

Test životnosti hepatocytov bol robený pri šiestich koncentráciách prenylovaných 

flavonoidov (1, 5, 10, 25, 50 a 100 μM), pričom k významnejšiemu zvýšeniu viability 

oproti kontrolným vzorkám došlo u hepatocytov, ktoré boli exponované XH 

v koncentrácii 25 µM, vo vzorkách s 6PN v koncentráciách 1 a 10 µM, vo vzorkách 

s 8PN rovnako ako u 6PN a naviac bola viabilita zvýšená u vzoriek s koncentráciou 

25 µM a 50 µM. K významnému zníženiu viability došlo u buniek, ktoré boli v nižších 
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koncentráciách exponované XH a IXH, u všetkých vzoriek sa ako toxické javili 

koncentrácie 100 µM. Na základe týchto výsledkov môžeme predpokladať, že nižšie 

koncentrácie viabilitu hepatocytov neovplyvňujú, prípadne skôr zvyšujú, vyššie 

koncentrácie sú už toxické.  

Keďže prenylované flavonoidy taktiež podliehajú oxidačným dejom za účasti 

cytochrómu P450 a zjavne inhibujú aktivitu jednotlivých izoforiem CYP (Dietz et al. 

2013, Karabín et al. 2012, Moon et al. 2006, Yuan et al. 2014, Żołnierczyk et al. 2015), 

jedným z cieľov tejto diplomovej práce bolo zistiť vplyv XH, IXH, 6PN a 8PN na aktivitu 

aj iných enzýmov, konkrétne reduktáz 1. fázy biotransformácie a doplniť tak informácie 

o ich vplyve na CBR1 a podrodinu AKR1C, ktoré doposiaľ neboli publikované.  

CBR1 metabolizuje antracyklíny doxorubicín a daunorubicín na kardiotoxickejšie 

a menej cytostaticky účinné doxorubicinol a daunorubicinol, taktiež metabolizuje ďalšie 

klinicky používané liečivá, napríklad antipsychotikum haloperidol, antiemetikum 

dolasetrón alebo pentoxyfilín, používaný ako periférne vazodilatancium (Huang et al. 

2010, Gonzalez-Covarrubias et al. 2009). Podrodina AKR1C zohráva dôležitú úlohu pri 

metabolizme endogénnych hormónov, ale aj syntetických steroidov v kontraceptívach, 

v liečivých prípravkoch určených pre hormonálnu substitučnú terapiu a protizápalových 

liečiv steroidnej štruktúry (Lanišnik Rižner a Penning 2014). Ďalšími liečivami 

metabolizovanými enzýmami podrodiny AKR1C sú antracyklíny doxorubicín, 

daunorubicín, oracín, antihypertenzívum befunolol, kyselina ethakrynová používaná ako 

diuretikum, naloxon, naltrexon, haloperidol, timiperon, antiastmatikum ketotifén, 

nesteroidné antiflogistikum ketoprofén, dolasetrón a iné (Barski et al. 2008). Z dôvodu, 

že tieto reduktázy metabolizujú pomerne široké spektrum rôznych liečiv, ich inhibícia 

alebo indukcia môže mať zásadný význam z hľadiska farmakokinetiky liečiv a interakcií 

na úrovni metabolizmu, ale aj z toxikologického hľadiska. Tabuľka 28 je ukážkou vplyvu 

niektorých syntetických liečiv, ale aj prírodných flavonoidov na aktivitu skúmaných 

reduktáz. 
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Tabuľka 28 Vplyv (inhibičný -, indukčný +) vybraných liečivých látok na 

biotransformačné enzýmy CBR1 a podrodinu AKR1C 

 Látka Vplyv na enzým 

CBR1 

apigenín# - 

barbital** - 

daidzeín# - 

doxorubicín* + 

furosemid** - 

genisteín# - 

chrysín# - 

indometacín** - 

(+)-katechín# - 

kempferol# - 

kvercetín ** - 

kvercitrín** - 

kyselina ethakrynová** - 

kyselina flufenamová** - 

luteolín# - 

menadión** - 

naringenín# - 

oracín* + 

resveratrol# - 

AKR1C 

diazepam** - 

fenolftalein** - 

ibuprofen** - 

indometacín** - 

kyselina ethakrynová ▪ + 

kyselina flufenamová** - 

polycyklické aromatické 

uhľovodíky+ + 

*Gavelová et al. 2008, **Malátková a Wsól 2013, +Palackal et al. 2002, #Arai et al. 2015, 

▪Barski et al. 2008 

Ďalším cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť, aký vplyv majú vybrané 

prenylované flavonoidy na aktivitu enzýmov. Na ovplyvnenie primárnej kultúry 

potkaních hepatocytov bola použitá netoxická 10 µM koncentrácia prenylovaných 

flavonoidov (Miranda et al. 1999). Na aktivitu aldo-ketoreduktáz podrodiny 1C 

v hepatocytoch mal výraznejší vplyv 8PN, ktorý aktivitu zvyšoval, pre overenie 

výsledkov špecifickej aktivity bola ešte kvantitatívne stanovená expresia AKR1C 
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pomocou immunoblottingu a qRT-PCR. Z výsledkov expresie AKR1C3 je zjavné mierne 

zvýšenie expresie vo vzorke IXH a 6PN a mierne zníženie vo vzorke XH a 8PN oproti 

kontrole, čo ale odporuje výsledkom získaným pri stanovení špecifickej aktivity AKR1C. 

Izoforma AKR1C3, niekedy sa vyskytuje aj pod názvom AKR1C18, bola vybraná ako 

jedna z potkaních izoforiem (Rattus norvegicus), proti ktorej bola k dispozícii komerčne 

dostupná protilátka. Meranie aktivity je síce relatívne špecifické pre podrodinu AKR1C, 

na premene substrátu sa ale môže podieľať viacero enzýmov. Immunoblottingom bola 

stanovená len jedna konkrétna izoforma (AKR1C3), čo môže byť príčinou rozdielu medzi 

expresiou a aktivitou. Génová expresia enzýmov bola stanovená metódou qRT-PCR, kde 

sa prejavilo vo vzorke XH zníženie expresie Akr1c14 a zvýšenie vo vzorke 8PN, čo 

súhlasí s výsledkami špecifickej aktivity. Gén pre izoformu AKR1C14 (ID: 191574), 

niekedy označovanú aj AKR1C9, bol pre stanovenie metódou qRT-PCR opäť zvolený 

z dôvodu prítomnosti v pečeni potkana. Použitie dvoch izoforiem z podrodiny aldo-

ketoreduktáz môže byť príčinou rozdielov medzi stanovenou relatívne špecifickou 

aktivitou, expresiou proteínu a expresiou génu. Ďalšou možnou príčinou tohto nesúladu 

je vzťah medzi aktivitou a expresiou, ktoré si vzájomne nemusia korelovať v čase. Podľa 

výsledkov špecifickej aktivity a expresie je možné usúdiť, že na aktivite voči 

acenaftenolu sa výraznejšie podieľa izoforma AKR1C14, kde koreluje aktivita s génovou 

expresiou, a menej izoforma AKR1C3, kde aktivita s expresiou nekoreluje. Pre 

objektívnejšie porovnanie by bolo vhodné v ďalších experimentoch stanoviť aj expresiu 

ďalších známych génov prítomných v potkanovi: Akr1c1, Akr1c2, Akr1c12, Akr1c13, 

Akr1c17 a Akr1c19 (National Center of Biotechnology Information: AKR1C14, 2017). 

Aktivita CBR1 bola zvýšená u IXH a 8PN. Pomocou immunoblottingu však 

nebolo možné potvrdiť si zvýšenie expresie CBR1 u žiadnej zo vzoriek, pretože výsledky 

boli na hranici detegovateľnosti, a tak ich nebolo možné vyhodnotiť. Metódou qRT-PCR 

bolo zistené zvýšenie expresie Cbr1 vo vzorke XH. 

V expozičnej štúdii na potkaňom pečeňovom cytozole bol skúmaný inhibičný 

vplyv prenylovaných flavonoidov na aktivitu CBR1 a AKR1C zhotovením koncentračnej 

rady každého prenylovaného flavonoidu pre daný enzým. Pri prvej metóde bola reakcia 

štartovaná substrátom a výsledkom u AKR1C bolo zníženie aktivity vo všetkých 

vzorkách v závislosti na koncentrácii prenylovaného flavonoidu, pričom najvyššie 

koncentrácie (50 μM) ani nebolo možné valídne vyhodnotiť pre veľký rozptyl 

nameraných hodnôt. Pri druhej metóde, pri ktorej bola reakcia štartovaná enzýmom 
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pridaným tesne pred spustením spektrofotometrického merania aktivity vo forme 

riedeného cytozolu, došlo k zníženiu aktivity AKR1C vo všetkých vzorkách okrem 

vzorky 6PN v najvyššej koncentrácii (100 μM), pri ktorej sa inhibičný vplyv, 

pravdepodobne chybou merania, neprejavil. V prípade CBR1 boli výsledky pri prvej 

metóde obdobné, bol patrný pokles aktivity vo všetkých vzorkách, pri druhej metóde sa 

však inhibičný vplyv oproti kontrole neprejavil u 6PN (10 μM, 100 μM) a 8PN (10 μM, 

50 μM), u ostatných vzoriek sa aktivita znižovala.  

Výsledky získané rôznymi metódami poukazujú na to, že vybrané prenylované 

flavonoidy a nami zvolené enzýmy veľmi citlivo reagujú na použitú metodiku a presnosť 

postupu, čo bolo v našom prípade zjavné pri stanovovaní aktivity reduktáz v pečeňovom 

cytozole, keď jedna zmena v postupe pre štart reakcie enzýmom alebo substrátom, 

markantne ovplyvnila konečné výsledky merania. Z tohto dôvodu nie je možné vo 

všeobecnosti jednoznačne tvrdiť, že XH, IXH, 6PN a 8PN majú markantný vplyv na 

aktivitu a expresiu biotransformačných enzýmov CBR1 a AKR1C.  

Vplyv na aktivitu týchto enzýmov by mal byť predmetom ďalšieho výskumu 

a vyžaduje optimalizáciu štandardných metód pre stanovovanie aktivity, expresie 

proteínov a génov skúmaných enzýmov. Ďalším významným faktorom, ktorý by mohol 

modulovať aktivitu a expresiu týchto reduktáz in vivo sú medzidruhové 

i interindividuálne rozdiely, čo je potrebné overiť ďalšími štúdiami. Zmeny, ktoré XH, 

IXH, 6PN a 8PN vyvolali, nie sú natoľko výrazné, aby mali v normálnych koncentráciách 

u bežného konzumenta potravy s obsahom týchto prenylovaných flavonoidov významný 

farmakologický či toxikologický význam. V dostupných doplnkoch stravy, v ktorých sa 

ale môžu vyskytovať vo vysokých koncentráciách, môžu potenciálne ovplyvniť 

metabolické pochody v pečeni, ako aj farmakokinetiku súbežne užívaných liečiv. 
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7 ZÁVER 

V tejto štúdii modulácie aktivity reduktáz z podrodiny AKR1C a CBR1 

prenylovanými flavonoidmi (xantohumolom, isoxanthohumolom, 6-prenylnaringenínom 

a 8-preprenylnaringenínom) v potkaních hepatocytoch bolo zistené nasledovné: 

 Test životnosti MTT preukázal, že XH a IXH v nižších koncentráciách životnosť 

hepatocytov ovplyvňujú nepatrne, prípadne ju mierne zvyšujú, vo vyšších 

koncentráciách pôsobia toxicky. 6PN a 8PN viabilitu neovplyvňujú alebo 

zvyšujú, toxicky pôsobia v najvyššej (100 µM) koncentrácii. 

 Aktivita AKR1C bola u hepatocytov ovplyvnených prenylovanými flavonoidmi 

po izolácii štatisticky významne zvýšená u 8PN, aktivita CBR1 bola zvýšená 

u IXH a 8PN. 

 Pomocou immunoblottingu bolo zistené zvýšenie expresie AKR1C3 vo vzorkách 

s IXH a 6PN, zníženie vo vzorkách s XH a 8PN. Expresiu CBR1 nebolo možné 

detegovať. 

 Výsledkom qRT-PCR je zvýšenie génovej expresie Cbr1 u vzorky XH, u Akr1c14 

významné zníženie génovej expresie taktiež u vzorky XH.  

 V expozičných štúdiách na cytozole došlo k zníženiu aktivity AKR1C vo 

všetkých koncentráciách všetkých prenylovaných flavonoidov okrem 

6PN (100 µM – metóda 2), aktivita CBR1 bola prenylovanými flavonoidmi 

znížená, alebo ovplyvnená nepatrne, výnimkou boli vzorky ovplyvnené 6PN 

a 8PN kde došlo k zvýšeniu aktivity (metóda 2).  

Prenylované flavonoidy xanthohumol, isoxanthohumol, 6-prenylnaringenín  

a 8-prenylnaringenín majú vplyv ako na viabilitu hepatocytov, tak na aktivitu a expresiu 

biotransformačných enzýmov CBR1 a podrodiny AKR1C v hepatocytoch aj cytozole. 
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8 ZOZNAM SKRATIEK 

3T3-L1 bunková línia myších adipocytov 

6PN 6-prenylnaringenín 

8PN 8-prenylnaringenín 

AA akrylamid 

AKR1C aldo-ketoreduktázy podrodiny 1C 

AKR1C3 aldo-ketoreduktáza izoforma 1C3 

AKR1C14 aldo-ketoreduktáza izoforma 1C14 

Akt proteínkináza B 

aP2 adipocytový proteín viažuci mastné kyseliny 

APP amyloidový prekurzorový proteín 

APS persíran amónny 

BACE1 β-sekretáza 1 

BCA bicinchoninová kyselina 

bisAA bis-akrylamid 

BSA hovädzí sérový albumín 

BVDV vírus bovinnej vírusovej hnačky 

CaCl2 chlorid vápenatý 

CBR1 karbonylreduktáza 1 

CCAAT cytozín-cytozín-adenozín-adenozín-tymidín 

cDNA komplementárna deoxyribonukleová kyselina  

C/EBP α CCAAT/enhancer viažuci proteín alfa 

CO2 oxid uhličitý 

Ct počet cyklov 

CuSO4 . 6 H2O hexahydrát síranu meďnatého 

CYP cytochrómy P450 

DEPC diethylpyrokarbonát 

DMSO dimethylsulfoxid 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

dNTP deoxynukleosidtrifosfát 

DTT dithiotreitol 

EDTA ethyléndiamíntetraoctová kyselina 

 EGTA ethylénglykol-bis(2-aminoethyléther)-N,N,N’,N’-tetraoctová  
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  kyselina  

ERα estrogénový receptor α 

FCS fetálne hovädzie sérum 

F primer priamy (forward) primer 

GAPDH glyceraldehyd-3-fostát dehydrogenáza  

GSTs glutathion-S-transferázy 

GSTP glutathion-S-transferáza pí 

HCl kyselina chlorovodíková 

HDL vysokodenzitný lipoproteín 

HepG2 bunková línia odvodená z ľudského hepatocelulárneho  

 karcinómu 

HER2 receptor ľudského epidermálneho faktora 2 

HIV vírus nedostatku ľudskej imunity 

HL-60 promyelocytické leukemické bunky 

HO-1 hemoxygenáza-1 

HRP chrenová peroxidáza 

HSV Herpes simplex vírus 

iNOS syntáza oxidu dusnatého 

IXH isoxanthohumol 

KCl chlorid draselný 

K2HPO4 hydrogenfosforečnan didraselný 

KH2 PO4 dihydrogenfosforečnan draselný 

LDL nízkodenzitný lipoproteín 

MCF-7 bunková línia rakoviny prsníka 

MgSO4 . 7 H2O heptahydrát síranu horečnatého 

miRNA microRNA 

mRNA mediátorová (messenger) RNA 

MTT 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid  

NaCl chlorid sodný 

NADP+ oxidovaná forma nikotinamidadenindinukleotidfosfátu  

NADPH redukovaná forma nikotínamidadenindinukleotidfosfátu  

Na2CO3 uhličitan sodný 

NaHCO3 hydrogenuhličitan sodný 

Na2HPO4 . 12 H2O  dodekahydrát hydrogenfosforečnanu disodného 



 

93 
 

KH2PO4 dihydrogenfosforečnan draselný 

NaHCO3 hydrogenuhličitan sodný 

NaOH hydroxid sodný 

NF-κB nukleárny transkripčný faktor κB 

NO oxid dusnatý 

NQO1 NAD(P)H: chinón oxidoreduktáza 

NTC no templát kontrola 

PBS fosfátmi pufrovaný fyziologický roztok 

PCR polymerázová reťazová reakcia 

PMFS fenyl-methyl-sulfonyl fluorid 

PPARγ receptory aktivované proliferátormi peroxizómov 

qRT-PCR kvantitatívna polymerázová reťazová reakcia v reálnom čase 

QR chinón reduktáza 

R primer reverzný (reverse) primer 

RNA ribonukleová kyselina 

rRNA ribozomálna RNA 

RNS reaktívne formy dusíka 

ROS reaktívne formy kyslíka 

RT reverzná transkriptáza 

SD smerodajná odchýlka 

SDR dehydrogenázy/reduktázy s krátkym reťazcom 

SDS dodecylsíran sodný 

SHBG sexuálne hormóny viažuci globulín 

SK-Br-3 bunková línia adenokarcinómu z mliečnej žľazy 

SULT1A1 sulfotransferáza 1A1 

 TBST fyziologický roztok pufrovaný TRIS (TBS) s 0,1% (V/V)  

  detergentom Tween-20  

TEMED N,N,N’,N’-tetramethylethyléndiamín  

TGF-β transformujúci-rastový faktor β 

TRIS tris(hydroxymethyl)aminomethán 

tRNA transferová RNA 

UDP uridindifosfát 

UGT UDP-glukuronozyltransferáza 

XH xanthohumol 



 

94 
 

9 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

ARAI Y., ENDO S., MIYAGI N., ABE N., MIURA T., NISHINAKA T., TERADA T., 

OYAMA M., GODA H., EL-KABBANI O., HARA A., MATSUNAGA T., IKARI A. 

Structure-activity relationship of flavonoids as potent inhibitors of carbonyl reductase 1 

(CBR1). Fitoterapia [online]. 2015, 101, 51-56 [cit. 2017-04-01]. DOI: 

10.1016/j.fitote.2014.12.010. ISSN 0367-326x.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0367326X14003323 

 

ARYA M., SHERGILL I. S., WILLIAMSON M., GOMMERSALL L., ARYA N, 

PATEL H. R.-H. Basic Principles of Real-Time Quantitative PCR. Expert Review of 

Molecular Diagnostics [online]. 2005, 5(2), 209-19 [cit. 2017-03-01] ProQuest Central. 

DOI: 10.1586/14737159.5.2.209. ISSN 1473-7159. 

Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1586/14737159.5.2.209?journalCode=iero20 

 

BARSKI O. A., TIPPARAJU S. M., BHATNAGAR A. The Aldo-Keto Reductase 

Superfamily and its Role in Drug Metabolism and Detoxification. Drug Metabolism 

Reviews [online]. 2008, 40(4), 553-624 [cit. 2017-04-05]. DOI: 

10.1080/03602530802431439. ISSN 0360-2532.  

Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03602530802431439 

 

BERANIČ N., ŠTEFANE B., BRUS B., GOBEC S., LANIŠNIK RIŽNER T. New 

enzymatic assay for the AKR1C enzymes. Chemico-Biological Interactions [online]. 

2013, 202(1-3), 204-209 [cit. 2017-03-29]. DOI: 10.1016/j.cbi.2012.12.003. ISSN 0009-

2797.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0009279712002736 

 

BUSTIN S. A., BENES V., NOLAN T., PFAFFL M. W. Quantitative real-time RT-PCR 

- a perspective. Journal of Molecular Endocrinology [online]. 2005, 34(3), 597-601 [cit. 

2017-03-02]. DOI: 10.1677/jme.1.01755. ISSN 09525041.  

Dostupné z: http://jme.endocrinology-journals.org/cgi/doi/10.1677/jme.1.01755 

 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0367326X14003323
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1586/14737159.5.2.209?journalCode=iero20
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03602530802431439
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0009279712002736
http://jme.endocrinology-journals.org/cgi/doi/10.1677/jme.1.01755


 

95 
 

CAO H., CHEN X., JASSBI A. R.,XIAO J. Microbial biotransformation of bioactive 

flavonoids. Biotechnology Advances [online]. 2015, 33(1), 214–223 [cit. 2017-01-04]. 

DOI: 10.1016/j.biotechadv.2014.10.012. ISSN 0734-9750.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S073497501400161X 

 

DELMULLE, L., BELLAHCÈNE A., DHOOGE W., COMHAIRE F., ROELENS F., 

HUVAERE K., HEYERICK A., CASTRONOVO V., DE KEUKELEIRE D. Anti-

proliferative properties of prenylated flavonoids from hops (Humulus lupulus L.) in 

human prostate cancer cell lines. Phytomedicine [online]. 2006, 13(9-10), 732–734 [cit. 

2017-03-28]. DOI: 10.1016/j.phymed.2006.01.001. ISSN 0944-7113.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0944711306000122 

 

DIETZ B. M., HAGOS G. K., ESKRA J. N., WIJEWICKRAMA G. T., ANDERSON J. 

R., NIKOLIC D., GUO J., WRIGHT B., CHEN S., PAULI G. F., VAN BREEMEN R. 

B., BOLTON J. L. Differential regulation of detoxification enzymes in hepatic and 

mammary tissue by hops (Humulus lupulus) in vitro and in vivo. Molecular Nutrition & 

Food Research [online]. 2013, 57(6), 1055-1066 [cit. 2017-03-27]. DOI: 

10.1002/mnfr.201200534. ISSN 1613-4125.  

Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/mnfr.201200534 

 

DORN Ch., KRAUS B., MOTYL M., WEISS T. S., GEHRIG M., SCHÖLMERICH J., 

HEILMANN J., HELLERBRAND C. Xanthohumol, a chalcon derived from hops, 

inhibits hepatic inflammation and fibrosis. Molecular Nutrition & Food Research 

[online]. 2010, 54(S2), S205-S213 [cit. 2017-03-27]. DOI: 10.1002/mnfr.200900314. 

ISSN 1613-4125.  

Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/mnfr.200900314 

 

  

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S073497501400161X
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0944711306000122
http://doi.wiley.com/10.1002/mnfr.201200534
http://doi.wiley.com/10.1002/mnfr.200900314


 

96 
 

FERK F., HUBER W. W., FILIPIČ M., BILCHER J., HASLINGER E., MIŠÍK M., 

NERSESYAN A., GRASL-KRAUPP B., ŽEGURA B., KNASMÜLLER S. 

Xanthohumol, a prenylated flavonoid contained in beer, prevents the induction of 

preneoplastic lesions and DNA damage in liver and colon induced by the heterocyclic 

aromatic amine amino-3-methyl-imidazo[4,5-f]quinoline (IQ). Mutation 

Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis [online]. 2010, 

691(1-2), 17-22 [cit. 2017-03-28]. DOI: 10.1016/j.mrfmmm.2010.06.006. ISSN 0027-

5107.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0027510710001557 

 

GAVELOVÁ M., HLADÍKOVÁ J., VILDOVÁ L., NOVOTNÁ R., VONDRÁČEK J., 

KRČMÁŘ P., MACHALA M., SKÁLOVÁ L. Reduction of doxorubicin and oracin and 

induction of carbonyl reductase in human breast carcinoma MCF-7 cells. Chemico-

Biological Interactions [online]. 2008, 176(1), 9-18 [cit. 2017-04-05]. DOI: 

10.1016/j.cbi.2008.07.011. ISSN 0009-2797.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0009279708003931 

 

GONZALEZ-COVARRUBIAS V., ZHANG J., KALABUS J. L., RELLING M. V., 

BLANCO J. G. Pharmacogenetics of Human Carbonyl Reductase 1 (CBR1) in Livers 

from Black and White Donors. Drug Metabolism and Disposition [online]. 2009, 37(2), 

400-407 [cit. 2017-04-04]. DOI: 10.1124/dmd.108.024547. ISSN 0090-9556.  

Dostupné z: http://dmd.aspetjournals.org/cgi/doi/10.1124/dmd.108.024547 

 

HAJIRAHIMKHAN A., SIMMLER Ch., DONG H., LANTVIT D. D., LI G., CHEN S.-

N., NIKOLIĆ D., PAULI G. F., VAN BREEMEN R. B., DIETZ B. M., BOLTON J. L. 

Induction of NAD(P)H:Quinone Oxidoreductase 1 (NQO1) by Glycyrrhiza Species Used 

for Women’s Health: Differential Effects of the Michael Acceptors Isoliquiritigenin and 

Licochalcone A. Chemical Research in Toxicology [online]. 2015, 28(11), 2130–2141 

[cit. 2017-03-28]. DOI: 10.1021/acs.chemrestox.5b00310.  

Dostupné z: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.chemrestox.5b00310 

  

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0027510710001557
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0009279708003931
http://dmd.aspetjournals.org/cgi/doi/10.1124/dmd.108.024547
http://pubs.acs.org/author/Hajirahimkhan%2C+Atieh
http://pubs.acs.org/author/Simmler%2C+Charlotte
http://pubs.acs.org/author/Dong%2C+Huali
http://pubs.acs.org/author/Lantvit%2C+Daniel+D
http://pubs.acs.org/author/Li%2C+Guannan
http://pubs.acs.org/author/Chen%2C+Shao-Nong
http://pubs.acs.org/author/Nikoli%C4%87%2C+Dejan
http://pubs.acs.org/author/Pauli%2C+Guido+F
http://pubs.acs.org/author/van+Breemen%2C+Richard+B
http://pubs.acs.org/author/Dietz%2C+Birgit+M
http://pubs.acs.org/author/Bolton%2C+Judy+L
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.chemrestox.5b00310


 

97 
 

HALLIWELL, B. Dietary polyphenols: Good, bad, or indifferent for your health? 

Cardiovascular Research [online]. 2007, 73(2), 341-347 [cit. 2017-01-03]. DOI: 

10.1016/j.cardiores.2006.10.004. ISSN 0008-6363.  

Dostupné z:  

http://cardiovascres.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1016/j.cardiores.2006.10.004 

 

HEIM K. E., TAGLIAFERRO A. R., BOBILYA D. J. Flavonoid antioxidants: chemistry, 

metabolism and structure-activity relationships. The Journal of Nutritional Biochemistry 

[online]. 2002, 13(10), 572-584 [cit. 2017-01-03]. DOI: 10.1016/S0955-2863(02)00208-

5. ISSN 0955-2863.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0955286302002085 

 

HOFFMANN F., MASER E. Carbonyl Reductases and Pluripotent Hydroxysteroid 

Dehydrogenases of the Short-chain Dehydrogenase/reductase Superfamily. Drug 

Metabolism Reviews [online]. 2008, 39(1), 87-144 [cit. 2017-03-29]. DOI: 

10.1080/03602530600969440. ISSN 0360-2532.  

Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03602530600969440 

 

HUANG W., DING L., HUANG Q., HU H., LIU S., YANG X., HU X., DANG Y., SHEN 

S., LI J., JI X., JIANG S., LIU O. J., YU L. Carbonyl reductase 1 as a novel target of  

(−)-epigallocatechin gallate against hepatocellular carcinoma. Hepatology [online]. 2010, 

52(2), 703-714 [cit. 2017-03-29]. DOI: 10.1002/hep.23723. ISSN 0270-9139.  

Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/hep.23723 

 

CHEN X., MUKWAYA E., WONG M.-S., ZHANG Y. A systematic review on 

biological activities of prenylated flavonoids. Pharmaceutical Biology [online]. 2013, 

52(5), 655-660 [cit. 2017-03-28]. DOI: 10.3109/13880209.2013.853809. ISSN 1388-

0209.  

Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/13880209.2013.853809 

 

JAIN P. K., KHARYA M. D., GAJBHIYE A., SARA U. V. S., SHARMA V., K. 

Flavonoids as nutraceuticals. A review. Herba Polonica [online]. 2010, 56(2), 105-117 

[cit. 2017-02-28]. ISSN 0018-0599. 

Dostupné z: http://herbapolonica.pl/magazines-files/1081879-flavonids%202-2010.pdf 

http://cardiovascres.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1016/j.cardiores.2006.10.004
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0955286302002085
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03602530600969440
http://doi.wiley.com/10.1002/hep.23723
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/13880209.2013.853809
http://herbapolonica.pl/magazines-files/1081879-flavonids%202-2010.pdf


 

98 
 

KARABÍN M., HUDCOVÁ T., JELÍNEK L., DOSTÁLEK P. Biotransformations and 

biological activities of hop flavonoids. Biotechnology Advances [online]. 2015, 33(6), 

1063-1090 [cit. 2017-03-28]. DOI: 10.1016/j.biotechadv.2015.02.009. ISSN 0734-9750.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0734975015000348 

 

KARABÍN M., HUDCOVÁ T., JELÍNEK L., DOSTÁLEK P. Význam chmelových 

prenylflavonoidů pro lidské zdraví. Chemické listy [online]. 2012, 106(12), 1095-1103 

[cit. 2017-03-28]. ISSN 1213-7103. 

Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2012_12_1095-1103.pdf 

 

KAWAMURA M., EISENHOFER G., KOPIN I. J., KADOR P. F., LEE Y. S., TSAI J-

Y., FUJISAWA S., LIZAK M. J., SINZ A., SATO S. Aldose reductase, a key enzyme in 

the oxidative deamination of norepinephrine in rats. Biochemical Pharmacology [online]. 

1999, 58(3), 517-524 [cit. 2017-02-02]. DOI: 10.1016/S0006-2952(99)00121-5. ISSN 

0006-2952.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006295299001215 

 

KRAJKA-KUŹNIAK V., PALUSZCZAK J., BAER-DUBOWSKA W. Xanthohumol 

induces phase II enzymes via Nrf2 in human hepatocytes in vitro. Toxicology in Vitro 

[online]. 2013, 27(1), 149-156 [cit. 2017-03-27]. DOI: 10.1016/j.tiv.2012.10.008. ISSN 

0887-2333.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0887233312002846 

 

KROFTA K., VRABCOVÁ S., MRAVCOVÁ L., DOSTÁLEK P., KARABÍN M., 

JELÍNEK L., HUDCOVÁ T. Classification of Czech hops according to their contents of 

prenylflavonoids. Kvasný Průmysl [online]. 2015-3-1, 61(3), 62-68 [cit. 2017-03-27]. 

DOI: 10.18832/kp2015010. ISSN 0023-5830.  

Dostupné z: http://kvasnyprumysl.cz/doi/10.18832/kp2015010.html 

 

KUMAR S., PANDEY A. K. Chemistry and Biological Activities of Flavonoids: An 

Overview. The Scientific World Journal [online]. 2013, 2013, 1-16 [cit. 2017-01-03]. 

DOI: 10.1155/2013/162750. ISSN 1537-744x.  

Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/tswj/2013/162750/ 

 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0734975015000348
http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2012_12_1095-1103.pdf
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006295299001215
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0887233312002846
http://kvasnyprumysl.cz/doi/10.18832/kp2015010.html
http://www.hindawi.com/journals/tswj/2013/162750/


 

99 
 

KUŘEC M., HOFTA P., DOSTÁLEK P. Složky chmele s estrogenními účinky a jejich 

využití. Kvasný Průmysl [online]. 2005, 51(10), 342-347 [cit. 2017-03-28]. ISSN 0023-

5830. 

Dostupné z : http://kvasnyprumysl.cz/artkey/kpr-2005100002_Slozky_chmele_s_ 

estrogennimi_ucinky_a_jejich_vyuziti.php 

 

LANIŠNIK RIŽNER T. Enzymes of the AKR1B and AKR1C Subfamilies and Uterine 

Diseases. Frontiers in Pharmacology [online]. 2012, 3, [cit. 2017-03-29]. DOI: 

10.3389/fphar.2012.00034. ISSN 1663-9812.   

Dostupné z: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphar.2012.00034/abstract 

 

LANIŠNIK RIŽNER, T., PENNING T. M. Role of Aldo-Keto Reductase Family 1 

(AKR1) Enzymes in Human Steroid Metabolism. Steroids [online]. 2014, 79, 49–63 [cit. 

2017-04-05]. DOI: 10.1016/j.steroids.2013.10.012. ISSN 0039-128x. 

Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039128X13002365 

 

LIU M., HANSEN P., WANG G., LIN Q., JIANJUN D., HUA Y., ZHONGHUA Q., 

MEI Y., JINLAI M. Pharmacological Profile of Xanthohumol, a Prenylated Flavonoid 

from Hops (Humulus lupulus). Molecules [online]. 2015, 20(1), 754-779 [cit. 2017-04-

01]. DOI: 10.3390/molecules20010754. ISSN 1420-3049.  

Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/20/1/754/ 

 

MALÁTKOVÁ P., WSÓL V. Carbonyl reduction pathways in drug metabolism. Drug 

Metabolism Reviews [online]. 2013, 46(1), 96-123 [cit. 2017-04-05]. DOI: 

10.3109/03602532.2013.853078. ISSN 0360-2532.  

Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/03602532.2013.853078 

 

MALDONADO-DEVINCCI A. M., BEATTIE M. C., MORROW D. H., MC KINLEY 

R. E., COOK J. B., O’BUCKLEY T. K., MORROW A. L. Reduction of circulating and 

selective limbic brain levels of (3α,5α)-3-hydroxy-pregnan-20-one (3α,5α-THP) 

following forced swim stress in C57BL/6J mice. Psychopharmacology [online]. 

2014, 231(17), 3281-3292 [cit. 2017-04-01]. DOI: 10.1007/s00213-014-3552-z. ISSN 

0033-3158.  

Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s00213-014-3552-z 

http://kvasnyprumysl.cz/artkey/kpr-2005100002_Slozky_chmele_s_%20estrogennimi_ucinky_a_jejich_vyuziti.php
http://kvasnyprumysl.cz/artkey/kpr-2005100002_Slozky_chmele_s_%20estrogennimi_ucinky_a_jejich_vyuziti.php
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphar.2012.00034/abstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039128X13002365
http://www.mdpi.com/1420-3049/20/1/754/
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/03602532.2013.853078
http://link.springer.com/10.1007/s00213-014-3552-z


 

100 
 

MATÉ L., VIRKEL G., LIFSCHITZ A., BALLENT M., LANUSSE C. Hepatic and 

extra-hepatic metabolic pathways involved in flubendazole biotransformation in sheep. 

Biochemical Pharmacology [online]. 2008, 76(6), 773-783 [cit. 2017-04-04]. DOI: 

10.1016/j.bcp.2008.07.002. ISSN 0006-2952. 

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006295208004632 

 

MIRANDA C. L., STEVENS J. F., HELMRICH A., HENDERSON M. C., 

RODRIGUEZ R. J., YANG Y.-H., DEINZER M. L., BARNES D. W., BUHLER D. R. 

Antiproliferative and cytotoxic effects of prenylated flavonoids from hops (Humulus 

lupulus) in human cancer cell lines. Food and Chemical Toxicology. 1999, 37(4),  

271-285. DOI: 10.1016/S0278-6915(99)00019-8. ISSN 0278-6915. 

Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691599000198 

 

MIURA T., TAKETOMI A., NISHINAKA T., TERADA T. Regulation of human 

carbonyl reductase 1 (CBR1, SDR21C1) gene by transcription factor Nrf2. Chemico-

Biological Interactions [online]. 2013, 202(1-3), 126-135 [cit. 2017-03-30]. DOI: 

10.1016/j.cbi.2012.11.023. ISSN 0009-2797. 

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0009279712002670 

 

MOON Y. J., WANG X., MORRIS M. E. Dietary flavonoids: Effects on xenobiotic and 

carcinogen metabolism. Toxicology in Vitro [online]. 2006, 20(2), 187-210 [cit. 2017-03-

28]. DOI: 10.1016/j.tiv.2005.06.048. ISSN 0887-2333.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0887233305002080 

 

MUKAI R., HORIKAWA H., FUJIKURA Y., KAWAMURA T., NEMOTO H., 

NIKAWA T., TERAO J. Prevention of Disuse Muscle Atrophy by Dietary Ingestion of 

8-Prenylnaringenin in Denervated Mice. PLoS ONE [online]. 2012, 7(9), [cit. 2017-03-

28]. ISSN 1932-6203. 

Dostupné z: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0045048 

 

NATIONAL CENTER OF BIOTECHNOLOGY INFORMATION: Akr1c14 aldo-keto 

reductase family 1, member C14 [Rattus norvegicus (Norway rat)] [online]. Dátum 

poslednej revízie 2017-04-03 [cit. 2017-04-14]. 

Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/191574 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006295208004632
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691599000198
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0009279712002670
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0887233305002080
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0045048
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/191574


 

101 
 

NOLAN T., HANDS R. E., BUSTIN S. A. Quantification of mRNA using Real-Time 

RT-PCR. Nature Protocols [online]. 2006, 1(3), 1559-82 [cit. 2017-03-01] ProQuest 

Central. DOI: 10.1038/nprot.2006.236. ISSN 1754-2189. 

Dostupné z: https://www.nature.com/nprot/journal/v1/n3/full/nprot.2006.236.html 

 

OHARA H., MIYABE Y., DEYASHIKI Y., MATSUURA K., HARA A. Reduction of 

drug ketonesby dihydrodiol dehydrogenases, carbonyl reductase and aldehyde reductase 

of human liver. Biochemical Pharmacology. 1995, (50)2, 221-227. DOI:10.1016/0006-

2952(95)00124-I. ISSN 0006-2952. 

 

PALACKAL N. T., LEE S. H., HARVEY R. G., BLAIR I. A., PENNING T. M. 

Activation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbontrans-Dihydrodiol Proximate 

Carcinogens by Human Aldo-keto Reductase (AKR1C) Enzymes and Their Functional 

Overexpression in Human Lung Carcinoma (A549) Cells. Journal of Biological 

Chemistry [online]. 2002, 277(27), 24799-24808 [cit. 2017-04-05]. DOI: 

10.1074/jbc.M112424200. ISSN 0021-9258.  

Dostupné z: http://www.jbc.org/cgi/doi/10.1074/jbc.M112424200 

 

PENNING T. M., JIN Y., HEREDIA V. V., LEWIS M. Structure – function relationships 

in 3α-hydroxysteroid dehydrogenases: a comparison of the rat and human isoforms. The 

Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology [online]. 2003, 85(2-5), 247-255 

[cit. 2017-03-29]. DOI: 10.1016/S0960-0760(03)00236-X. ISSN 0960-0760.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S096007600300236X 

 

PILKA E. S., NIESEN F. H., LEE W. H., EL-HAWARI Y., DUNFORD J. E., KOCHAN 

G., WSÓL V., MARTIN H.-J., MASER E., OPPERMANN U. Structural Basis for 

Substrate Specificity in Human Monomeric Carbonyl Reductases. PLoS ONE [online]. 

2009, 4(10) [cit. 2017-03-30]. DOI: 10.1371/journal.pone.0007113. ISSN 1932-6203. 

Dostupné z: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0007113 

 

  

https://www.nature.com/nprot/journal/v1/n3/full/nprot.2006.236.html
http://www.jbc.org/cgi/doi/10.1074/jbc.M112424200
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S096007600300236X
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0007113


 

102 
 

POSSEMIERS S., BOLCA S., GROOTAERT CH., HEYERICK A., DECROOS 

K., DHOOGE W., DE KEUKELEIRE D., RABOT S., VERSTRAETE W., VAN DE 

WIELE T. The Prenylflavonoid Isoxanthohumol from Hops (Humulus lupulus L.) Is 

Activated into the Potent Phytoestrogen 8-Prenylnaringenin In Vitro and in the Human 

Intestine. The journal of Nutrition [online]. 2006, 136(7), 1862-1867 [cit. 2017-03-27]. 

ISSN 1541-6100. 

Dostupné z: http://jn.nutrition.org/content/136/7/1862.long 

 

SCUDIERO D. A., SHOEMAKER R. H., PAULL K. D., MONKS A., TIERNEY S., 

NOFZIGER T. H., CURRENS M. J., SENIFF D., BOYD M. R. Evaluation of a soluble 

tetrazolium/formazan assay for cell growth and drug sensitivity in culture using human 

and other tumor cell lines. Cancer Research [online]. 1988, 48(17), 4827-4833 [cit. 2017-

03-27]. ISSN 1538-7445. 

Dostupné z: http://cancerres.aacrjournals.org/content/canres/48/17/4827.full.pdf  

 

SKÁLOVÁ L., BOUŠOVÁ I. Metabolismus léčiv a jiných xenobiotik. Vyd. 1. Praha: 

Karolinum, 2011. 12 – 44. ISBN 978-80-246-1917-0. 

 

SKIBOLA Ch. F., SMITH M. T. Potential health impacts of excessive flavonoid intake. 

Free Radical Biology and Medicine [online]. 2000, 29(3-4), 375-383 [cit. 2017-01-03]. 

DOI: 10.1016/S0891-5849(00)00304-X. ISSN 0891-5849.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S089158490000304X 

 

SMITH P. K., KROHN R. I., HERMANSON G. T., MALLIA A. K., GARTNER F. H., 

PROVENZANO M. D., FUJIMOTO E. K., GOEKE N. M., OLSON B. J., KLENK D. C. 

Measurement of protein using bicinchoninic acid. Analytical Biochemistry. 1985, 150(1), 

76-85. DOI: 10.1016/0003-2697(85)90442-7. ISSN 0003-2697. 

 

STEVENS J. F., PAGE J. E. Xanthohumol and related prenylflavonoids from hops and 

beer: to your good health!. Phytochemistry [online]. 2004, 65(10), 1317-1330 [cit. 2017-

03-27]. DOI: 10.1016/j.phytochem.2004.04.025. ISSN 0031-9422.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0031942204001876 

 

http://jn.nutrition.org/search?author1=Arne+Heyerick&sortspec=date&submit=Submit
http://jn.nutrition.org/search?author1=Karel+Decroos&sortspec=date&submit=Submit
http://jn.nutrition.org/search?author1=Willem+Dhooge&sortspec=date&submit=Submit
http://jn.nutrition.org/search?author1=Denis+De+Keukeleire&sortspec=date&submit=Submit
http://jn.nutrition.org/search?author1=Sylvie+Rabot&sortspec=date&submit=Submit
http://jn.nutrition.org/search?author1=Sylvie+Rabot&sortspec=date&submit=Submit
http://jn.nutrition.org/search?author1=Willy+Verstraete&sortspec=date&submit=Submit
http://jn.nutrition.org/content/136/7/1862.long
http://cancerres.aacrjournals.org/content/canres/48/17/4827.full.pdf
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S089158490000304X
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0031942204001876


 

103 
 

TANWAR B., MODGIL R. Flavonoids: Dietary Occurrence And Health Benefits. 

Spatula DD - Peer Reviewed Journal on Complementary Medicine and Drug Discovery 

[online]. 2012, 2(1), 59-68 [cit. 2017-01-03]. DOI: 10.5455/spatula.20120328100506. 

ISSN 1309-9914. Dostupné z: http://www.scopemed.org/?mno=14992 

 

TERAO J., MUKAI R. Prenylation modulates the bioavailability and bioaccumulation of 

dietary flavonoids. Archives of Biochemistry and Biophysics [online]. 2014, 559, 12-16 

[cit. 2017-01-03]. DOI: 10.1016/j.abb.2014.04.002. ISSN 0003-9861.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0003986114001258 

 

TOWBIN H., STAEHELIN T., GORDON J. Electrophoretic transfer of proteins from 

polyacrylamide gels to nitrocellulose sheets: procedure and some applications. 

Proceedings of the National Academy of Sciences.1979, 76(9), 4350-4354.ISSN 1091-

6490. 

 

WSÓL V., SZOTÁKOVÁ B., MARTIN H., MASER E. Aldo-keto reductases (AKR) 

from the AKR1C subfamily catalyze the carbonyl reduction of the novel anticancer drug 

oracin in man. Toxicology [online]. 2007, 238(2-3), 111-118 [cit. 2017-03-29]. DOI: 

10.1016/j.tox.2007.05.021. ISSN 0300-483x.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0300483X07003101 

 

XU M. J., WU B., DING T., CHU J.-H., LI Ch.-Y., ZHANG J., WU T., WU J., LIU S.-

J., LIU S.-L., JU W.-Z., LI P. Simultaneous characterization of prenylated flavonoids and 

isoflavonoids in Psoralea corylifolia L. by liquid chromatography with diode-array 

detection and quadrupole time-of-flight mass spectrometry. Rapid Communications in 

Mass Spectrometry [online]. 2012, 26(19), 2343–2358 [cit. 2017-03-28]. ISSN 1097-

0231.  

Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rcm.6361/abstract 

 

YANG X., JIANG Y., YANG J., HE J., SUN J., CHEN F., ZHANG M., YANG B. 

Prenylated flavonoids, promising nutraceuticals with impressive biological activities. 

Trends in Food Science & Technology [online]. 2015, 44(1), 93-104 [cit. 2017-01-03]. 

DOI: 10.1016/j.tifs.2015.03.007. ISSN 0924-2244.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0924224415000710 

http://www.scopemed.org/?mno=14992
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0003986114001258
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0300483X07003101
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rcm.6361/abstract
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0924224415000710


 

104 
 

YANG Y., MA H. Western Blotting and ELISATechniques. Researcher [online]. 2009, 

1(2), 67-86 [cit. 2017-03-27]. ISSN 1553-9865. 

Dostupné z: 

http://www.sciencepub.net/researcher/0102/09_1259_yang_west_research0102.pdf 

 

YUAN Y., QIU X., NIKOLIĆ D., CHEN S.-N., HUANG K., LI G., PAULI G. F., VAN 

BREEMEN R. B. Inhibition of human cytochrome P450 enzymes by hops (Humulus 

lupulus) and hop prenylphenols. European Journal of Pharmaceutical Sciences [online]. 

2014, 53, 55-61 [cit. 2017-03-27]. DOI: 10.1016/j.ejps.2013.12.003. ISSN 0928-0987.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0928098713004600 

 

ZANOLI P., ZAVATTI M. Pharmacognostic and pharmacological profile of Humulus 

lupulus L. Journal of Ethnopharmacology [online]. 2008, 116(3), 383-396 [cit. 2017-03-

28]. DOI: 10.1016/j.jep.2008.01.011. ISSN 0378-8741.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378874108000391 

 

ŻOŁNIERCZYK A. K., MĄCZKA W. K., GRABARCZYK M., WIŃSKA K., 

WOŹNIAK E., ANIOŁ M. Isoxanthohumol – Biologically active hop flavonoid. 

Fitoterapia [online]. 2015, 103, 71-82 [cit. 2017-01-04]. DOI: 

10.1016/j.fitote.2015.03.007. ISSN 0367-326x.  

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0367326X15000611 

http://www.sciencepub.net/researcher/0102/09_1259_yang_west_research0102.pdf
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0928098713004600
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378874108000391
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0367326X15000611

