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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

Kandidát: Eliška Procházková 

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

Název diplomové práce: Účinek flavonoidů na vybrané biotransformační enzymy 

Katechiny patřící mezi flavonoidy jsou v posledních letech zkoumanými polyfenolickými 

složkami zeleného čaje. Převážně je sledován jejich prospěšný vliv na lidský organismus. 

Roste popularita doplňků stravy s vysokým obsahem flavonoidů, čímž ale může docházet 

k ovlivnění široké řady biotransformačních enzymů a tím i metabolismu velkého 

množství léčiv. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak vybrané katechiny – katechin 

(C), epikatechin (EC), epikatechin-3-gallát (ECG), epigallokatechin (EGC), 

epigallokatechin-3-gallát (EGCG) a extrakt ze zeleného čaje – polyfenon 60 (P) ovlivňují 

životnost Caco-2 buněk a jaký mají účinek na aktivitu a expresi vybraných 

biotransformačních enzymů v těchto střevních buňkách – cytochromů P450 (CYP) 

isoforem 1A1, 1A2 a 3A, aldehydreduktasy (AKR1A1), aldo-ketoreduktas 1C (AKR1C), 

karbonylreduktasy 1 (CBR1), UDP-glukuronosyltransferasy (UGT), sulfotransferasy 

(SULT) a glutathion-S-transferasy (GST). Testy viability (NRU test a MTT test) 

prokázaly, že katechiny (EGC, EGCG a P) ve vyšších koncentracích (10 µM a 25 µM) 

snižují životnost proliferujících Caco-2 buněk. Životnost neproliferujících Caco-2 buněk 

byla ovlivněna vybranými katechiny různým způsobem. V neproliferujících buňkách 

nebyl prokázán vliv katechinů na aktivitu redukčních enzymů AKR1A1, AKR1C a 

CBR1. Aktivita CYP (1A1, 1A2, 3A) v nich nebyla detekována vůbec. Naopak byl 

prokázán vliv katechinů na konjugační enzymy, C snížil aktivitu UGT a EC snížil aktivitu 

SULT. Ve vzorcích ovlivněných EC a EGC došlo ke snížení aktivity GST. Pomocí 

western blottingu bylo potvrzeno snížení exprese GSTP všemi katechiny a pomocí 

qRT-PCR snížení genové exprese GSTP ve vzorcích ovlivněných EGCG a P. Získané 

výsledky ukazují, že vybrané katechiny ovlivňují životnost buněk, a rovněž mají vliv na 

aktivitu a expresi některých biotransformačních enzymů.  



 

 

ABSTRACT 

Charles University 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

Candidate: Eliška Procházková 

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

Title of diploma thesis: The effect of flavonoids on selected biotransformation enzymes 

In recent years, catechins which belong to flavonoids have been studied polyphenolic 

constituents of green tea. Especially their beneficial effects on the human health are 

mostly studied. The popularity of dietary supplements with high levels of flavonoids is 

growing and thus they can affect a wide range of biotransformation enzymes and also the 

metabolism of many drugs. The aim of this diploma thesis was to find out how the 

selected catechins – catechin (C), epicatechin (EC), epicatechin 3-gallate (ECG), 

epigallocatechin (EGC), epigallocatechin 3-gallate (EGCG) and the green tea extract – 

polyphenon 60 (P) influence the viability of the Caco-2 cells and the activity and 

expression of the selected biotransformation enzymes in these cells – cytochromes P450 

(CYP) isoforms 1A1, 1A2, and 3A, aldehyde reductase (AKR1A1), aldo-keto reductase 

1C (AKR1C), carbonyl reductase 1 (CBR1), UDP-glucuronosyltransferase (UGT), 

sulfotransferase (SULT) and glutathione S-transferase (GST). The viability tests (NRU 

test and MTT test) proved that catechins (EGC, EGCG and P) in higher concentrations 

(10 µM and 25 µM) decreased the viability of proliferating Caco-2 cells. The viability of 

non-proliferating Caco-2 cells was affected by selected catechins differently. The effect 

of catechins on the activity of reduction enzymes AKR1A1, AKR1C and CBR1 was not 

proved in non-proliferating cells. The activity of CYP (1A1, 1A2, 3A) was not detected 

at all. Contrariwise the effect of catechins on conjugation enzymes was proved, C 

decreased the activity of UGT and EC decreased the activity of SULT. The activity of 

GST was decreased in the samples affected by EC and EGC. Using western blotting, 

reduction of GSTP expression by all catechins was confirmed and using the qRT-PCR 

decrease of GSTP gene expression in the samples affected by EGCG and P was 

confirmed. The obtained results show that selected catechins affect cell viability and have 

also effect on activity and expression of some biotransformation enzymes.  
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1 ÚVOD  

 Zelený čaj, jeden z celosvětově oblíbených nápojů, je zdrojem polyfenolických 

biologicky aktivních látek, především flavonoidů. Flavonoidy zeleného čaje jsou tvořeny 

převážně katechiny. Přestože katechiny nejsou nezbytné pro výživu člověka, příznivě 

ovlivňují zdraví a mohou pomáhat v prevenci různých onemocnění (Gadkari a Balaraman 

2015). 

 V současné době vzrůstá obliba doplňků stravy obsahujících flavonoidy, což 

může přinášet nejen pro organismus prospěšné účinky, ale i různá zdravotní rizika. 

Mechanismus účinku flavonoidů ani jejich potenciální toxicita spojená s nadměrnou 

konzumací těchto biologicky aktivních látek nejsou zatím zcela objasněny. Z tohoto 

důvodu by doplňky stravy obsahující flavonoidy měly být užívány se zvýšenou opatrností 

(Kozłowska a Szostak-Węgierek 2014). 

 Tato diplomová práce se zabývá sledováním účinku flavonoidů na životnost 

Caco-2 buněk a na aktivitu a expresi vybraných biotransformačních enzymů v těchto 

střevních buňkách. Pro experimenty byly vybrány nejvíce zastoupené katechiny 

vyskytující se v zeleném čaji – katechin (C), epikatechin (EC), epikatechin-3-gallát 

(ECG), epigallokatechin (EGC), epigallokatechin-3-gallát (EGCG) a extrakt ze zeleného 

čaje – polyfenon 60 (P). Sledována byla aktivita a exprese enzymů 1. fáze 

biotransformace, tj. cytochromů P450 (CYP), aldehydreduktasy (AKR1A1), 

aldoketoreduktas (AKR1C) a karbonylreduktasy 1 (CBR1), a také enzymů 2. fáze 

biotransformace, tj. UDP-glukuronosyltransferasy (UGT), glutathion-S-transferasy 

(GST) a sulfotransferasy (SULT). 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Čaj 

 Čaj je jedním z nejoblíbenějších přírodních nekalorických nápojů užívaných 

na celém světě a je rovněž používán jako součást některých doplňků stravy. Nejvíce je 

rozšířený v zemích jako je Čína nebo Japonsko, přičemž zelený čaj představuje cca 20 % 

celosvětové spotřeby čaje. První zmínky o konzumaci a zdravotnickém využití zeleného 

čaje jsou datovány před více než 4 700 lety v Číně. V dnešní době je komerčně pěstován 

především v Asii, Africe a Jižní Americe (Nawab a Farooq 2015). 

2.1.1 Výroba čaje 

 Čaj se vyrábí z listů, pupenů a stonků rostliny Camellia sinensis patřící do 

čeledi Theaceae. V závislosti na výrobním procesu rozlišujeme tři druhy čaje s rozdílnou 

chutí, barvou a složením – zelený čaj, při jehož výrobě se nevyužívá procesu fermentace, 

oolong čaj, jenž prochází semifermentací, a černý čaj, jenž je výsledkem celkové 

fermentace (Nawab a Farooq 2015; Wierzejska 2014).  

2.1.2 Pozitivní účinky zeleného čaje 

 V posledních dvaceti letech byl čaj předmětem řady výzkumů především pro 

jeho potenciálně prospěšné účinky na lidský organismus. Nicméně zatím nebylo 

stanoveno, zda pravidelná konzumace zeleného čaje je schopna zajistit dostatečné 

profylaktické účinky.  

 Hypotézy související s potenciálně pozitivními účinky jsou založeny na 

obsahu polyfenolů majících antioxidační potenciál, čímž poskytují ochranu buňkám a 

tkáním před škodlivým působením volných radikálů. Polyfenoly mají nejen antioxidační, 

ale i protizánětlivé účinky spočívající ve stimulaci imunitního systému a snížení hladiny 

cholesterolu v krvi. Pozitivně působí i na žaludeční mikroflóru tím, že inhibují usazování 

patogenních bakterií v žaludku (Wierzejska 2014). 

 Některé studie ukazují, že zelený čaj může mít i další pro zdraví prospěšné 

účinky, mezi něž lze zařadit antimutagenní a protinádorové účinky využitelné jak 

v prevenci, tak i v léčbě rakovinových onemocnění. Je také dobrým pomocníkem při 
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snižování krevního tlaku, prevenci vzniku a rozvoje mozkové mrtvice, ischemické 

choroby srdeční a dalších kardiovaskulárních onemocnění (Chacko a kol. 2010). 

 Bylo prokázáno, že zelený čaj poskytuje významnou ochranu před 

neurodegenerativními onemocněními, především Parkinsonovou chorobou a 

Alzheimerovou chorobou (Mandel a Youdim 2004). 

 Mezi další zdraví prospěšné účinky přisuzované zelenému čaji lze zařadit 

antidiabetogenní, antibakteriální, anti-HIV aktivitu a také účinky zpomalující proces 

stárnutí (Zaveri 2006). 

2.1.3 Negativní účinky zeleného čaje 

 Nadměrná konzumace zeleného čaje však může přinášet i potenciální riziko 

výskytu nežádoucích účinků (Nawab a Farooq 2015). Tyto nežádoucí účinky jsou 

způsobeny vysokým obsahem kofeinu (jedna z hlavních obsahových látek zeleného čaje), 

přítomností hliníku a účinkem polyfenolů na biologickou dostupnost železa (Chacko a 

kol. 2010). 

 Při konzumaci více než pěti šálků zeleného čaje denně se může objevit 

nespavost, neklid nebo žaludeční potíže. Mezi další popisované nežádoucí účinky patří 

nevolnost, zvracení, dehydratace, letargie, stimulace centrálního nervového systému 

projevující se jako závrať, třes, zmatenost, diuréza, nepravidelná srdeční frekvence a 

psychomotorický neklid. Polyfenoly vyskytující se v zeleném čaji mohou také 

způsobovat nežádoucí zbarvení zubů (Nawab a Farooq 2015).  

2.1.4 Obsahové látky zeleného čaje 

 Zelený čaj obsahuje velké množství sloučenin. Mezi hlavní obsahové látky 

patří polyfenoly, tj. flavandioly, flavonoidy a fenolické kyseliny tvořící až 30 % čisté 

hmotnosti. Flavanoly známé jako katechiny (především C, EC, ECG, EGC, EGCG) jsou 

nejvýznamnějšími polyfenolickými složkami zeleného čaje (Chacko a kol. 2010; Zaveri 

2006). Za jednu z nejdůležitějších obsahových látek zeleného čaje je možné považovat 

EGCG, jehož farmakologické účinky jsou intenzivně studovány (Nawab a Farooq 2015). 

 K dalším obsahovým látkám lze zařadit: proteiny (15-20 % hmotnosti), 

aminokyseliny (1-4 % hmotnosti), sacharidy (5-7 % hmotnosti), minerály a stopové 

prvky, steroly, vitamíny, deriváty xanthinu (kofein, theofylin), barviva a těkavé 

sloučeniny (Chacko a kol. 2010; Zaveri 2006). 
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2.2 Flavonoidy 

 Flavonoidy jsou různorodá skupina sekundárních rostlinných metabolitů 

zahrnující více než 10 000 dosud popsaných sloučenin. Nicméně pouze velmi málo z nich 

bylo popsáno podrobně. V rostlinách hrají důležitou roli při jejich ochraně před 

působením škodlivého UV záření. Kromě toho mají i antioxidační, antivirové a 

antibakteriální účinky. Jsou také schopny regulovat genovou expresi a modulovat 

enzymatickou činnost.  

 Detailní mechanismus účinku flavonoidů na molekulární úrovni je předmětem 

řady výzkumů a nebyl zatím zcela objasněn. Předpokládá se, že flavonoidy působí 

silnějším účinkem in vitro než in vivo. 

 V současné době je příjem flavonoidů v potravě považován za bezpečný. 

Nicméně je třeba poznamenat, že se rozšiřuje užívání farmaceutických produktů (jako 

alternativní zdroj flavonoidů) obsahujících vysoké dávky těchto bioaktivních sloučenin. 

Je znepokojující, že není známa toxicita koncentrovaných zdrojů flavonoidů, stejně tak 

i jejich interakce s dalšími složkami potravy, potravními doplňky nebo užívanými 

léčivými přípravky.  

 Nekontrolované užívání přípravků obsahujících vysoké koncentrace 

flavonoidů může být nevýhodné z hlediska přínosu a možných rizik pro zdraví. Navíc 

některé doplňky stravy mají v příbalových letácích, popř. na etiketách, strohé informace 

o bezpečnosti, účinnosti, nežádoucích účincích, interakcích a kontraindikacích. Z tohoto 

důvodu zůstává nejlepším a nejbezpečnějším zdrojem flavonoidů vyvážená strava (Egert 

a Rimbach 2011; Kozłowska a Szostak-Węgierek 2014). 

2.2.1 Rozdělení flavonoidů 

 Flavonoidy jsou nízkomolekulární polyfenolické látky založené na struktuře 

flavanu (vzorec viz Obrázek 1), (Cook a Samman 1996). Patří mezi deriváty 

benzo--pyronu, skládají se z fenolového a pyranového kruhu a liší se pouze substituenty 

(Heim a kol. 2002).  

 Na základě chemické struktury se flavonoidy dělí na: flavonoly (např. 

kvercetin, kempferol, myricetin), flavony (např. apigenin, luteolin, tangeretin), flavanony 

(např. hesperetin, naringenin), flavanoly (např. C, EC, ECG, EGC, EGCG), anthokyaniny 
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(např. kyanidin, delfinidin, pelargonidin, malvidin), isoflavony (např. daidzein, genistein) 

a chalkony (Cook a Samman 1996; Kozłowska a Szostak-Węgierek 2014). 

 

Obrázek 1 Vzorec flavanu (převzato z Cook a Samman 1996). 

2.2.2 Zdroje flavonoidů 

 Hlavním zdrojem přirozeně se vyskytujících flavonoidů je široká řada 

potravin, mezi něž patří např. různé druhy čajů (obzvláště zelený čaj), ovoce (citrusové 

plody, borůvky, ostružiny), zelenina (cibule, papriky, luštěniny, také oregano a 

petrželka), červené víno a kakaovník (Kozłowska a Szostak-Węgierek 2014; Pal a Verma 

2013). 

2.3 Katechiny 

 Katechiny jsou skupinou polyfenolických látek patřících mezi flavonoidy. 

Přestože nejsou nezbytné pro výživu člověka, příznivě ovlivňují zdraví a pomáhají 

v prevenci různých onemocnění (Gadkari a Balaraman 2015). 

2.3.1 Výskyt v potravě 

 Katechiny se vyskytují ve vysokých koncentracích především v ovoci, 

zelenině a zeleném čaji.  

 V ovoci (např. jablkách) jsou flavanoly přítomné ve slupce, jejímž oloupáním 

výrazně klesá hladina katechinů. Jablka obsahují různé polyfenoly, mezi něž lze zařadit 

silné antioxidanty jako je např. kvercetin, katechin, floridzin a kyselina chlorogenová. Za 

neméně významný zdroj lze považovat i jahody obsahující rozsáhlou směs katechinů 

zahrnující zejména C (75 %), ECG (18 %), EGC (5 %) a gallokatechin (3 %).  
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 Mnoho zeleniny, např. cibule, brokolice, salát, rajčata, je rovněž bohatým 

zdrojem katechinů (především kvercetinu a kempferolu). Rajčata jsou navíc jediným 

rostlinným zdrojem obsahujícím flavanony (naringenin a hesperetin), (Gadkari a 

Balaraman 2015). 

 K podstatným zdrojům katechinů náleží i zelený čaj. Nejvýznamnějšími 

katechiny přítomnými v zeleném čaji jsou EC a EGC a jejich estery s kyselinou gallovou, 

tj. ECG a EGCG (Sonoda a kol. 2015). 

 Dalším zdrojem katechinů je červené víno, v němž se nachází C, EC a ECG. 

Semena a slupky hroznů poskytují celou řadu prokyanidinů. Zdrojem C a EC je i 

kakaovník a čokoláda, v níž je obsah katechinů úměrný koncentraci kakaa. Méně 

významnými zdroji jsou např. med nebo ovocné džemy (Gadkari a Balaraman 2015). 

2.3.2 Chemická struktura a vlastnosti katechinů 

 Katechiny se řadí mezi flavan-3-oly. Obsahují dva aromatické kruhy a několik 

hydroxylových skupin, podle nichž se dělí na dvě skupiny: neesterifikované (volné) a 

esterifikované katechiny. 

 C, gallokatechin, EC, EGC patří mezi neesterifikované katechiny. ECG, 

EGCG, gallokatechin gallát a katechin gallát se řadí mezi esterifikované, tj. tvoří estery 

s kyselinou gallovou. Strukturní vzorce katechinů, které byly předmětem této diplomové 

práce (tj. C, EC, ECG, EGC a EGCG), jsou na obrázcích níže (viz Obrázek 2 – 6). 

 Katechiny jsou v přírodě nestabilními látkami vyznačujícími se epimerní 

strukturou, která je vysoce nestabilní. Pokud dojde ke změně teploty nebo pH v roztocích 

obsahujících katechiny, tak snadno dochází k jejich epimerizaci, tj. změně konfigurace 

na chirálních centrech (Gadkari a Balaraman 2015). 

 Katechiny (především esterifikované katechiny – EGCG a ECG) interagují 

s enzymy, jako jsou např. lipooxygenasa, alfa-amylasa, pepsin, trypsin a lipasa, přičemž 

vytváří sraženiny a následně inhibují aktivitu těchto enzymů (McDougall a kol. 2008; 

McDougall a Stewart 2005). 
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Obrázek 2 Strukturní vzorec (+)-katechinu (převzato a upraveno z Gadkari a Balaraman 

2015). 

 

Obrázek 3 Strukturní vzorec (-)-epikatechinu (převzato a upraveno z Gadkari a 

Balaraman 2015). 

 

Obrázek 4 Strukturní vzorec (-)-epikatechin-3-gallátu (převzato a upraveno z Gadkari a 

Balaraman 2015). 
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Obrázek 5 Strukturní vzorec (-)-epigallokatechinu (převzato a upraveno z Gadkari a 

Balaraman 2015). 

 

Obrázek 6 Strukturní vzorec (-)-epigallokatechin-3-gallátu (převzato a upraveno 

z Gadkari a Balaraman 2015). 

2.3.3 Fyzikální vlastnosti katechinů 

 Katechiny jsou obvykle bezbarvé krystalické látky. Pro esterifikované 

katechiny je typická svíravá hořká chuť, naopak pro volné katechiny méně svíravá 

nasládlá chuť.  

 Snadno se rozpouštějí v polárních rozpouštědlech jako je např. voda nebo 

methanol (Gadkari a Balaraman 2015). Rozpustnost katechinů je závislá na extrakční 
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teplotě, času, typu a vlastnostech rozpouštědla. Bylo zjištěno, že extrakční čas a teplota 

jsou klíčovými faktory pro získávání většího množství katechinů (Vuong a kol. 2011). 

 Charakterizace, identifikace a kvantifikace katechinů se provádí na základě 

absorpce UV záření. Bylo prokázáno, že EGCG, EGC, ECG a EC mají absorpční 

maximum při vlnové délce 210-280 nm. Pro jejich separaci, identifikaci a kvantifikaci se 

nejčastěji využívá kapalinová chromatografie a kapilární elektroforéza (Sharma a kol. 

2005). 

2.3.4 Biologické vlastnosti katechinů 

 Studie na zvířecích modelech ukázaly, že katechiny obsažené v zeleném čaji 

mohou poskytovat ochranu proti degenerativním onemocněním (Chacko a kol. 2010). 

Katechiny se rovněž vyznačují antitumorogenními vlastnostmi a působí také jako 

modulátory imunitní dysfunkce způsobené transplantacemi nebo protinádorovou léčbou. 

Mezi další neopomenutelné vlastnosti katechinů patří např. antibakteriální, antivirová, 

antimykotická, protizánětlivá, protinádorová, antimutagenní, antiproliferační a 

antioxidační aktivita. Vyznačují se také schopností snižovat hladinu cholesterolu v krvi. 

Mají potenciál příznivě působit i proti vzniku a rozvoji šedého zákalu (Gadkari a 

Balaraman 2015). 

2.3.5 Metabolismus katechinů 

 Bylo prokázáno, že polyfenoly zeleného čaje podléhají methylaci, 

glukuronidaci, konjugaci s glycinem, sulfonaci nebo jejich biotransformace může být 

uskutečňována vzájemnou kombinací těchto dílčích reakcí. Na obrázku jsou znázorněny 

nejdůležitější biotransformační reakce, kterým podléhá jeden z hlavních katechinů 

obsažených v zeleném čaji – EGCG (viz Obrázek 7), (Lambert a kol. 2007). 

 Studie ukazují, že enzym katechol-O-methyltransferasa (COMT) snadno 

katalyzuje přeměnu EGC a EGCG na jejich methylované metabolity 

4’-O-methyl-(-)-EGC, 4’’-O-methyl-(-)-EGCG nebo 4’,4’’-O-dimethyl-(-)-EGCG. 

Cytosol získaný z potkaních jater vykazuje vyšší aktivitu COMT při biotransformaci 

EGCG a EGC než cytosol získaný z lidských nebo myších jater. Při nižších koncentracích 

EGCG vznikají převážně dimethylované metabolity, zatímco při vyšších koncentracích 

EGCG převažují monomethylované metabolity (Lu a kol. 2003a). 
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 Hlavním metabolitem vznikajícím v lidských, myších a potkaních 

mikrosomech je EGCG-4’-O-glukuronid. Lidské UGT1A1, UGT1A8 a UGT1A9 mají 

největší glukuronidační aktivitu při metabolizaci EGCG. Vůbec největší katalytickou 

aktivitu vykazuje UGT1A8, která je specifickou střevní isoformou UGT. 

EGC-3’-O-glukuronid je hlavním metabolitem vznikajícím v myších, potkaních a 

lidských mikrosomech získaných z jater, přičemž mikrosomy získané z tenkého střeva 

nevykazují tak vysokou aktivitu (Lu a kol. 2003b). 

 Bylo zjištěno, že EC podléhá sulfonaci katalyzované lidskými nebo potkaními 

střevními a jaterními enzymy vyskytujícími se v cytosolu. SULT1A1 je zodpovědná za 

tuto katalytickou aktivitu v játrech, zatímco SULT1A1 a SULT1A3 působí v lidském 

střevě. Sulfonace EGCG v lidském, myším a potkaním jaterním cytosolu je závislá na 

čase a koncentraci. Největší aktivita těchto enzymů byla prokázána u potkanů, poté 

u myší a lidí (Vaidyanathan a Walle 2002). 

 Výsledky studií, kdy byla provedena hmotnostně spektrometrická analýza 

vzorků myší moči po léčbě EGCG, ukazují, že methylovaný EGCG (popř. 

glukuronidovaný nebo sulfonovaný EGCG) může být dále glukuronidován a/nebo 

sulfonován (popř. methylován) za vzniku směsi metabolitů EGCG (Sang a kol. 2005). 

 V toxických dávkách je EGCG in vivo metabolizován na EGCG-2’’-cystein a 

EGCG-2’-cystein. Předpokládá se, že tyto metabolity jsou důsledkem oxidace EGCG na 

chinony nebo semichinony, které mohou reagovat se sulfhydrylovou skupinou cysteinu. 

Podobné metabolity, které by vznikaly reakcí s glutathionem a N-acetylcysteinem zatím 

nebyly objeveny (Leslie a kol. 2001; Sang a kol. 2005). 

 

Obrázek 7 Hlavní biotransformační reakce, kterým podléhá EGCG (převzato a upraveno 

z Lambert a kol. 2007). 
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2.3.6 Polyfenon 60 

 Polyfenon 60 komerčně dostupný z firmy Sigma-Aldrich je používán ve 

výzkumu jako směs polyfenolů zeleného čaje s přesně definovaným množstvím 

katechinů, tj. obsahuje alespoň 60 % katechinů (především EC, ECG, EGC a EGCG), 

(Jiménez a kol. 2014). 

2.4 Vybrané biotransformační enzymy 

 Většina reakcí probíhajících v organismu je ovlivněna katalytickou aktivitou 

enzymů, pouze výjimečně k této aktivitě nedochází. Biotransformační enzymy je možné 

dělit na enzymy 1. fáze biotransformace (oxidační, redukční, hydrolytické enzymy) a na 

enzymy 2. fáze biotransformace (konjugační enzymy). Vedle biotransformačních 

enzymů ovlivňují metabolismus xenobiotik také např. transportní proteiny sloužící 

k přenosu xenobiotik a jejich metabolitů přes membrány (Skálová a Boušová 2011). 

 Předmětem této diplomové práce bylo studium aktivit a expresí vybraných 

biotransformačních enzymů. Sledována byla aktivita a exprese enzymů 1. fáze 

biotransformace, tj. CYP, AKR1A1, AKR1C a CBR1, a také enzymů 2. fáze 

biotransformace, tj. UGT, GST a SULT. Všechny tyto enzymy katalyzují biotransformaci 

mnoha léčiv a dalších xenobiotik, proto jejich indukce nebo inhibice katechiny může mít 

závažné farmakologické nebo toxikologické důsledky. 

2.4.1 Cytochromy P450 

 Cytochromy P450 (CYP) jsou enzymy 1. fáze biotransformace a patří do 

rozsáhlé nadrodiny hemoproteinů. Významně ovlivňují metabolismus xenobiotik a 

eobiotik. V lidském organismu je lze nalézt nejvíce v játrech, gastrointestinálním traktu, 

plicích a ledvinách, v menším množství jsou přítomny prakticky ve všech tkáních a 

specializovaných buňkách.  

 Nadrodina CYP je členěna podle podobnosti v sekvenci obsažených 

aminokyselin apoproteinu na velké množství rodin, podrodin a dílčích isoforem. Řada 

isoforem CYP byla nalezena ve všech sledovaných organismech (Skálová a Boušová 

2011; Stiborová a kol. 1999). 

 Mezi nejvýznamnější isoformy metabolizující léčiva, které byly v této práci 

studovány, lze zařadit CYP1A1, CYP1A2 a CYP3A. 
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 Isoforma CYP1A1 se nachází především v mimojaterních tkáních, 

tj. v gastrointestinálním traktu, plicích a ledvinách, zatímco isoforma CYP1A2 je 

lokalizována v játrech. Obě isoformy mohou aktivovat toxické látky, léčiva a 

kontaminanty životního prostředí zahrnující prekarcinogeny, např. polycyklické 

aromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly a heterocyklické aromatické aminy. 

K jejich významným substrátům se řadí např. kofein, theofylin, paracetamol, 

benzimidazoly a řada dalších léčiv. Mohou být indukovány (např. kofeinem) i inhibovány 

(např. některá antibiotika).  

 Isoformu CYP3A4 je možné nalézt především v játrech a ve střevě, dále pak 

i v ledvinách, placentě, plicích a mozku. Vyznačuje se řadou strukturně odlišných 

substrátů a má nemalý podíl (až 50 %) na metabolismu humánních léčiv. Může být 

indukovatelná, ale i inhibovatelná některými složkami potravy nebo kontaminanty 

životního prostředí (Skálová a Boušová 2011, Stiborová a kol. 1999). 

2.4.2 Aldo-ketoreduktasy 

 Aldo-ketoreduktasy (AKR) jsou nadrodinou oxidoreduktas účastnící se 1. fáze 

biotransformace. Vyskytují se v cytosolu, jejich charakteristickým znakem je, že ve svém 

prostorovém uspořádání obsahují (α/β)8 soudkový motiv. Nacházejí se téměř ve všech 

živých organismech. Vyznačují se tkáňovou specifitou a jejich kofaktorem při redukci 

aldehydů nebo ketonů na primární nebo sekundární alkoholy je NADPH. Tuto nadrodinu 

tvoří především monomerní proteiny (s velikostí 34-37 kDa), ale jsou zde i rodiny 

(AKR2, AKR6 a AKR7), které vytváří multimerní komplexy. Reakce, které AKR 

katalyzují, probíhají oběma směry, přičemž převládají redukční reakce nad oxidačními 

(Mindnich a Penning 2009; Penning a Drury 2007). Mezi typické vlastnosti nadrodiny 

AKR lze zařadit nízkou substrátovou selektivitu a dobrou schopnost přeměny celé řady 

látek (endogenních, ale i xenobiotik). Názvosloví je odvozené od nadrodiny CYP 

(Skálová a Boušová 2011). 

 V této diplomové práci byla studována aldo-ketoreduktasa isoforma 1A1 

(tzv. aldehydreduktasa, AKR1A1) a podrodina aldo-ketoreduktas 1C (AKR1C).  

 Mezi první popsané AKR patří isoforma 1A1, která se nachází ve většině tkání 

všech eukaryotních organismů, především v kůře ledvin a v játrech, a značí se nízkou 

substrátovou selektivitou. AKR1A1 hraje důležitou roli v metabolismu glukuronátu, 
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neurotransmiterů (produktů monoaminooxidasy) a steroidů (především kortikosteroidů), 

(Barski a kol. 1999). 

 Podrodina enzymů AKR1C má schopnost katalyzovat oxidoredukční reakce 

různých substrátů. Jednotlivé isoformy se liší rozdílnou citlivostí k inhibitorům a také 

charakterem distribuce do tkání. Všechny isoformy AKR1C1-AKR1C4 se vyskytují 

v jaterní tkáni, ale liší se mimojaterní distribucí. Enzymy této podrodiny štěpí nejen 

aldehydy, ale i ketony. Navíc se účastní metabolismu androgenů a estrogenů, čímž mohou 

ovlivňovat vznik a rozvoj androgen- nebo estrogen-dependentních nemocí (karcinom 

prostaty, benigní hyperplasie prostaty, karcinom prsu, karcinom endometria). Hrají také 

roli v metabolismu xenobiotik (Rižner a Penning 2014; Skálová a Boušová 2011). 

2.4.3 Dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem (SDR) 

 Nadrodina SDR je dosud nejrozsáhlejší skupinou enzymů čítající více než 

160 000 členů. SDR hrají důležitou roli v 1. fázi biotransformace xenobiotik (Pilka a kol. 

2009). Za nejznámější člen nadrodiny SDR účastnící se metabolismu lze považovat 

karbonylreduktasu 1 (CBR1). Tento nízkomolekulární monomerní enzym patřící mezi 

hlavní cytosolické reduktasy se u člověka nachází nejvíce v jaterní tkáni, placentě a 

centrální nervové soustavě.  

 CBR1 je katalyzátorem redukčních reakcí endogenních i xenobiotických 

karbonylových sloučenin, např. prostaglandinů, steroidů a dalších alifatických aldehydů 

a ketonů, chinonů, anthracyklinů nebo dalších léčiv (warfarin). Jako kofaktor využívá 

NADPH (Forrest a Gonzales 2000; Pilka a kol. 2009; Skálová a Boušová 2011). 

 Přesný mechanismus účinku CBR na molekulární úrovni zatím nebyl zcela 

objasněn. Nicméně CBR jsou zapojeny do mutagenních a kancerogenních procesů 

v lidském organismu prostřednictvím modulace volných radikálů (Forrest a Gonzales 

2000). 

2.4.4 UDP-glukuronosyltransferasy 

 Důležitou reakcí 2. fáze biotransformace je glukuronidace, tj. konjugace 

s kyselinou glukuronovou. UDP-glukuronová kyselina zde slouží jako kofaktor a vzniká 

v organismu oxidací UDP-glukosy, která je katalyzována enzymem 

UDP-glukosadehydrogenasou. Pro činnost UDP-glukosadehydrogenasy je nezbytná 

přítomnost koenzymu NAD+. UDP-glukuronová kyselina se vytváří v cytosolu, ale pro 
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glukuronidaci je získávána z lumina endoplasmatického retikula. Speciální přenašeč 

umožňuje její transport přes membránu, což se uskutečňuje současně s antiportem UDP 

(Miley a kol. 2007; Skálová a Boušová 2011). 

 Glukoronidace se účastní sloučeniny obsahující ve své struktuře heteroatom 

(O, N, S). Mezi typické substráty lze zařadit látky vytvářející O-glukuronidy (tj. alkoholy, 

fenoly, karboxylové kyseliny), N-glukuronidy (tj. aminy, amidy), S-glukuronidy (thioly) 

a vzácně C-glukuronidy. 

 Tyto konjugáty jsou posléze z organismu eliminovány močí nebo žlučí. 

Některé glukuronidy vykazují značnou nestabilitu, což může mít toxikologické důsledky. 

Ve střevě totiž může dojít k jejich hydrolýze, následné resorpci vzniklého aglykonu, 

enterohepatálnímu oběhu, a tudíž i k prodloužení účinku některých léčiv. Navíc reaktivita 

vznikajícího aglykonu může mít za následek karcinogenní účinky na střevní buňky 

(Skálová a Boušová 2011). 

 Glukuronidace je katalyzována UDP-glukuronosyltransferasami (UGT) 

přítomnými v membráně hladkého endoplazmatického retikula. Nadrodina UGT se dělí 

na základě sekvence aminokyselin do rodin a podrodin, přičemž pro člověka 

nejdůležitější jsou 2 rodiny (UGT1, UGT2) a 3 podrodiny (UGT1A, UGT2A, UGT2B), 

(Kiang a kol. 2005). 

 UGT vykazují pouze malé rozdíly v substrátové selektivitě, z čehož vyplývá, 

že řada látek je substrátem pro více isoforem UGT. Je zde tedy reálné riziko kompetitivní 

inhibice glukuronidace při současném užívání více léčiv s vysokou afinitou k UGT. 

Navíc některá léčiva mohou naopak potencovat aktivitu UGT indukcí jejich exprese 

(Skálová a Boušová 2011). 

2.4.5 Glutathion-S-transferasy 

 Za nejvýznamnější reakci 2. fáze biotransformace lze pokládat konjugaci 

s glutathionem (GSH), která působí jako detoxikační reakce (Van Bladeren 2000). 

 Konjugace probíhá za přítomnosti kofaktoru, endogenního tripeptidu 

glutathionu, vznikajícího syntézou glutamátu, cysteinu a glycinu ve dvou po sobě 

jdoucích reakcích katalyzovaných ATP-dependentní -glutamylcysteinsynthetasou a 

glutathionsynthetasou. 

 Tvorba konjugátů s GSH probíhá buď neenzymaticky, tj. spontánně, anebo 

enzymaticky, tj. za přítomnosti enzymů glutathion-S-transferas (GST). GST jsou 
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lokalizovány nejen v cytosolu, ale v menší míře se vyskytují také v mitochondriích a 

mikrosomech. GST mají schopnost zrychlit průběh konjugační reakce a také zvýšit 

množství ionizovaného GSH. GST se vyskytují převážně v játrech, v ledvinách, v mozku, 

v placentě a v kosterním svalstvu (Skálová a Boušová 2011). 

 Lidské GST se dělí na dvě nadrodiny (cytosolickou a mikrosomální) lišící se 

strukturou a vývojem. Cytosolické (GST) se vyznačují svou rozpustností a jsou rozděleny 

na základě sekvence aminokyselin na sedm tříd, tj. alfa, mí, pí, kappa, omega, théta, zéta. 

Mezi nejrozšířenější isoformy se řadí rodiny alfa (A), mí (M) a pí (P). Mikrosomální 

(MGST nebo MAPEG) jsou tvořeny třemi geny lokalizovanými na odlišných 

chromosomech (12p12, 4q28, 1q23). Do rodiny MGST se řadí tři enzymy (MGST1, 

MGST2, MGST3), (Jancova a kol. 2010; Sheehan a kol. 2001; Skálová a Boušová 2011). 

 Jednotlivé GST mají málo rozdílnou substrátovou specifičnost, tzn. více 

isoforem může konjugovat jedno xenobiotikum (Skálová a Boušová 2011). 

 Aktivita GST může být zvýšena indukcí její exprese jako důsledek účinků 

xenobiotik. Některé GST mají ve svém promotoru responsivní elementy ARE 

(antioxidant responsive element) nebo EpRE (tj. electrophile responsive element), jejichž 

aktivace může být zprostředkována účinkem transkripčního faktoru Nrf2. Aktivace 

genové exprese GST může být dále zprostředkována pomocí AhR (tj. aryl hydrocarbon 

receptor), jejichž promotory mají XRE (tj. xenobiotic responsive element), (Van Bladeren 

2000). Induktory nebo inhibitory mohou mít vliv na biotransformaci léčiv, která jsou 

metabolizována konjugací s GSH (Skálová a Boušová 2011; Van Bladeren 2000). 

2.4.6 Sulfotransferasy 

 Mezi další reakce 2. fáze biotransformace patří sulfonace. Donorem sulfonové 

skupiny je 3’-fosfoadenosin-5’-fosfosulfát vznikající reakcí ATP a síranu (zdrojem je 

cystein) katalyzované ATP-sulfurylasou a adenosin-5’-fosfosulfátkinasou. Limitujícím 

faktorem pro rychlost sulfonace je nízká koncentrace 3’-fosfoadenosin-5’-fosfosulfátu 

v organismu.  

 Při sulfonaci vznikají organické sulfáty, které se díky své polaritě velmi snadno 

vylučují močí nebo žlučí. Některé z těchto produktů jsou málo stabilní a lehce 

hydrolyzovatelné na reaktivní sloučeniny vyznačující se tvorbou aduktů s DNA a 

karcinogenními účinky (Jancova a kol. 2010; Skálová a Boušová 2011). 
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 Enzymy katalyzující sulfonaci jsou sulfotransferasy (SULT) přítomné 

v cytosolu. SULT se vyskytují zejména v játrech, ve střevech, v plicích, v ledvinách, 

v placentě, v mozku a v kůži. Nejvýznamnější pro člověka jsou tři rodiny SULT 

(tj. SULT1, SULT2 a SULT3), které jsou odlišné substrátovou selektivitou. Navíc velké 

množství xenobiotik podléhajících sulfonaci může zároveň podléhat i glukuronidaci.  

 SULT podléhají indukci i inhibici a v jejich aktivitě se vyskytují vysoké 

interindividuální rozdíly (Skálová a Boušová 2011). 

2.5 Buněčná linie Caco-2 

 Buněčná linie Caco-2 (viz Obrázek 8) je dobře známá a běžně používaná linie 

buněk tvořená epiteliálními buňkami kolorektálního adenokarcinomu 72letého muže 

(Hu a kol. 2004). Je komerčně dostupná z ATCC (American Type Culture Collection). 

Caco-2 buňky se pěstují obvykle v kultivačních lahvích nebo na Petriho miskách. 

 

Obrázek 8 Caco-2 buněčná linie po 24, 48 a 96 hodinách kultivace se zvětšením 40 a 

100 (převzato a upraveno z Physical sciences in onkology 2012). 

 Buněčná linie Caco-2 se používá v řadě farmaceutických firem pro screening 

potenciálních léčiv a potravních doplňků, zejména kvůli svému velmi dobrému 

absorpčnímu potenciálu. Rovněž se využívá v akademických a v průmyslových 
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laboratořích pro objasnění transportních mechanismů (jak absorpčního, tak i effluxního 

mechanismu) a biologické dostupnosti léčiv a jejich metabolitů (Hu a kol. 2004). 

 Používá se i pro hodnocení presystémového metabolismu látek při jejich 

přenosu střevním epitelem, protože Caco-2 buněčná linie je schopna exprimovat různé 

formy CYP a biotransformačních enzymů 2. fáze biotransformace (Shah a kol. 2006). 

 Zvláštností tohoto modelu je, že obě membrány střevního epitelu (apikální 

i bazolaterální) jsou jednovrstvé a snadno přístupné, čímž jsou velmi dobrým modelem 

pro studium exkrece a effluxu. Další výhodou je bezesporu skutečnost, že stačí velmi 

malé množství látky (cca 1 mg), aby mohla být tato buněčná linie modelem pro studium 

transportních mechanismů při různých experimentech, což je klíčovým nástrojem při 

hledání nových potenciálních léčiv. Mezi další neopomenutelné výhody této linie buněk 

patří jejich velmi detailní a dobře zdokumentovaný popis v literatuře, kde jsou 

vyzdviženy jak jejich silné, tak i slabé stránky, čímž je umožněna jejich lepší využitelnost 

v praxi (Hu a kol. 2004). 

 Použití Caco-2 buněk je ale do určité míry limitováno, např. nepřítomností 

hlenu, homogenitou buněk, nedostatečným množstvím enzymů CYP (převážně isoformy 

3A4), různorodou expresí transportérů, přítomností tight-junctions (tzv. těsných spojů, 

které působí nepropustnost buněčné linie), neschopností studia místních střevních rozdílů 

při perorálním vstřebávání a také mezilaboratorními rozdíly (Shah a kol. 2006). 

 Caco-2 buněčná linie je jedním ze dvou modelů buněčných liniích zařazených 

americkou vládní agenturou FDA (Food and Drug Administration) do systému 

Biopharmaceutics classification system fungujících pro absorpční studie nových 

potenciálních léčiv (Hu a kol. 2004). 

2.5.1 Proliferace a diferenciace Caco-2 buněk 

 I když jsou rakovinného původu, jsou Caco-2 buňky jedinečné ve své 

schopnosti zahájit spontánní diferenciaci po dosažení konfluence. Proliferující buňky jsou 

buňky, které mají schopnost růst a podléhat buněčnému dělení, tj. nacházejí se v některé 

z dělících fází buněčného cyklu. Naopak neproliferující buňky jsou buňky už 

diferencované zastávající specifickou funkci, tj. vyskytují se v klidové fázi buněčného 

cyklu.  

 Během fáze růstu zůstávají Caco-2 buňky nediferencované a ihned po jejich 

přejití do stavu konfluence začíná jejich diferenciace, která je ukončena o 18-21 dní 
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později. Podle morfologického a funkčního stupně diferenciace, kterým Caco-2 buňky 

během 18-21 dní prochází, je lze rozdělit do 3 podskupin. Nejprve vytváří homogenně 

nediferencované buňky, poté heterogenně polarizované a diferencované buňky, a 

nakonec homogenně polarizované a diferencované buňky. Diferencované Caco-2 buňky 

tvoří dobře vyvinuté těsné spoje a také se u nich postupně vyvíjí kartáčový lem 

s mikroklky, což podporuje využití Caco-2 buněčné monovrstvy jako spolehlivého 

in vitro modelu střevního epitelu (Natoli a kol. 2011). 
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3 CÍL PRÁCE 

 Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jak flavonoidy ovlivňují aktivitu a 

expresi vybraných biotransformačních enzymů ve střevních buňkách. K dosažení cíle 

bylo nutné provést: 

• Kultivaci a pasážování střevní buněčné linie Caco-2. 

• Inkubaci buněk s vybranými flavonoidy (polyfenon 60, katechin, epikatechin, 

epikatechin-3-gallát, epigallokatechin, epigallokatechin-3-gallát). 

• Různé testy buněčné viability (NRU, MTT). 

• Zpracování buněk na subcelulární frakce, přípravu vzorků na western blotting, 

izolaci mRNA. 

• Stanovení aktivit různých biotransformačních enzymů a jejich exprese (qRT-PCR, 

western blotting). 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Materiál, přístroje, pomůcky, chemikálie 

4.1.1 Biologický materiál 

 Byla použita standardní buněčná linie Caco-2 komerčně dostupná z ATCC. 

4.1.2 Přístroje 

 Analytické váhy Scaltec SBC 22, laboratorní váhy Sartorius CP225D, 

blotovací zařízení BioRad Trans Blot Turbo, chemiluminiscenční western blot skener 

C-DiGit Blot Scanner (LI-COR), centrifuga Eppendorf Centrifuge 5415 D, centrifuga 

Thermo Scientific Heraeus Biofuge Stratos, centrifuga na stočení stripů (PCR) – Perfect 

Spin Mini centrifuge, ultracentrifuga Beckman Coulter, CO2 inkubátor HeraCell, 

Thermomixer Comfort Eppendorf, Gel Doc UV Transluminator (BioRad), IQ5 PCR 

cycler (BioRad), PCR cycler – MJ Mini (BioRad) Thermo Fisher Scientific, laboratorní 

magnetická míchačka, laminární box – PCR box (UVC/T-AR, BioSan), laminární box 

BioAir AURA 2000 M.A.C., mikroskop Nikon Eclipse TS100, mrazicí box (-80 °C) Hera 

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

elektroforézu: Owl EASYCAST B1 Thermo Scientific, spektrofluorimetr Perkin Elmer 

LS 50B, spektrofotometr ND-1000 Nanodrop, spektrofotometr Tecan Infinite M200, 

třepačka – IKA MS2 Minishaker, třepačka Heidolph Unimax 1010, třepačka V-1 plus 

(BioSan), ultrazvuková lázeň VWR Ultrasonic cleaner, ultrazvukový homogenizátor 

Sonopuls Bandelin HD 2070, vodní lázeň Memmert, WTW pH metr ino Lab pH level 2, 

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

4.1.3 Pomůcky 

 Blotovací kazeta, blotovací vana, Bürkerova komůrka, 96jamkové 

mikrotitrační destičky (GAMA, Greiner), kultivační lahve T-75, Petriho misky, 

polyvinylidenfluoridové (PVDF) membrány na immunoblotting, silný filtrační papír, 

stripy, ostatní běžné laboratorní pomůcky. 
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4.1.4 Chemikálie 

 (-)-Epigallokatechin ≥  95% (Sigma), (-)-epigallokatechin-3-gallát ≥ 95% 

(Sigma), (-)-epikatechin ≥ 98% (Sigma), (-)-epikatechin-3-gallát ≥ 98% (Sigma), 

(+)-katechin ≥ 98% (Sigma), 0,2M DL-dithiothreitol (Fluka), acenaftenol (Sigma), 

agarosa (Sigma), akrylamid (Sigma), benzyloxyresorufin (Sigma), bis-akrylamid 

(Sigma), bicinchoninová kyselina (Sigma), bromfenolová modř (Riedel-de Haën), 

1-chloro-2,4-dinitrobenzen (Fluka), diethylpyrokarbonát, detergent Slovasol (Sigma), 

dimethylsulfoxid (Sigma), DL-glyceraldehyd (BDH), DNasa I (NEB), dodecylsíran 

sodný (BDH), dsRNA standard marker (NEB), Eagle’s minimum essential medium 

(Sigma), ethoxyresorufin (Sigma), fetální bovinní sérum inaktivované (Lonza), gel 

loading dye Blue (NEB), glutathion (Sigma), glycin 99% (Sigma), chemiluminiscenční 

substrát Amersham ECL Prime Western Blot detection reagent GE Healthcare Europe 

GmbH (Freiburg), chlorid hořečnatý hexahydrát (Sigma), inhibitory proteas (Sigma), 

L-glutamin (Sigma), menadion (Sigma), methoxyresorufin (Sigma), MTT (Sigma), 

molekulový standard Precision Plus ProteinTM All Blue Standards, NADP+ (Merck), 

NADPH (Merck), netučné sušené mléko pro western blotting (BioRad), neutrální červeň 

(Sigma), 3’-fosfoadenosin-5’-fosfát (Sigma), PBS (Sigma), persíran amonný (Lachema), 

p-nitrofenol (Fluka), polyfenon 60 (Sigma), primární protilátky: GSTP (rabbit 1:5000) a 

beta-aktin (mouse 1:3000) (Abcam Cambridge), primery B2M, GAPDH 3’, GAPDH 5’, 

GSTP, HRPT1 (Generi Biotech), pufr DNasa buffer (NEB), qRT-PCR kit Fast Start 

Universal SYBR Green Master (Roche), reagencie na reversní transkripci: reversní 

transkriptasa (NEB), reakční pufr (NEB), směs dNTPs (Sigma), oligo(dT)18, RNAseZap 

(Sigma), 1% roztok neesenciálních aminokyselin (Sigma), 0,5% roztok penicilinu a 

streptomycinu (Lonza), sekundární protilátky s křenovou peroxidasou: HRP 

(anti-rabbit 1:3000) a HRP (anti-mouse 1:3000) (Abcam Cambridge), sérový hovězí 

albumin (Fluka), SYBR Safe DNA Gel Statin barvivo (Invitrogen), TEMED (Merck), 

Triton X-100 (Sigma), tris(hydroxymethyl)aminomethan (Sigma), TRIzol, 

trypsin-EDTA (Lonza), tween 20 (Sigma), UDP-glukuronová kyselina (Sigma), ostatní 

běžné chemikálie čistoty p.a.  
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4.2 Metodika 

4.2.1 Kultivační médium pro Caco-2 buňky 

 Z kultivačního média 500 ml Eagle’s minimum essential medium bylo sterilně 

odebráno 50 ml do sterilní lahve. Do původní lahve s médiem bylo přidáno 50 ml 

inaktivovaného fetálního bovinního séra (10%), dále 5 ml roztoku neesenciálních 

aminokyselin (1%), 5 ml 2mM L-glutaminu a 2,5 ml roztoku penicilinu a streptomycinu 

(0,5%). Připravené kultivační médium bylo dobře promícháno. 

4.2.2 Rozmrazování buněk Caco-2 

 Všechny práce probíhaly v laminárním boxu za sterilních podmínek. Do 15ml 

zkumavky bylo nejprve napipetováno nezahřáté kultivační médium (cca 12 ml). 

Zamražovací zkumavka s buňkami byla zahřívána cca 1-2 minuty ve vodní lázni vyhřáté 

na 37 °C. Rozmražená suspenze byla přenesena do připravené 15ml zkumavky 

s kultivačním médiem a pomocí pipety homogenizována. Suspenze se nechala 

centrifugovat při laboratorní teplotě (5 minut, 70 g). Supernatant byl odsán a sediment 

resuspendován v 15 ml čerstvého kultivačního média. Suspenze buněk byla následně 

přenesena do kultivační lahve T-75 a ponechána růst v inkubátoru (5% CO2, 37 °C). 

Druhý den bylo vyměněno médium a dále se pokračovalo klasickou pasáží. 

4.2.3 Kultivace buněk Caco-2 

 Rutinní kultivace buněčné linie Caco-2 byla prováděna podle potřeby, aby 

buňky mohly neustále růst a proliferovat. Nejprve bylo slito veškeré staré kultivační 

médium, poté bylo opatrně přidáno 13 ml nového média a kultivační lahev byla vložena 

zpět do inkubátoru (5% CO2, 37 °C). 

4.2.4 Pasážování buněk Caco-2 

 Nejprve se vylilo staré kultivační médium z kultivační lahve. Poté byly buňky 

2 opláchnuty 7 ml PBS, aby byly zbaveny vápníku. Následně byly přidány 2 ml roztoku 

trypsin-EDTA a kultivační lahev se nechala cca 0,5 minuty inkubovat. Potom bylo 

odstraněno cca 1,2 ml roztoku trypsin-EDTA a kultivační lahev byla vložena do 
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inkubátoru (5% CO2, 37 °C) na 5-10 minut (inkubace se provádí s otevřeným uzávěrem 

po dobu max. 10 minut). Pod mikroskopem bylo zkontrolováno, jestli se buňky uvolnily 

ode dna kultivační lahve a jestli má většina buněk kulovitý tvar. Poté byly buňky v lahvi 

sklepnuty na dno, spláchnuty 4 ml kultivačního média a resuspendovány pomocí pipety.  

 Následně byla připravena a popsána nová kultivační lahev T-75. Do připravené 

kultivační lahve bylo přidáno 13 ml nového kultivačního média a následně cca 0,2 ml 

buněčné suspenze z první kultivační lahve, popř. buňky byly nasazeny na pokus do 

96jamkových destiček.  

 Pasážování buněk bylo prováděno podle potřeby, obvykle jednou týdně. 

4.2.5 Stanovení koncentrace buněčné suspenze 

 Pipetou bylo odebráno 9 µl buněčné suspenze, kterými se postupně naplnily 

obě poloviny Bürkerovy komůrky. Do každé poloviny Bürkerovy komůrky byl 

napipetován nový náběr. Při počítání byly brány v úvahu jen 2 strany malého čtverce. 

Započítávaly se veškeré buňky ležící nebo dotýkající se levého a horního okraje. 

Nepočítaly se buňky dotýkající se protilehlých stran ležící v dolním a pravém rozhraní 

(viz Obrázek 9). Pod mikroskopem se takto spočítalo množství buněk ležících úhlopříčně 

v 10 malých čtvercích Bürkerovy komůrky (vybráno bylo vždy 5 čtverců z každé 

poloviny Bürkerovy komůrky). 

Vzorec pro výpočet koncentrace buněk v neředěné buněčné suspenzi: 

10

1016x
c

4
  

c  počet buněk v 1 ml buněčné suspenze 

x  počet buněk v 10 malých čtvercích 

16  počet malých čtverců v 1 velkém čtverci Bürkerovy komůrky, tj. v 0,1 µl 

104  přepočet na 1 ml 

10  počet čtverců, v nichž byly počítány buňky 
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Obrázek 9 Schéma Bürkerovy komůrky – obrázek vlevo velký čtverec se 16 malými, 

obrázek vpravo malý čtverec s buňkami (prázdná kolečka = počítané buňky). 

4.2.6 Nasazení buněčných linií na destičky a jejich ovlivnění 

vybranými katechiny  

 Caco-2 buňky byly nasazovány do 96jamkových destiček o koncentraci 

500 bb/100 µl, do každé jamky bylo pipetováno 100 µl buněčné suspenze. Následně byly 

destičky vloženy do inkubátoru (5% CO2, 37 °C) na kultivaci. Proliferující buňky byly 

preinkubovány 72 hodin. Neproliferující buňky byly preinkubovány 15 dní (2 u nich 

bylo vyměněno médium). 

 Pro pokusy bylo na ovlivnění buněk použito 6 druhů katechinů – C, EC, ECG, 

EGC, EGCG a P. Všechny katechiny byly nanášeny ve čtyřech výsledných 

koncentracích: 1 µM, 5 µM, 10 µM a 25 µM. Jako kontrola 100% viability bylo použito 

0,1% DMSO v médiu a jako kontrola 0% viability 10% DMSO v médiu. Od každé 

koncentrace zkoumaných katechinů bylo naneseno 6 paralelních vzorků v jednom 

sloupci. Vždy bylo pipetováno 100 µl každého katechinu ve dvojnásobné koncentraci ke 

100 µl kultivačního média v jamce. 

 Do prvního sloupce všech 96jamkových mikrotitračních destiček bylo 

napipetováno 100 µl čistého média. Do druhého sloupce bylo připipetováno médium 

s 0,1% DMSO (kontrola 100% viability). V dalších sloupcích (tj. ve 3. - 10. sloupci) byly 

vybrané katechiny. V předposledním sloupci bylo napipetováno médium s 10% DMSO 

(kontrola 0% viability, dojde k usmrcení buněk). V posledním sloupci bylo napipetováno 

opět pouze 100 µl čistého média. Následně byly mikrotitrační destičky vloženy na 

72 hodin zpět do inkubátoru (5% CO2, 37 °C). 
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4.2.7 Test cytotoxicity – Neutral Red Uptake (NRU) test 

 Test životnosti buněk využívající metody barvení neutrální červení. Neutrální 

červeň je slabě kladně nabité barvivo, které je vychytáváno a vázáno v lysosomech živých 

buněk. U poškozených nebo mrtvých buněk dochází ke ztrátě protonového gradientu a 

následně dochází k uvolnění neutrální červeně ven z buněk. Množství neutrální červeně 

akumulované v buňkách je přímo úměrné množství živých buněk. 

 Po 72hodinové inkubaci buněk s katechiny (preinkubace buněk a ovlivnění 

katechiny viz Kapitola 4.2.6) bylo ze všech jamek odsáto veškeré médium a přidáno 

100 µl roztoku neutrální červeně rozpuštěné v médiu o výsledné koncentraci 40 µg/ml. 

Následně byly destičky umístěny zpět do inkubátoru (5% CO2, 37 °C), kde se nechaly 

2-3 hodiny inkubovat. 

 Po 2-3hodinové inkubaci bylo veškeré médium odsáto a k buňkám bylo 

připipetováno 100 µl fixačního roztoku (1 g/ 100 ml CaCl2 v 0,5% formaldehydu). 

Destičky se poté nechaly stát 15 minut při laboratorní teplotě. 

 Po 15 minutách byl fixační roztok slit rychlým překlopením destičky. 

K buňkám bylo připipetováno 200 µl lyzačního roztoku (1% CH3COOH 

v 50% ethanolu) a destička se přenesla na 30 minut do termomixeru (550 rpm, 25 °C). 

 Lyzování způsobí rozrušení buněk a vylití neutrální červeně ven, tím dochází 

k obarvení buněčné suspenze v jednotlivých jamkách podle množství zlyzovaných buněk.  

 Absorbance byla odečtena na multifunkčním spektrofotometrickém přístroji 

Tecan v programu Magellan při 540 nm. Pro vyhodnocení výsledků byla od absorbance 

vzorku odečtena absorbance 10% DMSO v médiu (kontrola 0% viability). Hodnoty byly 

vyjádřeny jako procenta kontroly se směrodatnou odchylkou v procentech. 

4.2.8 Test cytotoxicity – MTT test 

 Test životnosti buněk, jehož principem je hodnocení metabolické přeměny 

žlutého 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromidu (MTT) na fialový 

redukovaný formazan. Naměřená absorbance vzniklého formazanu je přímo úměrná 

počtu živých buněk. 

 Po 72hodinové inkubaci s katechiny (preinkubace buněk a ovlivnění katechiny 

viz Kapitola 4.2.6) bylo do každé jamky připipetováno 50 µl předem zahřátého (37 °C) 

roztoku MTT (3 mg MTT/ 1 ml PBS). Destička byla vložena na 2 hodiny do inkubátoru 

(5% CO2, 37 °C). Poté bylo médium odpipetováno a do všech jamek bylo přidáno 50 µl 
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lyzačního roztoku (0,08 mol/l HCl-isopropanol). Buňky se nechaly rozpouštět 

v termomixeru po dobu 30 minut (550 rpm, 25 °C). 

 Absorbance byla odečtena na multifunkčním spektrofotometrickém přístroji 

Tecan v programu Magellan při 595 nm. Pro vyhodnocení výsledků byla od absorbance 

vzorku odečtena absorbance 10% DMSO v médiu (kontrola 0% viability). Hodnoty byly 

vyjádřeny jako procenta kontroly se směrodatnou odchylkou v procentech. 

4.2.9 Zpracování buněk na subcelulární frakce 

 Pro in vitro stanovení aktivit vybraných biotransformačních enzymů byl 

z Caco-2 buněčné linie nejprve připraven cytosol a mikrosomy. Cytosol byl použit pro 

stanovení aktivit cytosolových enzymů AKR1A1, AKR1C, CBR1, GST, SULT. 

Mikrosomy byly použity pro stanovení aktivit mikrosomálních enzymů CYP a UGT. 

Rozrušením buněk sonikací byl připraven buněčný homogenát a následnou dvojnásobnou 

centrifugací vzniklého homogenátu došlo k oddělení mikrosomů a cytosolu. 

 Před izolací subcelulárních frakcí byla buněčná linie Caco-2 nejprve 

zpasážována a nasazena do 24 Petriho misek o průměru 10 cm. Do každé misky bylo 

napipetováno 167 µl buněčné suspenze a 10  ml média. Po čtyřech dnech inkubace 

v inkubátoru (5% CO2, 37 °C) bylo vyměněno médium a po dalších čtyřech dnech 

inkubace v inkubátoru byly buňky ovlivněny jednotlivými katechiny o výsledné 

koncentraci 10 µM, jako kontrola bylo použito 10 µl DMSO. Každý katechin byl nanesen 

na 3 misky, kontrola byla nanesena na 6 misek. Takto byly Petriho misky navráceny zpět 

do inkubátoru a exponovány další 3 dny. 

 Po vyndání Petriho misek z inkubátoru bylo nejprve slito veškeré médium a 

poté byly misky 2 opláchnuty 4 ml PBS. Misky s buňkami byly umístěny na led a do 

každé z nich byly přidány 2 ml 0,1M fosfátového pufru o pH = 7,4. Buňky byly 

seškrabovány škrabkou ke kraji misek a tato suspenze byla odsáta a přepipetována do 

připravených zkumavek umístěných v ledové lázni.  

 Zkumavky byly v ledové lázni přeneseny do chladící místnosti a opatrně 

sonikovány po dobu 20 s, aby nedošlo k přehřátí buněk a ztrátě enzymové aktivity. 

Získaný homogenát byl opatrně přelit do předchlazených centrifugačních zkumavek pro 

centrifugu Heraeus Biofuge. Centrifuga se rovněž nechala předem předchladit, včetně 

rotoru. Zkumavky byly do centrifugy rovnoměrně naskládány a centrifuga byla spuštěna 

(60 minut, 20 000 g, 4 °C). 
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 Po ukončení stáčení byly zkumavky přeneseny zpět do chladící místnosti, kde 

byl do zkumavek pro centrifugu Beckman Coulter přepipetován supernatant. 

Centrifugační zkumavky byly následně vloženy do vychlazeného rotoru a byla spuštěna 

centrifugace (67 minut, 105 000 g, 4 °C). Tímto se oddělil cytosol od mikrosomů.  

 Kyvety byly vyndány z rotoru a přeneseny do chladící místnosti. Supernatant 

(cytosol) byl opatrně rozpipetován po 330 µl do 0,5 ml popsaných mikrozkumavek. 

Sediment, který tvořily mikrosomy, byl resuspendován sonikací po dobu 

10 sekund v 0,5 ml 0,1M fosfátového pufru o pH = 7,4 s 20% glycerolem. Následně byly 

mikrosomy rozpipetovány do mikrozkumavek po 100 µl. 

 Takto získaný cytosol a mikrosomy byly umístěny v popsané krabičce do 

mrazicího boxu (-80 °C). 

4.2.10 BCA stanovení koncentrace bílkoviny 

 BCA stanovení bílkoviny v subcelulárních frakcích (cytosol a mikrosomy) je 

nezbytné pro výpočet specifických aktivit jednotlivých enzymů. Principem 

spektrofotometrického stanovení je reakce proteinů s měďnatými ionty v alkalickém 

prostředí. Měďnaté ionty se redukují na měďné ionty, čímž dochází v prostředí s pH 10 

k tvorbě slabě modrofialového komplexu s BCA (bicinchoninová kyselina). Intenzita 

zabarvení je přímo úměrná množství přítomné bílkoviny (Smith a kol. 1985). 

 Nejprve bylo nutné rozmrazit vzorky cytosolu nebo mikrosomů, poté byly 

vzorky naředěny 10 redestilovanou vodou. Vždy byla provedena dvě ředění a z každého 

ředění vznikly 4 vzorky (celkem 8 paralelních vzorků pro cytosol nebo mikrosomy). 

 Poté byl připraven pracovní roztok C, smícháním roztoku A (NaHCO3, 

Na2CO3, BCA v 0,1M NaOH) a roztoku B (4% CuSO4.6H2O) v poměru 50:1.  

 Kalibrační přímka byla vytvořena naředěním výchozího 1% roztoku hovězího 

sérového albuminu (BSA). Tento výchozí roztok byl naředěn redestilovanou vodou ve 

vzrůstajících koncentracích (viz Tabulka 1), vždy byla provedena dvě ředění obdobně 

jako u vzorků cytosolu nebo mikrosomů.  

 Následně bylo pipetováno na mikrotitrační destičku GAMA s kulatým dnem 

10 µl vzorku bílkoviny (cytosol nebo mikrosomy) nebo 10 µl naředěného roztoku BSA 

(kalibrační přímka) a multikanálovou pipetou bylo přidáno 200 µl pracovního roztoku C. 

Do jednoho sloupce mikrotitrační destičky bylo pipetováno 10 µl redestilované vody jako 

slepý vzorek. Mikrotitrační destička byla dobře promíchána a dána na inkubaci do 
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termomixeru (37 °C, 30 minut). Po 30 minutách inkubace byla změřena absorbance na 

multifunkčním přístroji Tecan v programu Magellan při 562 nm. 

Tabulka 1 Ředění BSA pro kalibrační přímku. 

Sloupec 

destičky 

Koncentrace 

(µg/ml) 

1% roztok BSA 

(µl) 

Redestilovaná voda 

(µl) 

1 0 0 500 

2 200 10 490 

3 400 20 480 

4 600 30 470 

5 800 40 460 

6 1000 50 450 

4.2.11 Stanovení aktivity isoforem cytochromu P450 

 Principem stanovení aktivity jednotlivých isoforem cytochromu P450 (CYP) 

v mikrosomech je přidání relativně specifického substrátu jen pro určitou isoformu CYP. 

Vzniká fluoreskující resorufin a měří se přírůstek fluorescence pomocí 

spektrofluorimetru Perkin Elmer LS 50 B (Burke a kol. 1994). 

 Jako relativně specifické substráty byly použity 0,5mM ethoxyresorufin (pro 

isoformu CYP 1A1, částečně i pro 1A2), 0,5mM methoxyresorufin (pro isoformu 

CYP 1A2, částečně i pro 1A1) a 0,5mM benzyloxyresorufin (pro podrodinu CYP 3A). 

 Nejprve bylo nutné nastavit na počítači v programu Flwinlab potřebné 

parametry pro měření (excitační vlnová délka měření 530 nm, emisní vlnová délka 

měření 585 nm, excitační štěrbina 10 nm, emisní štěrbina 20 nm, teplota 37 °C, délka 

inkubace 2 minuty, excitační filter cut off on, emisní filter open, míchání low). 

 Pro ověření funkčnosti přístroje byla změřena intenzita 10 µl standardního 

přídavku 0,5µM resorufinu (0,5 µM = 5 pmol v kyvetě) v 990 µl 0,1M TRIS-HCl pufru 

o pH 7,4. Intenzita 5 pmol resorufinu v kyvetě se pohybuje kolem 30.  

 Do kyvety Hellma bylo vždy pipetováno 910 µl 0,1M TRIS-HCl pufru 

o pH 7,4, který byl temperován na 37 °C, dále pak 50 µl kofaktoru 0,1M MgCl2, 25 µl 

mikrosomů (popř. bylo pipetováno 880 µl pufru a 50 µl mikrosomů) a 5 µl substrátu. 

 Base line byla nastavena na nulu, poté byl spuštěn záznam na fluorimetru. Pro 

zahájení startu reakce bylo po 20 sekundách temperování přidáno 10 µl NADPH, po 

80 sekundách by měl být vzrůst fluorescence lineární, ve 100. sekundě bylo přidáno 10 µl 

standardního přídavku resorufinu a ve 120. sekundě bylo ukončeno měření. Před měřením 
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dalšího vzorku bylo nutné veškerý obsah kyvety odsát a kyvetu 3 propláchnout 

redestilovanou vodou. 

 Pro výpočet aktivit jednotlivých isoforem CYP je nezbytné odečíst směrnici k, 

číslo A (intenzita začátku přídavku resorufinu) a číslo B (intenzita konce přídavku 

reosrufinu). 

Vzorec pro výpočet enzymové aktivity jednotlivých isoforem CYP: 

AB

6040nk
aktivita




 [pmol/ml/min] 

k směrnice 

A intenzita začátku přídavku resorufinu 

B intenzita konce přídavku resorufinu 

n látkové množství standardního přídavku v 1 ml, tj. 5 pmol 

40 ředění, tj. při použití 25 µl mikrosomů je ředění 40 

60 přepočet na minuty 

4.2.12 Stanovení aktivity aldehydreduktasy 

 Principem spektrofotometrického stanovení specifické aktivity 

aldehydreduktasy (AKR1A1) pomocí glyceraldehydu je měření poklesu absorbance, ke 

kterému dochází přeměnou NADPH na NADP+ ve vzorku při 340 nm a teplotě 25 °C. 

Aktivitu reduktas lze kvantitativně vyjádřit pomocí poklesu absorbance a molárního 

absorpčního koeficientu 6,22 mM-1.cm-1. Enzymová aktivita je vyjádřena jako oxidace 

1 molu NADPH za 1 minutu při laboratorní teplotě 25 °C (Ohara a kol. 1995). 

 Do 6 jamek v každém sloupci mikrotitračních destiček GAMA s kulatým 

dnem bylo napipetováno 10 µl neředěného cytosolu a do 2 jamek v každém sloupci bylo 

napipetováno 10 µl 0,1M Na-fosfátového pufru o pH 7,4 (slepý vzorek). Do všech jamek 

bylo poté multikanálovou pipetou napipetováno 190 µl tzv. Master mixu připraveného 

pro jednu destičku smícháním 21,36 ml 0,1M K-fosfátového pufru o pH 6,0, 240 µl 

1M DL-glyceraldehydu a 1 200 µl 4mM NADPH. Destička se lehce protřepala a byl 

měřen pokles absorbance po dobu 5 minut na spektrofotometrickém přístroji Tecan 

v programu Magellan při 340 nm. 

 Pro vyhodnocení bylo nutné odečíst změnu absorbance za minutu slepého 

vzorku od změny absorbance za minutu vzorku cytosolu v oblasti lineárního poklesu. 

Koncentrace vzniklého NADPH za 1 minutu byla vypočítána pomocí molárního 
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absorpčního koeficientu 6,22 mM-1.cm-1 a délky měřené vrstvy 0,75 cm. Specifická 

enzymová aktivita je definována jako počet jednotek přepočítaných na mg proteinu. 

Vzorec pro výpočet enzymové aktivity AKR1A1: 

s

islvz

Vl

1000V)AA(
aktivita




 [nmol/min/ml] 

Avz   absorbance vzorku 

Asl   absorbance slepého vzorku 

Vi   objem reakční směsi, tj. 0,2 ml 

  molární absorpční koeficient, tj. 6,22 mM-1.cm-1 

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

Vs  objem biologické frakce – cytosolu, tj. 0,01 ml 

4.2.13 Stanovení aktivity aldo-ketoreduktas  

 Principem spektrofotometrického stanovení specifické aktivity 

aldo-ketoreduktas (AKR1C) pomocí acenaftenolu je měření vzrůstu absorbance, ke 

kterému dochází přeměnou NADP+ na NADPH ve vzorku při 340 nm a laboratorní 

teplotě 25 °C. Aktivitu reduktas lze kvantitativně vyjádřit pomocí vzrůstu absorbance a 

molárního absorpčního koeficientu NADPH = 6,22 mM-1.cm-1. Enzymová aktivita je 

vyjádřena jako oxidace 1 molu NADPH za 1 minutu při laboratorní teplotě 25 °C (Ohara 

a kol. 1995). 

 Do 6 jamek v každém sloupci mikrotitračních destiček GAMA s kulatým 

dnem bylo napipetováno 10 µl neředěného cytosolu a do 2 jamek v každém sloupci bylo 

napipetováno 10 µl 0,1M Na-fosfátového pufru o pH 7,4 (slepý vzorek). Do všech jamek 

bylo poté multikanálovou pipetou napipetováno 190 µl Master mixu, připraveného pro 

jednu destičku smícháním 21,36 ml 0,1M TRIS-HCl pufru o pH 8,9, 240 µl 

0,1M acenaftenolu a 1 200 µl 20mM NADP+. Destička se lehce protřepala a byl měřen 

vzrůst absorbance po dobu 5 minut na spektrofotometrickém přístroji Tecan v programu 

Magellan při 340 nm. 

 Pro vyhodnocení bylo nutné odečíst absorbanci za minutu slepého vzorku od 

absorbance za minutu vzorku cytosolu v oblasti lineárního vzrůstu. Koncentrace 

vzniklého NADPH za 1 minutu byla vypočítána pomocí molárního absorpčního 
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koeficientu 6,22 mM-1.cm-1 a délky měřené vrstvy 0,75 cm. Specifická enzymová aktivita 

je definována jako počet jednotek přepočítaných na mg proteinu.  

Vzorec pro výpočet enzymové aktivity AKR1C: 

s

islvz

Vl

1000V)AA(
aktivita




 [nmol/min/ml] 

Avz   absorbance vzorku 

Asl   absorbance slepého vzorku 

Vi   objem reakční směsi, tj. 0,2 ml 

  molární absorpční koeficient, tj. 6,22  mM-1.cm-1 

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

Vs  objem biologické frakce – cytosolu, tj. 0,01 ml 

4.2.14 Stanovení aktivity karbonylreduktasy 1 

 Principem spektrofotometrického stanovení specifické aktivity 

karbonylreduktasy 1 (CBR1) je inkubace cytosolu se substrátem menadionem. Při 

redukci menadionu dochází k oxidaci NADPH, čímž dochází k poklesu absorbance. 

Aktivitu reduktas lze kvantitativně vyjádřit pomocí poklesu měřené absorbance a 

molárního absorpčního koeficientu NADPH 6,22 mM-1.cm-1 (Maté a kol. 2008). 

 Do 6 jamek v každém sloupci mikrotitračních destiček GAMA s kulatým 

dnem bylo napipetováno 10 µl neředěného cytosolu a do 2 jamek v každém sloupci bylo 

napipetováno 10 µl 0,1M Na-fosfátového pufru o pH 7,4 (slepý vzorek). Destičky byly 

preinkubovány v termostatu (37 °C, 5 minut). Do všech jamek bylo poté multikanálovou 

pipetou napipetováno 190 µl Master mixu připraveného pro jednu destičku smícháním 

21,36 ml 0,1M K-fosfátového pufru o pH 7,4, 240 µl 50mM menadionu a 1 200 µl 

5mM NADPH. Destička se lehce protřepala a byl měřen pokles absorbance po dobu 

5 minut na spektrofotometrickém přístroji Tecan v programu Magellan při 340 nm. 

 Pro vyhodnocení bylo nutné odečíst absorbanci za minutu slepého vzorku od 

absorbance za minutu vzorku cytosolu v oblasti lineárního poklesu. Koncentrace 

vzniklého NADPH za 1 minutu byla vypočítána pomocí molárního absorpčního 

koeficientu 6,22 mM-1.cm-1 a délky měřené vrstvy 0,75 cm. Specifická enzymová aktivita 

je definována jako počet jednotek přepočítaných na mg proteinu.  
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Vzorec pro výpočet enzymové aktivity CBR1: 

s

islvz

Vl

1000V)AA(
aktivita




 [nmol/min/ml] 

Avz   absorbance vzorku 

Asl   absorbance slepého vzorku 

Vi   objem reakční směsi, tj. 0,2 ml 

  molární absorpční koeficient, tj. 6,22 mM-1.cm-1 

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

Vs  objem biologické frakce – cytosolu, tj. 0,01 ml 

4.2.15 Stanovení aktivity UDP-glukuronosyltransferasy 

 Principem spektrofotometrického stanovení specifické aktivity 

UDP-glukuronosyltransferasy (UGT) v mikrosomech je přeměna substrátu p-nitrofenolu 

v přítomnosti UDP-glukuronové kyseliny na p-nitrofenolglukuronid. Hodnota 

absorbance je přímo úměrná množství nezreagovaného p-nitrofenolu (Mizuma a kol. 

1982). 

 Nejprve byly v ruce rozmrazeny mikrozkumavky s mikrosomy. Na základě 

známé koncentrace proteinů (viz Kapitola 4.2.10) byl ke 100 µl mikrosomů do 

mikrozkumavek přidán objem roztoku detergentu Slovasolu v poměru 

detergent:protein 1:2. Mikrozkumavky byly promíchány a ponechány na inkubaci 

v lednici po dobu 20 minut. 

 Během inkubace bylo do prázdných mikrozkumavek připravených v ledu 

napipetováno 50 µl TRIS-HCl pufru o pH 7,4, dále 20 µl 2mM UDP-glukuronové 

kyseliny (vzorek) nebo redestilované vody (slepý vzorek) a 20 µl 1mM p-nitrofenolu. 

 Po skončení inkubace v lednici bylo 10 µl mikrosomů naředěných 

detergentem přeneseno do takto připravených mikrozkumavek s reakční směsí. Pro každý 

vzorek mikrosomů bylo připraveno 6 paralelních vzorků a 2 slepé vzorky. 

Mikrozkumavky byly promíchány a dány do termomixeru na inkubaci (30 minut, 

350 rpm, 37 °C), poté byly přeneseny zpět do ledu a do všech bylo přidáno 50 µl 

3% kyseliny trichloroctové. Mikrozkumavky byly promíchány a následně byla provedena 

centrifugace na stolní centrifuze (5 minut, 5 000 g).  

 Do každé jamky mikrotitračních destiček GAMA s kulatým dnem bylo 

napipetováno 50 µl roztoku NaOH, do první jamky byla napipetována redestilovaná voda. 
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Do jamek obsahujících NaOH bylo potom přeneseno 50 µl získané inkubační směsi. 

Měření absorbance bylo provedeno na spektrofotometrickém přístroji Tecan v programu 

Magellan při 415 nm. 

 Hodnoty naměřené absorbance vzorků byly odečteny od naměřených hodnot 

absorbance slepých vzorků. Pro výpočet enzymové aktivity UGT byl použit molární 

absorpční koeficient 18,3 mM-1.cm-1 a délka měřené vrstvy 0,55 cm. Specifická 

enzymová aktivita je definována jako počet jednotek přepočítaných na mg proteinu. 

Vzorec pro výpočet enzymové aktivity UGT: 

tl

100030)AA(
aktivita vzsl




 [nmol/min/ml] 

Avz   absorbance vzorku 

Asl   absorbance slepého vzorku 

30  ředění 

  molární absorpční koeficient, tj. 18,3 mM-1.cm-1 

l  délka měřené vrstvy (výška jamky), tj. 0,55 cm 

t  čas, tj. 30 minut 

4.2.16 Stanovení aktivity glutathion-S-transferasy  

 Principem spektrofotometrického stanovení specifické aktivity 

glutathion-S-transferasy (GST) je reakce 1-chloro-2,4-dinitrobenzenu (CDNB) 

s glutathionem (GSH) za vzniku konjugovaného S-2,4-dinitrofenylglutathionu, který má 

absorpční maximum při 340 nm (Ye a Zhang 2001). 

 Do 6 jamek v každém sloupci mikrotitračních destiček Greiner s plochým 

dnem bylo napipetováno 6 µl neředěného cytosolu a do 2 jamek v každém sloupci bylo 

napipetováno 6 µl 0,1M Na-fosfátového pufru o pH 6,5 (slepý vzorek). Do všech jamek 

bylo poté multikanálovou pipetou napipetováno 194 µl Master mixu, připraveného pro 

jednu destičku smícháním 4 ml roztoku GSH (5,15mM GSH v 0,1M Na-fosfátovém 

pufru o pH 6,5), 0,4 ml roztoku CDNB (51,5mM CDNB v ethanolu) a 15,6 ml 

0,1M Na-fosfátového pufru o pH 6,5. Destička se v ruce lehce protřepala a absorbance 

byla změřena 6 v minutových intervalech na spektrofotometrickém přístroji Tecan 

v programu Magellan při 340 nm. 

 Koncentrace konjugovaného S-2,4-dinitrofenyl-glutathionu byla vypočítána 

z naměřených hodnot absorbance při 340 nm po 1 minutě za použití molárního 



42 
 

absorpčního koeficientu 9,6 mM-1cm-1 a délky měřené vrstvy 0,55 cm. Jednotku 

enzymové aktivity lze vyjádřit jako množství enzymu, které je schopné katalyzovat 

přeměnu 1 µmolu S-2,4-dinitrofenyl-glutathionu za 1 minutu. Specifická enzymová 

aktivita je definována jako počet jednotek přepočítaných na mg proteinu.  

Vzorec pro výpočet enzymové aktivity GST: 

s

islvz

Vl

1000V)AA(
aktivita




 [nmol/min/ml] 

Avz   absorbance vzorku 

Asl   absorbance slepého vzorku 

Vi   objem reakční směsi, tj. 0,2 ml 

  molární absorpční koeficient, tj. 9,6 mM-1.cm-1 

l  délka měřené vrstvy (výška jamky), tj. 0,55 cm 

Vs  objem biologické frakce – cytosolu, tj. 0,006 ml 

4.2.17 Stanovení aktivity sulfotransferasy  

 Principem spektrofotometrického stanovení specifické aktivity 

sulfotransferasy (SULT) je tvorba p-nitrofenolu z p-nitrofenylsulfátu, přičemž dochází 

k přenosu sulfoskupiny z 3’-fosfoadenosin-5’-fosfátu na 2-naftol (Frame a kol. 2000; 

Yang a kol. 1996). 

 Do 6 jamek v každém sloupci mikrotitračních destiček Greiner s plochým 

dnem bylo napipetováno 10 µl neředěného cytosolu a do 2 jamek v každém sloupci bylo 

napipetováno 10 µl 0,1M Na-fosfátového pufru o pH 7,4 (slepý vzorek). Do všech jamek 

bylo poté multikanálovou pipetou napipetováno 90 µl Master mixu, připraveného pro 

jednu destičku smícháním 5,9 ml pufru (50mM K-fosfátový pufr o pH 6,5), 1 ml 50mM 

chloridu hořečnatého, 1 ml 20µM 3’-fosfoadenosin-5’-fosfátu, 1 ml 50mM 

p-nitrofenylsulfátu a 100 µl 10mM 2-naftolu. Destička se v ruce lehce protřepala a byla 

vložena na inkubaci do termomixeru (37 °C, 10 minut). Po skončení inkubace bylo do 

každé jamky multikanálovou pipetou přidáno 100 µl stop roztoku (0,25M TRIS-HCl pufr 

o pH 8,7). Destička se lehce protřepala a byla změřena absorbance na 

spektrofotometrickém přístroji Tecan v programu Magellan při 405 nm. 

 Koncentrace vznikajícího p-nitrofenolu byla vypočítána z naměřených hodnot 

absorbance při 405 nm za použití molárního absorpčního koeficientu 18,2 mM-1cm-1 a 
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délky měřené vrstvy 0,55 cm. Jednotku enzymové aktivity lze vyjádřit jako množství 

enzymu, které je schopné katalyzovat přeměnu 1 µmolu p-nitrofenolu za 1 minutu. 

Specifická enzymová aktivita je definována jako počet jednotek přepočítaných na mg 

proteinu.  

Vzorec pro výpočet enzymové aktivity SULT: 

tVl

1000V)AA(
aktivita

s

islvz




 [nmol/min/ml] 

Avz   absorbance vzorku 

Asl   absorbance slepého vzorku 

Vi   objem reakční směsi, tj. 0,2 ml 

  molární absorpční koeficient, tj. 18,2  mM-1.cm-1 

l  délka měřené vrstvy (výška jamky), tj. 0,55 cm 

Vs  objem biologické frakce – cytosolu, tj. 0,01 ml 

t  délka inkubace, tj. 10 minut 

4.2.18 Příprava vzorků na western blotting – buněčný lyzát 

 Před izolací buněčného lyzátu byla buněčná linie Caco-2 zpasážována a 

nasazena do 14 Petriho misek o průměru 6 cm. Do každé misky bylo napipetováno 100 µl 

buněčné suspenze a 3 ml média. Po čtyřech dnech inkubace v inkubátoru (5% CO2, 

37 °C) bylo vyměněno médium a další den byly všechny Petriho misky ovlivněny vždy 

3 µl zásobních roztoků jednotlivých katechinů o koncentraci 10 mM, jako kontrola byly 

použity 3 µl DMSO. Každý katechin byl nanesen na 2 misky, kontrola byla nanesena také 

do 2 misek. Takto byly Petriho misky navráceny zpět do inkubátoru a exponovány další 

3 dny. Po třech dnech inkubace byl izolován buněčný lyzát. 

 Všechny další kroky byly prováděny na ledu. Z jednotlivých Petriho misek 

bylo odsáto veškeré médium, do každé misky byly přidány asi 3 ml ledového PBS a 

kýváním byly buňky opláchnuty. Následně bylo veškeré PBS odsáto. Poté bylo přidáno 

150 µl ledového lyzačního pufru s inhibitory proteas (složení: 13 ml lyzačního pufru, 

130 µl fenylmethansulfonylfluoridu (PMFS) a 130 µl inhibitorů proteas Sigma). Pufr se 

nechal cca 2 minuty působit. 



44 
 

 Pomocí škrabky byly jednotlivé misky seškrábány a buňky byly opatrně 

přeneseny do 1,5ml mikrozkumavek, které byly postavené na ledu. Škrabka byla před 

dalším použitím vždy opláchnuta destilovanou vodou a osušena papírovou utěrkou. 

 Buňky v mikrozkumavkách byly poté homogenizovány pomocí injekční 

stříkačky s jehlou. Buňky byly vždy 10 nasáty a vypuštěny. Poté se homogenát nechal 

20 minut stát na ledu. Následně byly mikrozkumavky přeneseny do předem předchlazené 

centrifugy (10 minut, 13 000 g, 4 °C). Po centrifugaci byl odebrán supernatant a vzorky 

byly zamrazeny na -20 °C do dalšího použití (měření bílkoviny, naředění vzorků na 

western blotting). 

4.2.19 Elektroforéza proteinů na polyakrylamidovém gelu 

 Principem elektroforézy proteinů na polyakrylamidovém gelu je separace 

proteinů podle jejich molekulové hmotnosti. Denaturace proteinů umožní navázání 

dodecylsíranu sodného (SDS), který poskytne proteinům celkový záporný náboj. 

Přemístění gelu s nanesenými vzorky do elektrického pole způsobí migraci záporně 

nabitých proteinů ke kladně nabité elektrodě. Během migrace dochází k separaci proteinů 

podle jejich molekulární hmotnosti (Towbin a kol. 1979; Yang a Ma 2009). 

Nejprve bylo nezbytné připravit potřebné zásobní roztoky. 

Zásobní roztoky: 

• 4M HCl 

• zásobní roztok AA + bisAA – 30 g akrylamidu (AA) a 0,8 g bis-akrylamidu 

(bisAA) bylo rozpuštěno v malém množství redestilované vody, vzniklý roztok 

byl v odměrné baňce doplněn na 100 ml, roztok byl uchováván v lednici pod 

argonovou atmosférou 

• 1,5M TRIS-HCl pufr o pH 8,8 

• 0,5M TRIS-HCl pufr o pH 6,8 

• 10% SDS 

• koncentrovaný elektrodový pufr – 72 g glycinu, 15 g TRISu a 5 g SDS bylo 

rozpuštěno v 900 ml redestilované vody, pomocí 4M HCl bylo upraveno pH na 

8,3, vzniklý roztok byl v odměrné baňce doplněn na 1 000 ml 
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Zásobní roztoky na ředění vzorků:  

• 4SDS vzorkový pufr (složení viz Tabulka 2) 

• lyzační pufr (složení viz Tabulka 3) – před použitím bylo ke 13 ml lyzačního pufru 

přidáno 130 µl směsi inhibitorů od Sigmy a 130 µl 100mM PMFS 

• isobutanol nasycený vodou – čistý isobutanol byl smíchán s redestilovanou vodou 

(isobutanol nasycený vodou se nachází v horní vrstvě) 

Tabulka 2 Složení 4SDS vzorkového pufru 

Složka (konečná 

koncentrace) 

Koncentrace zásobního 

roztoku 

Pipetované/navažované 

množství 

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

40% glycerol 85% 9,41 ml 

6% SDS prášek 1,2 g 

0,2M DTT prášek 0,617 g 

bromfenolová modř prášek cca 0,1 g 

redestilovaná voda - 20 ml 

Tabulka 3 Složení lyzačního pufru 

Složka (konečná 

koncentrace) 

Koncentrace zásobního 

roztoku 

Pipetované/navažované 

množství 

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

150mM NaCl prášek 8,766 g 

10% glycerol 85 % 117,65 ml 

1% Triton X-100 100 % 10 ml 

2mM EDTA prášek 0,58 g 

2mM EGTA prášek 0,76 g 

40mM -glycerolfosfát prášek 8,52 g 

50mM fluorid sodný prášek 2,09 g 

10mM pyrofosfát sodný prášek 4,46 g 

2mM DTT prášek 0,3085 g 

200µM vanadičnan sodný prášek 0,03678 g 

redestilovaná voda - doplnit objem na 1 l 
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Pracovní roztoky: 

• 10% APS – těsně před použitím bylo rozpuštěno 25 mg persíranu amonného 

v 250 µl redestilované vody. 

• separační gel – spodní (složení viz Tabulka 4) 

• zaostřovací gel 4% – horní (složení viz Tabulka 5) 

• elektrodový pufr – 70 ml zásobního elektrodového pufru bylo smícháno s 280 ml 

redestilované vody 

Tabulka 4 Složení separačního gelu 

Složka (konečná koncentrace) 12,5% - 2 gely; 1,5 mm 

redestilovaná voda 6,4 ml 

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

roztok AA + bisAA 8,4 ml 

10% SDS 0,2 ml 

iniciace polymerace 

roztok APS 200 µl 

TEMED (pracovat v digestoři) 16 µl 

Tabulka 5 Složení zaostřovacího gelu 4% 

Složka (konečná koncentrace) 2 gely; 1,5 mm 

redestilovaná voda 6,1 ml 

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

roztok AA + bisAA 1,3 ml 

10% SDS 0,1 ml 

iniciace polymerace 

roztok APS 200 µl 

TEMED (pracovat v digestoři) 16 µl 

Ředění vzorků: 

 Po změření bílkoviny (viz Kapitola 4.2.10) bylo spočítáno naředění 

jednotlivých vzorků lyzačním pufrem a vzorkovým pufrem 4SDS, aby byla ve všech 

vzorcích stejná koncentrace bílkoviny 1 µg/µl. SDS tvořilo ve vzorcích ¼ celkového 
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objemu, vzniklo takto 1SDS. Poté byly naředěné vzorky denaturovány při teplotě 95 °C 

po dobu 5 minut. Po zchlazení na laboratorní teplotu byly vzorky nanášeny na gel. 

 Takto připravené a rozředěné vzorky bylo možné použít opakovaně, 

uchovávány byly v mrazáku při teplotě -20 °C. Před každým použitím byly vzorky pouze 

rozmrazeny a zahřáty na teplotu 95 °C po dobu 5 minut. 

Příprava gelu: 

 Bylo nutné pracovat v rukavicích. Nejprve byl připraven stojánek, sklo, sklo 

se spacerem 1,5 mm, spony, hřeben. Skla a hřeben byly opláchnuty jarem, vodou, 

redestilovanou vodou, lihomethanolem a nechaly se oschnout. Skla byla položena na sebe 

a spojena sponami. Takto byla postavena na gumovou podložku do nalévacího stojánku 

a připevněna vrchním kolíkem. Poté byl připraven roztok na separační gel. Promíchaný 

roztok byl ihned napipetován mezi skla do výšky cca 4,5 cm od spodního okraje a byl 

opatrně převrstven 200 µl isobutanolu nasyceného vodou. Roztok se nechal cca 60 minut 

polymerovat. Opatrně byl slit isobutanol a prostor mezi skly byl opatrně vysušen 

filtračním papírem, tak aby se papír nedotknul gelu. Poté byl připraven roztok na 

zaostřovací gel. Promíchaný roztok byl napipetován mezi skla na spodní gel až po horní 

okraj. Do horního gelu byl opatrně až po drážky vložen hřeben. Takto připravený stojánek 

s gelem se nechal polymerovat alespoň 1 hodinu. 

Elektroforéza: 

 Do předehřátého termomixeru se daly zahřát připravené naředěné vzorky 

(5 minut, 95 °C). Gely byly vyjmuty ze stojánku, omyty pod tekoucí vodou a opatrně byl 

vyndán hřeben. Vzniklé jamky mezi skly byly promyty destilovanou vodou. Poté byl 

nachystán stojánek na elektroforézu. Skla s gelem byla přiložena z každé strany na 

předem namazané těsnění, vnitřní část stojánku byla zasunuta a přitáhnuta sponami do 

vnější části. Takto připravený stojánek na elektroforézu byl položen do vaničky. Nový 

elektrodový pufr byl nalit do vnitřního elektrodového prostoru, tak aby došlo k ponoření 

celého gelu. Poté bylo nezbytné zkontrolovat, jestli nepodtéká. Elektrodový pufr byl nalit 

i do vnějšího elektrodového prostoru, tak aby hladina byla nad drátkem. Ve vnější části 

je možné použít elektrodový pufr opakovaně. Do každé jamky bylo za pomoci nanášecího 

bloku postupně napipetováno 25 µl jednotlivých vzorků. Do jedné z krajních jamek bylo 

napipetováno 5 µl molekulárního standardu. Celá vanička byla položena do ledové lázně, 

přikryta víčkem a připojena ke zdroji el. napětí. Na začátku (cca 15 minut než se vzorky 
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nacházely na spodní části zaostřovacího gelu) bylo nastaveno konstantní napětí 100 V, 

které bylo poté zvýšeno na 200 V. Až čelo došlo ke spodnímu okraji separačního gelu, 

byl vypnut zdroj napětí. Stojánek byl vyndán z vaničky. Z vnitřní části elektrodového 

prostoru byl odlit elektrodový pufr.  

4.2.20 Immunoblotting 

 Principem immunoblottingu je přenos separovaných proteinů z gelu na PVDF 

membránu (Yang a Ma 2009). 

 Po skončení elektroforézy byly povoleny spony, aby bylo možné vyndat skla 

s gelem. Skla byla rozevřena pomocí klínků. Gel byl pomocí klínků odříznut od spacerů 

a od zaostřovacího gelu, odstraněna byla i spodní část gelu s modrým barvivem. Ořezaný 

separační gel byl oddělen od spodního skla a položen do plastové krabičky s předem 

připraveným blotovacím pufrem (6,06 g 25mM TRISu a 28,8 g 192mM glycinu bylo 

rozpuštěno v 500 ml redestilované vody, bylo přidáno 400 ml methanolu a roztok byl 

doplněn v odměrné baňce na 2 000 ml). Do blotovacího pufru byla položena i PVDF 

membrána, která byla nejprve aktivována v methanolu (po dobu 5 minut), a 2 tlusté 

filtrační papíry pro jeden gel. Takto bylo vše ponecháno v blotovacím pufru po dobu 

20 minut. Blotování bylo provedeno v přístroji BioRad Trans Blot Turbo. Nejprve byla 

vysunuta zásuvka a odspodu směrem nahoru byl postupně skládán: 1 silný filtrační papír, 

membrána, gel, který bylo nezbytné uhladit, aby mezi ním a membránou nebyly bubliny, 

a nakonec ještě 1 silný filtrační papír. Přístroj byl zavřen, připojen do zásuvky a zapnut. 

Pro 1,5mm gel bylo nastaveno blotování na 20 minut. Po skončení blotování byl sundán 

horní filtrační papír s gelem a bylo nutné zkontrolovat, jestli došlo k přenosu barvy 

z markeru na membránu. Nejvýraznější proužky markeru (20, 37, 50 a 75 kDa) byly 

propiskou vyznačeny na membránu. 
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4.2.21 Detekce proteinů 

 Nejprve bylo nezbytné provést inkubaci s primární a sekundární protilátkou. 

Principem detekce proteinů je vazba sekundární protilátky s antigenem (Yang a Ma 

2009). 

Nejprve bylo nutné připravit zásobní roztoky: 

• 0,1M TRIS pufr o pH 8,0 

• TBST: 8,77 g NaCl bylo rozpuštěno v 300 ml redestilované vody, poté byly 

přidány 3 ml Tweenu 20 a 100 ml 0,1M TRIS pufru o pH 8,0, vzniklý roztok byl 

v odměrné baňce doplněn do 1 000 ml 

• Primární protilátky: zásobní protilátky byly zředěny dle pokynů výrobce TBST 

pufrem s 1% BSA nebo mlékem, byly skladovány v mrazáku (GSTP rabbit 

1:5000, -aktin mouse 1:3000) 

• Sekundární protilátky: zásobní protilátky byly zředěny dle pokynů výrobce TBST 

pufem s 1% BSA nebo mlékem, byly skladovány v mrazáku (HRP anti-rabbit 

1:3000, HRP anti-mouse 1:3000) 

Postup detekce proteinů: 

 Membrány byly vloženy do plastových misek s víčky. Všechny inkubace a 

oplachování byly realizovány stále ve stejné misce. Střičkou byla přilita redestilovaná 

voda, miskou bylo pokýváno a poté byla voda slita. Tento postup se 3 zopakoval. Na 

membrány bylo nalito cca 25 ml roztoku 5% mléka v TBST pufru. Misky byly položeny 

na kývačku a ponechány blokovat alespoň 2 hodiny (obvykle přes noc). Ráno bylo mléko 

slito a membrány byly opláchnuty redestilovanou vodou. Poté byla provedena inkubace 

s primární protilátkou (alespoň 1 hodinu). Primární protilátka byla slita zpět do zkumavky 

a zamrazena pro další použití. Membrány byly 4 po dobu 15 minut oplachovány TBST 

pufrem. Následně byla provedena inkubace se sekundární protilátkou (alespoň 1 hodinu). 

Pro citlivější detekci byly použity sekundární protilátky s křenovou peroxidasou. Na 

závěr byla membrána 4 po dobu 15 minut oplachována TBST pufrem. 

4.2.22 Chemiluminiscenční detekce 

 Principem chemiluminiscenční detekce je nanesení chemiluminiscenčního 

substrátu na membránu s navázanou sekundární protilátkou s konjugovanou křenovou 
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peroxidasou. Stabilizace substrátu je způsobena vyzářením kvanta světla, jehož množství 

odpovídá množství detekovaného proteinu (Tobwin a kol. 1979; Yang a Ma 2009). 

 Na základě použitých sekundárních protilátek s křenovou peroxidasou byl pro 

detekci využit Amersham ECL Prime Western Blotting detection reagent (roztok A 

(luminol solution) a roztok B (peroxide solution) byly smíchány v poměru 1:1). Z misky 

s membránou byl slit TBST pufr. Na povrch membrány bylo napipetováno cca 1,2 ml 

substrátu, tak aby došlo k pokrytí celé membrány. Následně byla ve tmě provedena 

inkubace. Během inkubace byl zapnut počítač, program Image Studio a přístroj pro 

chemiluminiscenční detekci C-DiGit Blot Scanner. Po skončení inkubace byla membrána 

vytažena z misky, po okapání substrátu byla vložena do přístroje a skenována po dobu 

12 minut, popř. 6 minut podle zvolené citlivosti skenování. 

 Pro znovupoužití membrány bylo nezbytné membránu po detekci zabalit do 

potravinářské fólie a dát do mrazáku (takto uchovaná membrána vydrží i několik týdnů). 

Před dalším použitím bylo nutné membránu rozmrazit, 4 vždy po dobu 15 minut 

oplachovat v TBST pufru a poté vložit na 2 hodiny do mléka. Dále se pokračuje inkubací 

s primární protilátkou atd. 

4.2.23 Příprava vzorků na RNA extrakci 

 Před provedením přípravy vzorků na RNA extrakci byla buněčná linie Caco-2 

zpasážována a nasazena do 14 Petriho misek o průměru 6 cm. Do každé misky bylo 

napipetováno 100 µl buněčné suspenze a 3 ml média. Po čtyřech dnech inkubace 

v inkubátoru (5% CO2, 37 °C) bylo vyměněno médium a další den byly všechny vzorky 

v Petriho miskách ovlivněny vždy 3 µl zásobních roztoků jednotlivých katechinů 

o koncentraci 10 mM, jako kontrola byly použity 3 µl DMSO. Každý katechin byl 

nanesen na 2 misky, kontrola byla rovněž nanesena do dvou misek (tj. každý vzorek byl 

připraven v duplikátech). Takto byly Petriho misky se vzorky navráceny zpět do 

inkubátoru a exponovány další 3 dny. Po třech dnech inkubace byla izolována RNA. 

 Všechny další kroky byly prováděny na ledu. Z jednotlivých misek bylo odsáto 

veškeré médium, do každé misky byly přidány 3 ml ledového PBS a kýváním došlo 

k opláchnutí buněk. PBS bylo odsáto úplně do sucha. Poté byl přidán 1 ml TRIzolu, jenž 

se nechal 1-2 minuty působit. Škrabkou byly jednotlivé misky seškrábány a buňky byly 

opatrně přeneseny do sterilních 2ml mikrozkumavek postavených na ledu. Škrabka byla 
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vždy před dalším použitím opláchnuta v ethanolu. Do dalšího postupu byly vzorky 

uloženy do mrazicího boxu a zamrazeny na -80 °C.  

4.2.24 Izolace RNA  

 Principem metody je selektivní izolace celkové RNA (tRNA, mRNA, rRNA, 

miRNA) z malého množství buněk pomocí TRIzolu, specifické směsi fenolu a guanidin 

isothiokyanátu. Integrita izolované RNA zůstává zachována během homogenizace tkáně. 

Přídavkem chloroformu a následnou centrifugací dochází k rozdělení směsi na vodnou a 

organickou fázi, přičemž je RNA přítomna v horní vodné fázi. Izolace čisté RNA je 

potom provedena selektivním vysrážením za pomoci isopropanolu.  

 Nejprve bylo nezbytné připravit roztok DEPC vody. Do redestilované vody 

bylo přidáno 0,1 % (v/v) diethylpyrokarbonátu (DEPC), roztok byl důkladně protřepán a 

ponechán stát na stole přes noc, poté byl sterilizován v autoklávu při teplotě 120 °C po 

dobu 20 minut.  

 Při izolaci RNA bylo nezbytné pracovat v laminárním boxu, aby se zabránilo 

kontaminaci vzorků. Připravené vzorky v 1ml zkumavkách byly rozmrazeny a nechány 

stát cca 5 minut při laboratorní teplotě. Poté bylo přidáno 200 µl chloroformu, vzorky 

byly v ruce 15 sekund třepány. Vzorky se nechaly 2-3 minuty stát při laboratorní teplotě. 

Následně byla provedena centrifugace v předem předchlazené centrifuze (15 minut, 

12 000 g, 4 °C). Opatrně byla do nových 1,5ml zkumavek přepipetována horní vodná fáze 

(cca 500 µl), aby nedošlo ke kontaktu špičky s mezifází nebo s dolní organickou fází, 

(z důvodu zabránění kontaminace genomovou DNA a proteiny). K přepipetované vodné 

fázi bylo přidáno 500 µl isopropanolu, vzorky byly promíchány a ponechány stát 

10 minut při laboratorní teplotě. Poté byla provedena centrifugace v předchlazené 

centrifuze (10 minut, 12 000 g, 4 °C). Skleněnou kapilárou byl odstraněn supernatant. 

Byl přidán 1 ml 75% ethanolu (čerstvě ředěný z absolutního ethanolu DEPC vodou). 

Vzorky byly promíchány a v předchlazené centrifuze centrifugovány (5 minut, 7 500 g, 

4 °C). Skleněnou pipetou byl opatrně odstraněn supernatant. Pelety se nechaly sušit cca 

10 minut na vzduchu. Poté byly rozpuštěny v 30 µl DEPC vody. Vzorky byly důkladně 

promíchány, ponechány stát 5 minut při laboratorní teplotě a pak opět promíchány. Po 

rozpuštění pelet byly vzorky zamrazeny na -80 °C.   
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4.2.25 Měření koncentrace a čistoty RNA  

 Principem metody je spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty 

RNA ve vzorcích pomocí spektrofotometru Nanodrop. 

 Vzorky s rozpuštěnou RNA byly rozmrazeny. Byla změřena koncentrace RNA 

na Nanodropu. Jelikož hodnoty koncentrace RNA byly příliš vysoké, bylo nutné vzorky 

10 naředit, aby mohly být odečteny přesné hodnoty.  

 Nejprve byl připraven příslušný počet 1,5ml zkumavek. Do každé bylo 

napipetováno 18 µl DEPC vody, byly přidány 2 µl rozpuštěné RNA a vzorky byly 

důkladně promíchány. Pomocí Nanodropu byla změřena koncentrace 10 ředěného 

vzorku. Z Nanodropu byla exportována celá tabulka s údaji o změřené koncentraci, 

čistotě I (tj. kontaminace proteiny – poměr absorbancí A260(DNA)/A280(proteiny)) a čistotě II 

(tj. kontaminace fenolem – poměr absorbancí A260(DNA)/A230(fenol)). 

 Pro lepší manipulaci s RNA byly vzorky podle naměřených koncentrací RNA 

naředěny DEPC vodou na koncentraci 1 µg/µl.  

Vzorec pro výpočet pipetovaného objemu RNA: 

)RNA()RNA(
)RNA(

c

1000

10
1000

c

10
V 



  

V(RNA)  pipetovaný objem RNA v µl 

c(RNA)  změřená koncentrace 10 ředěné RNA v ng/µl 

Vzorec pro výpočet pipetovaného objemu DEPC vody: 

)RNA()OH( V26V
2

  

V )OH( 2
  pipetovaný objem DEPC vody v µl 

26   celkový objem v µl o koncentraci RNA 1 µg/µl 

4.2.26 Ošetření RNA vzorků DNasou 

 Principem metody je ošetření vzorků RNA pomocí DNasy, která má schopnost 

selektivně štěpit pouze DNA a odstranit případnou kontaminaci vzorků genomovou 

DNA. 
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Nejprve bylo nutné připravit zásobní roztoky:  

• 0,1M EDTA pH 8,0 

• 0,5M EDTA o pH 8,0 

• DEPC voda 

 Do 1,5ml zkumavek byly k 26 µl připravených vzorků RNA s DEPC vodou 

připipetovány 3 µl purfu (10 DNasa buffer, který je dodáván společně s DNasou) a 

1 µl DNasy I. Vzorky byly promíchány a inkubovány v termomixeru (25 minut, 500 rpm, 

37 °C). Následně byly na chvíli vloženy do ledu a poté byly promíchány. Ke vzorkům 

bylo přidáno 1,5 µl 0,1M EDTA a byly inkubovány v termomixeru 10 minut při 75 °C, 

aby došlo k inaktivaci DNasy. Poté byly vzorky opět na chvíli vloženy do ledu a následně 

promíchány. Nakonec bylo přidáno 18,5 µl DEPC vody.  

 Koncentrace takto ošetřené RNA byla 0,2 µg/µl. Vzorky byly do dalšího 

postupu zamrazeny na -80 °C. 

4.2.27 Reversní transkripce 

 Principem reversní transkripce je převedení RNA pomocí reversní 

transkriptasy (RT) na jednořetězcovou cDNA s použitím primeru oligo(dT)18. 

 Byly připraveny dvě paralelní sady RNA vzorků (jedna na reversní transkripci 

a druhá na noRT kontrolu, bez přidávané RT). Každý vzorek obsahoval 5 µl RNA 

o koncentraci 0,2 µg/µl a 1 µl 100µM oligo(dT)18. V PCR cykléru byly takto připravené 

vzorky zahřívány po dobu 5 minut na 65 °C, následně byly na chvilku vloženy na led a 

poté byly mírně promíchány. Do jedné sady RNA bylo přidáno 14 µl Master mixu RT+ 

a do druhé sady RNA bylo přidáno 14 µl Master mixu noRT (složení viz Tabulka 6). 

Tabulka 6 Složení Master mixů RT+ a noRT (reakční pufr a DTT dodávány společně 

s RT) 

RT+ (množství pro jeden vzorek) noRT (množství pro jeden vzorek) 

4 µl pufr 5 4 µl pufru 5 

2 µl DTT 2 µl DTT 

4 µl 5mM dNTP 4 µl 5mM dNTP 

0,5 µl RT - 

3,5 µl DEPC vody 4 µl DEPC vody 
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 Takto připravená reakční směs (v každém vzorku celkem 20 µl) byla zahřívána 

v PCR cykléru 50 minut na 42 °C (syntéza cDNA) a 5 minut na 85 °C (denaturace RT). 

 Po reakci bylo do směsi přidáno 180 µl redestilované vody, čímž došlo ke 

zředění (10) připravené cDNA a do následných PCR bylo přidáváno vždy 5 µl ředěné 

cDNA, aby došlo ke snížení chyby pipetováním většího množství templátu. Ředění 

nebylo prováděno při přípravě cDNA pro kalibrační přímku, protože byl potřeba 

koncentrovanější templát. 

 5 µl takto připravených vzorků cDNA obsahovalo 25 ng RNA. Vzorky byly 

mezi jednotlivými měřeními uchovávány při -20 °C. 

4.2.28 Kvantitativní polymerasová řetězová reakce v reálném 

čase (qRT-PCR) 

 Principem qRT-PCR je detekce fluorescence vznikajícího PCR produktu 

v každém cyklu PCR přímo v průběhu reakce, tj. v reálném čase, a následná kvantifikace 

(Nolan a kol. 2006). 

 Nejprve bylo nutné připravit qRT-PCR směs, tj. Master mix (složení viz 

Tabulka 7). Směs byla promíchána.  

Tabulka 7 Složení Master mixu na 1 vzorek  

Chemikálie Pipetované množství na 1 vzorek (µl) 

2 qRT-PCR kit Roche 10,0 

5µM F primer 0,4 

5µM R primer 0,4 

redestilovaná voda 4,2 

 Do všech připravených stripů bylo napipetováno 5 µl jednotlivých vzorků 

ředěné cDNA, do jednoho stripu bylo napipetováno 5 µl DEPC vody jako slepý vzorek 

(NTC – no template control). Ke všem vzorkům bylo poté připipetováno 15 µl 

Master mixu. Každý vzorek byl vždy připravován v duplikátech. Všechny vzorky byly 

promíchány, stripy byly vloženy do iQ5 PCR cykléru a byl spuštěn program (podmínky 

měření viz Tabulka 8). 
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Tabulka 8 Podmínky měření v iQ5 PCR cykléru 

Fáze Teplota Čas Počet cyklů 

1. 98 °C 10 minut 1 

2. 

98 °C 10 sekund 

40 60 °C 15 sekund 

72 °C 15 sekund 

3. 
65-95 °C á 0,5 °C á 30 sekund 

1 
4 °C  

 Po skončení měření byly z programu BioRad iQ5 exportovány naměřené 

hodnoty do Excelu pro následnou analýzu dat. Odečítá se počet cyklů, při kterém 

fluorescence vzorku dosáhne prahové hodnoty nastavené tak, aby u každého vzorku 

procházela lineární částí křivky. 

 Takto byla provedena jednotlivá měření nejprve pro referenční geny: 

glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasu 3’ (GAPDH(3’)), beta-2-mikroglobulin (B2M) a 

hypoxanthin fosforibosyltransferasu 1 (HPRT1), poté bylo provedeno měření pro GSTP 

(navržené sady primerů viz Tabulka 9). 

Tabulka 9 Navržené sady primerů pro referenční geny a pro GSTP 

Gen Primer Sekvence primeru Velikost 

GAPDH(3’) 
F GGTCTCCTCTGACTTCAACAGC 

119 nt 
R TGTAGCCAAATTCGTTGTCATACC 

B2M 
F TGCTGTCTCCATGTTTGATGTATC 

86 nt 
R TCTCTGCTCCCCACCTCTAAG 

HPRT1 
F TGGTCAGGCAGTATAATCCAAAGA 

101 nt 
R TTCAAATCCAACAAAGTCTGGCT 

GSTP 
F AGCCTTTTGAGACCCTGCTG 

77 nt 
R GTCAGCGAAGGAGATCTGGTC 

 Pro vyhodnocení výsledků byl od počtu cyklů GSTP odečten geometrický 

průměr cyklů referenčních genů pro jednotlivé vzorky. Z pěti měření GSTP byl vypočítán 

průměr a směrodatná odchylka průměru. Všechny vzorky byly vztaženy ke kontrole.  
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4.2.29 Stanovení integrity mRNA  

 Principem metody stanovení integrity mRNA (tzv. 3’:5’ assay) je kontrola 

kvality RNA pomocí qRT-PCR. Byla provedena dvě nezávislá stanovení množství 

přepisované cDNA pomocí dvou sad primerů navržených pro stejný gen 

glyceraldehyd-3-fostátdehydrogenasu (GAPDH), jeden poblíž 5’konci a druhý poblíž 

3’konci genu (viz Tabulka 10). Kvalita RNA je dána poměrem naměřených relativních 

množství (Nolan a kol. 2006; Schmittgen a Livak 2008). 

Tabulka 10 Navržené sady primerů pro GAPDH 

Gen Primer Sekvence primeru Velikost 

GAPDH(3’) 
F GGTCTCCTCTGACTTCAACAGC 119 nt 

R TGTAGCCAAATTCGTTGTCATACC  

GAPDH(5’) 
F TGGTCACCAGGGCTGCTT 151 nt 

R AGCTTCCCGTTCTCAGCCTT  

 Stanovované množství cDNA poblíž 5’konce je u nedegradované RNA stejné 

jako stanovované množství cDNA poblíž 3’konce. Akceptovatelný poměr 3’:5’ je 1-5. 

U degradované RNA vychází poměr tohoto stanovení 3’:5’ větší než 5, protože množství 

cDNA poblíž 5’konce je nižší než poblíž 3’konce genu. Pro stanovení je nezbytná 

podobná účinnost použitých sad primerů. 

 Nejprve bylo nutné připravit qRT-PCR směs (složení viz Tabulka 7). Do všech 

připravených stripů bylo napipetováno 5 µl jednotlivých vzorků ředěné cDNA, do 

jednoho stripu bylo napipetováno 5 µl DEPC vody jako NTC. Ke všem vzorkům bylo 

poté připipetováno 15 µl Master mixu. Každý vzorek byl vždy připravován 

v duplikátech. Všechny vzorky byly promíchány a stripy byly vloženy do iQ5 PCR 

cykléru, byl spuštěn program. Po skončení měření byly z programu BioRad iQ5 

exportovány hodnoty Cq (počet cyklů) do Excelu pro následnou analýzu dat. Byl spočítán 

poměr počtu cyklů 3’:5’ pro referenční gen GAPDH. 

Vzorec pro výpočet Cq: 

Cq = Cq(3’) - Cq(5’) 

Cq  rozdíl průměrného počtu cyklů Cq(3’) a Cq(5’) 

Cq(3’)  průměr kvantifikačních cyklů duplikátů qRT-PCR pro GAPDH 3’ 

Cq(5’)  průměr kvantifikačních cyklů duplikátů qRT-PCR pro GAPDH 5’ 
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Vzorec pro výpočet 3’:5’ poměru: 

poměr 3’:5’ ΔCq2  

4.2.30 Stanovení účinnosti primerů pro GSTP 

 Pro stanovení účinnosti primerů pro GSTP byly použity koncentrované vzorky 

cDNA. Nejprve bylo nutné rozmražené vzorky naředit (ředění viz Tabulka 11).  

Tabulka 11 Ředění cDNA potřebné k vytvoření kalibrační přímky pro stanovení 

účinnosti primerů GSTP 

Číslo vzorku Složení 

1 5 µl C1, 5 µl EC1, 5 µl ECG1, 5 µl EGC1, 5 µl EGCG1 

2 45 µl redestilované vody + 5 µl vzorku č. 1 

3 45 µl redestilované vody + 5 µl vzorku č. 2 

4 45 µl redestilované vody + 5 µl vzorku č. 3 

5 45 µl redestilované vody + 5 µl vzorku č. 4 

 Poté byla provedena 2 paralelní měření v iQ5 PCR cykléru. Z naměřených 

hodnot byla vytvořena kalibrační přímka a byla spočítána účinnost v procentech. 

Účinnost by se měla pohybovat mezi 90-110 %. 

Vzorec pro výpočet účinnosti: 

100)110(% s/1  
 

%  účinnost v procentech, tj. kolik kopií templátu je zkopírováno v každém cyklu 

s směrnice kalibrační přímky, tj. -3,521 

4.2.31 Agarosová elektroforéza RNA 

 Principem agarosové elektroforézy v 1% gelu je kontrola kvality a integrity 

RNA. Kvalitní RNA by měla mít výrazně oddělené dva pruhy rRNA a měla by mít málo 

rozštěpených produktů, tj. krátké RNA (Nolan a kol. 2006). 
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Nejprve bylo nezbytné připravit potřebné zásobní roztoky: 

• TBE 10 (zásobní roztok): 108 g TRIS Base, 55 g kyseliny borité bylo rozpuštěno 

v 800 ml DEPC vody, bylo přidáno 40 ml 0,5M EDTA o pH 8. Vzniklý roztok 

byl DEPC vodou doplněn na 1 000 ml. 

• TBE 1: připraven ze zásobního roztoku ředěním 1:9 (10) 

• 0,5M EDTA o pH 8,0 

 1% gel byl připraven rozmícháním 0,8 g agarosy v 80 ml 1 TBE pufru, byl 

zahříván 1-1,5 minuty v mikrovlnné troubě, promíchán a ponechán chvilku na zchlazení 

(gel nesměl ztuhnout). Poté bylo přidáno 8 µl SYBR Safe barviva, které bylo použito jako 

interkalační činidlo pro vizualizaci RNA. Takto připravený gel byl vlit do předem 

připravené a omyté aparatury na elektroforézu. Poté byl vložen hřeben. 

 Po ztuhnutí gelu byl opatrně vyndán hřeben, gel byl otočen a celý zalit 1 TBE 

pufrem. Gel musel být celý ponořený, pufr byl lit přes jamky, aby byly důkladně 

propláchnuty. Následně byly na parafilm připraveny kapky 6 loading dye, cca 1 µl na 

3 µl (resp. 5 µl) nanášeného vzorku. Vzorky byly na parafilmu smíchány s kapkou 

6 loading dye a celý objem byl opatrně přenesen do jamky gelu. Do jedné z krajních 

jamek byly naneseny 4 µl standardu (dsRNA standard marker), do ostatních jamek byly 

naneseny 3 µl (resp. 5 µl) jednotlivých vzorků. 

 Aparatura byla spuštěna na 100 V po dobu cca 30 minut, dokud nebyl první 

pás přibližně v polovině gelu. Na závěr byl gel vyfocen pomocí přístroje Gel Doc UV 

Transluminator. 

4.2.32 Statistické zpracování dat 

 Získané výsledky byly statisticky hodnoceny provedením Studentova t-testu 

pro nepárová data s hladinou významnosti p  0,05 v programu GraphPad Prism 6.05. 

Hodnoceny byly rozdíly mezi kontrolními a katechiny ovlivněnými (C, EC, ECG, EGC, 

EGCG, P) vzorky. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Testy buněčné viability 

 Pro stanovení vlivu jednotlivých katechinů (C, EC, ECG, EGC, EGCG, P) na 

životnost Caco-2 buněk (inkubace buněk s katechiny viz Kapitola 4.2.6) byly provedeny 

dva testy buněčné viability – NRU test a MTT test (metodika testů viz Kapitola 4.2.7 a 

4.2.8). Viabilita byla sledována u proliferujících i u neproliferujících buněk. 

U proliferujících buněk, které byly preinkubovány 72 hodin, byly testy provedeny 3 

(vždy 6 paralelních vzorků). U neproliferujících buněk, které byly preinkubovány 15 dní, 

byly testy provedeny jednou (6 paralelních vzorků). 

 Pro vyhodnocení výsledků byla od naměřené hodnoty absorbance vzorku 

odečtena hodnota absorbance 10% DMSO v médiu (kontrola 0% viability). Hodnoty byly 

vyjádřeny jako procenta kontroly (kontrola 100% viability, tj. 0,1% DMSO v médiu), 

která představovala 100 %. 

5.1.1 NRU test – proliferující buňky 

 Test životnosti buněk využívající metody barvení neutrální červení byl použit 

pro stanovení vlivu katechinů na proliferující buňky. Množství neutrální červeně 

akumulované v buňkách je přímo úměrné množství živých buněk. Výsledky jsou uvedené 

v tabulkách (viz Tabulka 12 a Tabulka 13) a na obrázcích (viz Obrázek 10 a Obrázek 11). 

Tabulka 12 Viabilita proliferujících Caco-2 buněk ve vzorcích ovlivněných katechiny 

(C, EC, ECG). Hodnocení metodou NRU test.  

C 
Viabilita Caco-2 

± SD (%) 
EC 

Viabilita Caco-2 

± SD (%) 
ECG 

Viabilita Caco-2 

± SD (%) 

1 µM 100,53 ± 3,40 1 µM 112,74 ± 4,36  1 µM 101,04 ± 3,86 

5 µM 103,08 ± 2,56 5 µM 110,49 ± 1,95  5 µM 99,90 ± 3,92 

10 µM 104,54 ± 3,79 10 µM 110,90 ± 4,26  10 µM 96,44 ± 4,51 

25 µM 105,11 ± 4,23 25 µM 105,65 ± 0,97  25 µM 99,85 ± 1,90 

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

Průměr ze 3 nezávislých měření se směrodatnou odchylkou (SD). 
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Obrázek 10 Graf znázorňující vliv katechinů (C, EC, ECG) na buněčnou viabilitu 

proliferujících Caco-2 buněk. Hodnocení NRU testem. Signifikantní změna oproti 

kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p  0,05) je označena hvězdičkou (). 

 Z grafu (viz Obrázek 10) je patrné, že došlo ke statisticky významnému 

zvýšení buněčné viability oproti kontrole (Studentův t-test, p  0,05) u proliferujících 

Caco-2 buněk ovlivněných EC (1 µM, 5 µM, 10 µM, 25 µM). Z výsledků vyplývá, že 

nedošlo ke statisticky významnému ovlivnění buněčné viability proliferujících Caco-2 

buněk ovlivněných C (1 µM, 5 µM, 10 µM, 25 µM) a ECG (1 µM, 5 µM, 10 µM, 

25 µM). 

Tabulka 13 Viabilita proliferujících Caco-2 buněk ve vzorcích ovlivněných katechiny 

(EGC, EGCG, P). Hodnocení metodou NRU test. 

EGC 
Viabilita Caco-2 

± SD (%) 
EGCG 

Viabilita Caco-2 

± SD (%) 
P 

Viabilita Caco-2 

± SD (%) 

1 µM 105,28 ± 3,08  1 µM 100,66 ± 2,54 1 µM 98,51 ± 1,56 

5 µM 102,94 ± 1,84  5 µM 99,25 ± 2,00 5 µM 98,94 ± 2,86 

10 µM 90,56 ± 1,83  10 µM 93,49 ± 3,35  10 µM 96,59 ± 0,95  

25 µM 49,07 ± 3,38  25 µM 87,68 ± 1,24  25 µM 41,18 ± 2,29  

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

Průměr ze 3 nezávislých měření. 
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Obrázek 11 Graf znázorňující vliv katechinů (EGC, EGCG, P) na buněčnou viabilitu 

proliferujících Caco-2 buněk. Hodnocení NRU testem. Signifikantní změna oproti 

kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p  0,05) je označena hvězdičkou (). 

 Z grafu (viz Obrázek 11) je patrné, že došlo ke statisticky významnému 

zvýšení buněčné viability oproti kontrole (Studentův t-test, p  0,05) u proliferujících 

Caco-2 buněk ovlivněných EGC (1 µM, 5 µM). U buněk ovlivněných EGC (10 µM, 

25 µM), EGCG (10 µM, 25 µM), P (10 µM, 25 µM) došlo naopak ke statisticky 

významnému snížení buněčné viability. Z výsledků vyplývá, že nedošlo ke statisticky 

významnému ovlivnění buněčné viability proliferujících Caco-2 buněk ovlivněných 

EGCG (1 µM, 5 µM), P (1 µM, 5 µM). 

5.1.2 MTT test – proliferující buňky 

 Test životnosti buněk využívající metabolickou přeměnu žlutého 

3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromidu na fialový redukovaný 

formazan byl použit pro stanovení vlivu katechinů na proliferující buňky. Naměřená 

absorbance vzniklého formazanu je přímo úměrná počtu živých buněk. Výsledky jsou 

uvedené v tabulkách (viz Tabulka 14 a Tabulka 15) a na obrázcích (viz Obrázek 12 a 

Obrázek 13). 
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Tabulka 14 Viabilita proliferujících Caco-2 buněk ve vzorcích ovlivněných katechiny 

(C, EC, ECG). Hodnocení metodou MTT test. 

C 
Viabilita Caco-2 

± SD (%) 
EC 

Viabilita Caco-2 

± SD (%) 
ECG 

Viabilita Caco-2 

± SD (%) 

1 µM 91,71 ± 3,14  1 µM 97,76 ± 4,07 1 µM 104,28 ± 3,18  

5 µM 103,16 ± 2,76 5 µM 101,67 ± 3,72 5 µM 103,24 ± 4,09 

10 µM 104,25 ± 2,51  10 µM 107,06 ± 4,81  10 µM 104,09 ± 2,91  

25 µM 106,96 ± 4,50  25 µM 100,28 ± 1,08 25 µM 108,15 ± 4,93  

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

Průměr ze 3 nezávislých měření. 

 

Obrázek 12 Graf znázorňující vliv katechinů (C, EC, ECG) na buněčnou viabilitu 

proliferujících Caco-2 buněk. Hodnocení MTT testem. Signifikantní změna oproti 

kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p  0,05) je označena hvězdičkou (). 

 Z grafu (viz Obrázek 12) je patrné, že došlo ke statisticky významnému snížení 

buněčné viability oproti kontrole (Studentův t-test, p  0,05) u proliferujících Caco-2 

buněk ovlivněných C (1 µM). U buněk ovlivněných C (10 µM, 25 µM), EC (10 µM), 

ECG (1 µM, 10 µM, 25 µM) došlo ke statisticky významnému zvýšení buněčné viability 

Z výsledků vyplývá, že nedošlo ke statisticky významnému ovlivnění buněčné viability 

proliferujících Caco-2 buněk ovlivněných C (5 µM), EC (1 µM, 5 µM, 25 µM), ECG 

(5 µM). 
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Tabulka 15 Viabilita proliferujících Caco-2 buněk ve vzorcích ovlivněných katechiny 

(EGC, EGCG, P). Hodnocení metodou MTT test. 

EGC 
Viabilita Caco-2 

± SD (%) 
EGCG 

Viabilita Caco-2 

± SD (%) 
P 

Viabilita Caco-2 

± SD (%) 

1 µM 100,37 ± 2,79 1 µM 107,26 ± 5,05  1 µM 88,60 ± 1,45  

5 µM 104,01 ± 3,60 5 µM 101,57 ± 2,11 5 µM 90,75 ± 4,12  

10 µM 85,41 ± 3,50  10 µM 89,38 ± 2,78  10 µM 94,29 ± 0,69  

25 µM 61,96 ± 10,32  25 µM 77,86 ± 1,86  25 µM 33,66 ± 1,10  

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

Průměr ze 3 nezávislých měření. 

 

Obrázek 13 Graf znázorňující vliv katechinů (EGC, EGCG, P) na buněčnou viabilitu 

proliferujících Caco-2 buněk. Hodnocení MTT testem. Signifikantní změna oproti 

kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p  0,05) je označena hvězdičkou (). 

 Z grafu (viz Obrázek 13) je patrné, že došlo ke statisticky významnému 

zvýšení buněčné viability oproti kontrole (Studentův t-test, p  0,05) pouze 

u proliferujících Caco-2 buněk ovlivněných EGCG (1 µM). U buněk ovlivněných EGC 

(10 µM, 25 µM), EGCG (10 µM, 25 µM), P (1 µM, 5 µM, 10 µM, 25 µM) došlo naopak 

ke statisticky významnému snížení buněčné viability. Z výsledků vyplývá, že nedošlo ke 

statisticky významnému ovlivnění buněčné viability proliferujících Caco-2 buněk 

ovlivněných EGC (1 µM, 5 µM), EGCG (5 µM). 
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5.1.3 NRU test – neproliferující buňky 

 Test životnosti buněk využívající metody barvení neutrální červení byl použit 

pro stanovení vlivu katechinů na neproliferující buňky. Množství neutrální červeně 

akumulované v buňkách je přímo úměrné množství živých buněk. Výsledky jsou uvedené 

v tabulkách (viz Tabulka 16 a Tabulka 17) a na obrázcích (viz Obrázek 14 a Obrázek 15). 

Tabulka 16 Viabilita neproliferujících Caco-2 buněk ve vzorcích ovlivněných katechiny 

(C, EC, ECG). Hodnocení metodou NRU test.  

C 
Viabilita Caco-2 

± SD (%) 
EC 

Viabilita Caco-2 

± SD (%) 
ECG 

Viabilita Caco-2 

± SD (%) 

1 µM 96,95 ± 2,55  1 µM 104,36 ± 3,15  1 µM 100,73 ± 4,22 

5 µM 100,97 ± 2,38 5 µM 98,59 ± 2,07 5 µM 101,04 ± 2,29 

10 µM 104,12 ± 3,57 10 µM 99,91 ± 2,34 10 µM 100,65 ± 2,45 

25 µM 103,72 ± 2,83  25 µM 95,52 ± 2,50  25 µM 98,72 ± 3,75 

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

Průměr ze 6 paralelních měření. 

 

Obrázek 14 Graf znázorňující vliv katechinů (C, EC, ECG) na buněčnou viabilitu 

neproliferujících Caco-2 buněk. Hodnocení NRU testem. Signifikantní změna oproti 

kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p  0,05) je označena hvězdičkou (). 
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 Z grafu (viz Obrázek 14) je patrné, že došlo ke statisticky významnému snížení 

buněčné viability oproti kontrole (Studentův t-test, p  0,05) u neproliferujících Caco-2 

buněk ovlivněných C (1 µM), EC (25 µM). U buněk ovlivněných C (25 µM), EC (1 µM) 

došlo ke statisticky významnému zvýšení buněčné viability. Z výsledků vyplývá, že 

nedošlo ke statisticky významnému ovlivnění buněčné viability neproliferujících Caco-2 

buněk ovlivněných C (5 µM, 10 µM), EC (5 µM, 10 µM), ECG (1 µM, 5 µM, 10 µM, 

25 µM). 

Tabulka 17 Viabilita neproliferujících Caco-2 buněk ve vzorcích ovlivněných katechiny 

(EGC, EGCG, P). Hodnocení metodou NRU test. 

EGC 
Viabilita Caco-2 

± SD (%) 
EGCG 

Viabilita Caco-2 

± SD (%) 
P 

Viabilita Caco-2 

± SD (%) 

1 µM 101,22 ± 2,76 1 µM 101,05 ± 2,61 1 µM 100,02 ± 1,65 

5 µM 101,15 ± 3,76 5 µM 98,41 ± 2,10 5 µM 103,48 ± 2,47  

10 µM 102,39 ± 2,76 10 µM 98,24 ± 2,03 10 µM 99,63 ± 2,06 

25 µM 96,39 ± 2,48  25 µM 99,16 ± 1,55 25 µM 98,51 ± 2,14 

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

Průměr ze 6 paralelních měření. 

 

Obrázek 15 Graf znázorňující vliv katechinů (EGC, EGCG, P) na buněčnou viabilitu 

neproliferujících Caco-2 buněk. Hodnocení NRU testem. Signifikantní změna oproti 

kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p  0,05) je označena hvězdičkou (). 
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 Z grafu (viz Obrázek 15) je patrné, že došlo ke statisticky významnému snížení 

buněčné viability oproti kontrole (Studentův t-test, p  0,05) u neproliferujících Caco-2 

buněk ovlivněných EGC (25 µM). U buněk ovlivněných P (5 µM) došlo naopak ke 

statisticky významnému zvýšení buněčné viability. Z výsledků vyplývá, že nedošlo ke 

statisticky významnému ovlivnění buněčné viability neproliferujících Caco-2 buněk 

ovlivněných EGC (1 µM, 5 µM. 10 µM), EGCG (1 µM, 5 µM, 10 µM, 25 µM), P (1 µM, 

10 µM, 25 µM). 

5.1.4 MTT test – neproliferující buňky 

 Test životnosti buněk využívající metabolickou přeměnu žlutého 

3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromidu na fialový redukovaný 

formazan byl použit pro stanovení vlivu katechinů na neproliferující buňky. Naměřená 

absorbance vzniklého formazanu je přímo úměrná počtu živých buněk. Výsledky jsou 

uvedené v tabulkách (viz Tabulka 18 a Tabulka 19) a na obrázcích (viz Obrázek 16 a 

Obrázek 17). 

Tabulka 18 Viabilita neproliferujících Caco-2 buněk ve vzorcích ovlivněných katechiny 

(C, EC, ECG). Hodnocení metodou MTT test. 

C 
Viabilita Caco-2 

± SD (%) 
EC 

Viabilita Caco-2 

± SD (%) 
ECG 

Viabilita Caco-2 

± SD (%) 

1 µM 98,01 ± 3,88 1 µM 108,75 ± 3,28  1 µM 111,47 ± 2,12  

5 µM 108,32 ± 2,42  5 µM 110,94 ± 2,46  5 µM 112,60 ± 3,05  

10 µM 105,67 ± 3,41  10 µM 114,96 ± 3,65  10 µM 114,37 ± 3,34  

25 µM 109,59 ± 2,50  25 µM 112,92 ± 3,37  25 µM 117,31 ± 3,25  

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

Průměr ze 6 paralelních měření. 
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Obrázek 16 Graf znázorňující vliv katechinů (C, EC, ECG) na buněčnou viabilitu 

neproliferujících Caco-2 buněk. Hodnocení MTT testem. Signifikantní změna oproti 

kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p  0,05) je označena hvězdičkou (). 

 Z grafu (viz Obrázek 16) je patrné, že došlo ke statisticky významnému 

zvýšení buněčné viability oproti kontrole (Studentův t-test, p  0,05) u neproliferujících 

Caco-2 buněk ovlivněných C (5 µM, 10 µM, 25 µM), EC (1 µM, 5 µM, 10 µM, 25 µM), 

ECG (1 µM, 5 µM, 10 µM, 25 µM). Z výsledků vyplývá, že nedošlo ke statisticky 

významnému ovlivnění buněčné viability neproliferujících Caco-2 buněk ovlivněných C 

(1 µM). 

Tabulka 19 Viabilita neproliferujících Caco-2 buněk ve vzorcích ovlivněných katechiny 

(EGC, EGCG, P). Hodnocení metodou MTT test. 

EGC 
Viabilita Caco-2 

± SD (%) 
EGCG 

Viabilita Caco-2 

± SD (%) 
P 

Viabilita Caco-2 

± SD (%) 

1 µM 114,87 ± 3,42  1 µM 105,70 ± 3,74  1 µM 117,60 ± 3,90  

5 µM 115,79 ± 2,90  5 µM 105,42 ± 4,11  5 µM 114,78 ± 4,94  

10 µM 116,12 ± 2,21  10 µM 109,42 ± 4,23  10 µM 116,16 ± 5,05  

25 µM 117,97 ± 4,25  25 µM 112,74 ± 2,33  25 µM 117,30 ± 3,68  

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

Průměr ze 6 paralelních měření. 
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Obrázek 17 Graf znázorňující vliv katechinů (EGC, EGCG, P) na buněčnou viabilitu 

neproliferujících Caco-2 buněk. Hodnocení MTT testem. Signifikantní změna oproti 

kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p  0,05) je označena hvězdičkou (). 

 Z grafu (viz Obrázek 17) je patrné, že došlo ke statisticky významnému 

zvýšení buněčné viability oproti kontrole (Studentův t-test, p  0,05) u neproliferujících 

Caco-2 buněk ovlivněných EGC, EGCG a P ve všech testovaných koncentracích.  
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5.2 BCA stanovení koncentrace bílkoviny 

 Stanovení koncentrace bílkoviny bylo provedeno pomocí metody BCA (viz 

Kapitola 4.2.10). Byla stanovena koncentrace bílkoviny v subcelulárních frakcích 

(cytosolu a mikrosomech). Nejprve byla odečtena absorbance kalibračních roztoků a 

sestrojena kalibrační přímka vyjadřující závislost koncentrace bílkoviny BSA na 

naměřené absorbanci (viz Obrázek 18).  

 

Obrázek 18 Graf závislosti koncentrace bílkoviny BSA na naměřené absorbanci. 

 Naměřené hodnoty absorbance jednotlivých vzorků cytosolu a mikrosomů 

byly dosazeny do rovnice lineární regrese y = 0,000636x s korelačním koeficientem 

R2 = 0,9933. Vypočítaný obsah bílkoviny ve vzorcích (viz Tabulka 20) byl použit pro 

výpočet specifické aktivity stanovovaných enzymů. 
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Tabulka 20 Průměrné hodnoty koncentrace bílkoviny v kontrolních (K) a katechiny 

ovlivněných (C, EC, ECG, EGC, EGCG, P) vzorcích cytosolu a mikrosomů.  

Vzorek 
Cytosol - koncentrace 

bílkoviny (mg/ml) ± SD 

Mikrosomy - koncentrace 

bílkoviny (mg/ml) ± SD 

K 1,01 ± 0,06 0,88 ± 0,10 

P 1,08 ± 0,06 0,96 ± 0,01 

C 0,94 ± 0,06 0,77 ± 0,09 

EC 1,15 ± 0,07 0,64 ± 0,03 

ECG 1,02 ± 0,03 1,05 ± 0,08 

EGC 1,11 ± 0,03 0,86 ± 0,18 

EGCG 0,93 ± 0,02 0,86 ± 0,05 

Průměr ze 3 nezávislých měření.  
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5.3 Ovlivnění aktivit vybraných biotransformačních 

enzymů katechiny 

5.3.1 Vliv katechinů na aktivitu CYP  

 Stanovení aktivity isoforem CYP 1A1, 1A2 a 3A bylo provedeno pomocí 

měření koncentrace resorufinu, který vykazuje fluorescenci (viz Kapitola 4.2.11). 

V žádném vzorku nebyla aktivita sledovaných isoforem CYP detekována.  

5.3.2 Vliv katechinů na aktivitu AKR1A1 

 Stanovení specifické aktivity AKR1A1 ve vzorcích cytosolu bylo provedeno 

pomocí glyceraldehydu (viz Kapitola 4.2.12). Z naměřených hodnot absorbance byla 

vypočítána aktivita AKR1A1. Specifická aktivita AKR1A1 byla získána přepočtem na 

celkové množství bílkoviny ve vzorcích (viz Kapitola 5.2). Výsledné hodnoty specifické 

aktivity AKR1A1 ve vzorcích jsou zaznamenány v tabulce (viz Tabulka 21) a v grafu (viz 

Obrázek 19). 

Tabulka 21 Specifická aktivita AKR1A1 v kontrolním vzorku (K) a katechiny 

ovlivněných (P, C, EC, ECG, EGC, EGCG) vzorcích cytosolu. 

Vzorek Specifická aktivita AKR1A1 ± SD (nmol/min/mg) 

K 9,75 ± 5,72 

P 6,14 ± 2,76 

C 5,56 ± 1,00 

EC 5,21 ± 2,34 

ECG 9,18 ± 4,38 

EGC 5,32 ± 1,01 

EGCG 7,71 ± 1,89 

Průměr ze 4 nezávislých měření. 
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Obrázek 19 Specifická aktivita AKR1A1 v kontrolním vzorku (K) a v katechiny 

ovlivněných vzorcích (P, C, EC, ECG, EGC, EGCG) cytosolu. 

 Z grafu (viz Obrázek 19) vyplývá, že ve vzorcích cytosolu ovlivněných 

katechiny (P, C, EC, ECG, EGC, EGCG) nedošlo ke statisticky významnému ovlivnění 

enzymové aktivity AKR1A1 (Studentův t-test, p  0,05). 

5.3.3 Vliv katechinů na aktivitu AKR 1C 

 Stanovení specifické aktivity AKR1C ve vzorcích cytosolu bylo provedeno 

podle výše uvedené metody měření oxidace acenaftenolu (viz Kapitola 4.2.13). 

Z naměřených hodnot absorbance byla vypočítána aktivita AKR1C. Specifická aktivita 

AKR1C byla získána přepočtem na celkové množství bílkoviny ve vzorcích (viz Kapitola 

5.2). Výsledné hodnoty specifické aktivity AKR1C ve vzorcích jsou zaznamenány 

v tabulce (viz Tabulka 22) a v grafu (viz Obrázek 20).  



73 
 

Tabulka 22 Specifická aktivita AKR1C v kontrolním vzorku (K) a katechiny ovlivněných 

(P, C, EC, ECG, EGC, EGCG) vzorcích cytosolu. 

Vzorek Specifická aktivita AKR1C ± SD (nmol/min/mg) 

K 6,04 ± 4,14 

P 3,37 ± 2,19 

C 6,04 ± 2,56 

EC 4,38 ± 2,30 

ECG 4,49 ± 1,67 

EGC 4,21 ± 1,55 

EGCG 7,52 ± 2,44 

Průměr ze 3 nezávislých měření. 

 

Obrázek 20 Specifická aktivita AKR1C v kontrolním vzorku (K) a v katechiny ovlivněných 

vzorcích (P, C, EC, ECG, EGC, EGCG) cytosolu. 

 Z grafu (viz Obrázek 20) vyplývá, že ve vzorcích cytosolu ovlivněných 

katechiny (P, C, EC, ECG, EGC, EGCG) nedošlo ke statisticky významnému ovlivnění 

enzymové aktivity AKR1C (Studentův t-test, p  0,05).  
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5.3.4 Vliv katechinů na aktivitu CBR1 

 Stanovení specifické aktivity CBR1 ve vzorcích cytosolu bylo provedeno 

pomocí menadionu (viz Kapitola 4.2.14). Z naměřených hodnot absorbance byla 

vypočítána aktivita CBR1. Specifická aktivita CBR1 byla získána přepočtem na celkové 

množství bílkoviny ve vzorcích (viz Kapitola 5.2). Výsledné hodnoty specifické aktivity 

CBR1 ve vzorcích jsou zaznamenány v tabulce (viz Tabulka 23) a v grafu (viz Obrázek 

21). 

Tabulka 23 Specifická aktivita CBR1 v kontrolním vzorku (K) a katechiny ovlivněných 

(P, C, EC, ECG, EGC, EGCG) vzorcích cytosolu. 

Vzorek Specifická aktivita CBR1 ± SD (nmol/min/mg) 

K 13,00 ± 1,89 

P 13,41 ± 11,14 

C 31,34 ± 13,93 

EC 16,46 ± 14,70 

ECG 11,73 ± 8,12 

EGC 8,01 ± 7,08 

EGCG 19,09 ± 0,94 

Průměr ze 2 nezávislých měření. 
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Obrázek 21 Specifická aktivita CBR1 v kontrolním vzorku (K) a v katechiny ovlivněných 

vzorcích (P, C, EC, ECG, EGC, EGCG) cytosolu. 

 Z grafu (viz Obrázek 21) vyplývá, že ve vzorcích cytosolu ovlivněných 

katechiny (P, C, EC, ECG, EGC, EGCG) nedošlo ke statisticky významnému ovlivnění 

enzymové aktivity CBR1 (Studentův t-test, p  0,05). 

5.3.5 Vliv katechinů na aktivitu UGT 

 Stanovení specifické aktivity UGT ve vzorcích mikrosomů bylo provedeno 

pomocí konjugace p-nitrofenolu s kyselinou UDP-glukuronovou (viz Kapitola 4.2.15). 

Z naměřených hodnot absorbance byla vypočítána aktivita UGT. Specifická aktivita UGT 

byla získána přepočtem na celkové množství bílkoviny ve vzorcích (viz Kapitola 5.2). 

Výsledné hodnoty specifické aktivity UGT ve vzorcích jsou zaznamenány v tabulce (viz 

Tabulka 24) a v grafu (viz Obrázek 22).  
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Tabulka 24 Specifická aktivita UGT v kontrolním vzorku (K) a katechiny ovlivněných 

(P, C, EC, ECG, EGC, EGCG) vzorcích mikrosomů. 

Vzorek Specifická aktivita UGT ± SD (nmol/min/mg) 

K 2,90 ± 0,73 

P 1,13 ± 0,56 

C 1,03 ± 0,12  

EC 2,07 ± 0,93 

ECG 3,80 ± 1,99 

EGC 2,46 ± 2,30 

EGCG 4,26 ± 0,95 

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

Průměr ze 3 nezávislých měření. 

 

Obrázek 22 Specifická aktivita UGT v kontrolním vzorku (K) a v katechiny ovlivněných 

vzorcích (P, C, EC, ECG, EGC, EGCG) mikrosomů. Signifikantní změna oproti 

kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p  0,05) je označena hvězdičkou (). 

 Z grafu (viz Obrázek 22) vyplývá, že ve vzorcích mikrosomů ovlivněných C 

došlo ke statisticky významnému snížení specifické aktivity UGT (Studentův t-test, 

p  0,05). Ve vzorcích mikrosomů ovlivněných katechiny (P, EC, ECG, EGC, EGCG) 

nedošlo ke statisticky významnému ovlivnění enzymové aktivity UGT (Studentův t-test, 

p  0,05). 
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5.3.6 Vliv katechinů na aktivitu GST 

 Stanovení specifické aktivity GST ve vzorcích cytosolu bylo provedeno 

pomocí reakce 1-chloro-2,4-dinitrobenzenu s glutathionem (viz Kapitola 4.2.16). 

Z naměřených hodnot absorbance byla vypočítána aktivita GST. Specifická aktivita GST 

byla získána přepočtem na celkové množství bílkoviny ve vzorcích (viz Kapitola 5.2). 

Výsledné hodnoty specifické aktivity GST ve vzorcích jsou zaznamenány v tabulce (viz 

Tabulka 25) a v grafu (viz Obrázek 23). 

Tabulka 25 Specifická aktivita GST v kontrolním vzorku (K) a katechiny ovlivněných (P, 

C, EC, ECG, EGC, EGCG) vzorcích cytosolu. 

Vzorek Specifická aktivita GST ± SD (nmol/min/mg) 

K 490,71 ± 4,94 

P 444,59 ± 26,96 

C 473,54 ± 37,73 

EC 401,55 ± 19,71  

ECG 431,27 ± 28,28 

EGC 418,85 ± 8,89  

EGCG 460,21 ±23,99 

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

Průměr ze 3 nezávislých měření. 
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Obrázek 23 Specifická aktivita GST v kontrolním vzorku (K) a v katechiny ovlivněných 

vzorcích (P, C, EC, ECG, EGC, EGCG) cytosolu. Signifikantní změna oproti kontrolnímu 

vzorku (Studentův t-test, p  0,05) je označena hvězdičkou (). 

 Z grafu (viz Obrázek 23) vyplývá, že ve vzorcích cytosolu ovlivněných EC a 

EGC došlo ke statisticky významnému snížení specifické aktivity GST (Studentův t-test, 

p  0,05). Ve vzorcích cytosolu ovlivněných katechiny (P, C, ECG, EGCG) nedošlo 

ke statisticky významnému ovlivnění enzymové aktivity GST (Studentův t-test, 

p  0,05). 

5.3.7 Vliv katechinů na aktivitu SULT 

 Stanovení specifické aktivity SULT ve vzorcích cytosolu je založeno na tvorbě 

p-nitrofenolu z p-nitrofenylsulfátu (viz Kapitola 4.2.17). Z naměřených hodnot 

absorbance byla vypočítána aktivita SULT. Specifická aktivita SULT byla získána 

přepočtem na celkové množství bílkoviny ve vzorcích (viz Kapitola 5.2). Výsledné 

hodnoty specifické aktivity SULT ve vzorcích jsou zaznamenány v tabulce (viz Tabulka 

26) a v grafu (viz Obrázek 24).  
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Tabulka 26 Specifická aktivita SULT v kontrolním vzorku (K) a katechiny ovlivněných 

(P, C, EC, ECG, EGC, EGCG) vzorcích cytosolu. 

Vzorek Specifická aktivita SULT ± SD (nmol/min/mg) 

K 23,18 ± 1,31 

P 21,60 ± 1,38 

C 23,70 ± 2,31 

EC 18,27 ± 1,63  

ECG 21,68 ± 0,92 

EGC 21,24 ±2,50 

EGCG 25,18 ± 1,71 

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

Průměr ze 3 nezávislých měření. 

 

Obrázek 24 Specifická aktivita SULT v kontrolním vzorku (K) a v katechiny ovlivněných 

vzorcích (P, C, EC, ECG, EGC, EGCG) cytosolu. Signifikantní změna oproti kontrolnímu 

vzorku (Studentův t-test, p  0,05) je označena hvězdičkou (). 

 Z grafu (viz Obrázek 24) vyplývá, že ve vzorcích cytosolu ovlivněných EC 

došlo ke statisticky významnému snížení specifické aktivity SULT (Studentův t-test, 

p  0,05). Ve vzorcích cytosolu ovlivněných katechiny (P, C, ECG, EGC, EGCG) 

nedošlo ke statisticky významnému ovlivnění enzymové aktivity SULT (Studentův t-test, 

p  0,05).  
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5.4 Stanovení exprese GSTP pomocí immunoblottingu 

5.4.1 BCA stanovení koncentrace bílkoviny  

 Stanovení koncentrace bílkoviny bylo provedeno podle metody BCA (viz 

Kapitola 4.2.10). Byla stanovena koncentrace bílkoviny ve vzorcích připravených na 

western blotting (viz Kapitola 4.2.18). Nejprve byla odečtena absorbance kalibračních 

roztoků a sestrojena kalibrační přímka vyjadřující závislost absorbance na koncentraci 

bílkoviny BSA (viz Obrázek 18). Naměřené hodnoty absorbance jednotlivých vzorků 

byly dosazeny do rovnice lineární regrese y = 0,000636x s korelačním koeficientem 

R2 = 0,9933. Vypočítaná koncentrace bílkoviny ve vzorcích je zaznamenána v tabulce 

(viz Tabulka 27). 

Tabulka 27 Koncentrace bílkoviny v kontrolním vzorku (K) a v katechiny ovlivněných 

(P, C, EC, ECG, EGC, EGCG) vzorcích. 

Vzorek Koncentrace bílkoviny (mg/ml) ± SD 

K 8,52 ± 0,36 

P 8,87 ± 0,30 

C 9,20 ± 0,12 

EC 8,45 ± 0,36 

ECG 7,83 ± 0,35 

EGC 8,49 ± 0,28 

EGCG 7,01 ± 0,46 

Bylo provedeno 1 měření (tj. 8 paralelních vzorků). 

5.4.2 Ovlivnění exprese GSTP jednotlivými katechiny 

 Provedením elektroforézy proteinů na polyakrylamidovém gelu (viz Kapitola 

4.2.19), immunoblottingu (viz Kapitola 4.2.20) a chemiluminiscenční detekce (viz 

Kapitola 4.2.21 a 4.2.22) byla ve vzorcích sledována exprese GSTP vztažená k β-aktinu 

(viz Obrázek 26). Výsledné hodnoty vlivu katechinů na expresi GSTP jsou zaznamenány 

v tabulce (viz Tabulka 28) a v grafu (viz Obrázek 25). 
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Tabulka 28 Relativní hodnoty exprese GSTP.  

Vzorek Hodnota exprese ± SD 

K 1,00 ± 0,00  

P 0,38 ± 0,01  

C 0,40 ± 0,07  

EC 0,55 ± 0,02  

ECG 0,26 ± 0,04  

EGC 0,31 ± 0,03  

EGCG 0,21 ± 0,06  

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

Průměr ze 2 nezávislých měření vztažených ke kontrole (tj. 1,00). 

 

 

Obrázek 25 Graf znázorňující vliv katechinů (P, C, EC, ECG, EGC a EGCG) na expresi 

GSTP. Hodnoty exprese jsou vyjádřeny jako průměr ze 2 nezávislých měření se 

směrodatnou odchylkou vztažené ke kontrole (tj. 1,00). Signifikantní změna oproti 

kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p  0,05) je označena hvězdičkou (). 

 Z grafu (viz Obrázek 25) je patrné, že došlo ke statisticky významnému snížení 

exprese oproti kontrole (Studentův t-test, p  0,05) ve všech vzorcích ovlivněných 

katechiny (P, C, EC, ECG, EGC, EGCG). 
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Obrázek 26 Exprese GSTP a β-aktinu. Výsledek chemiluminiscenční detekce proteinu 

GSTP v kontrolním vzorku (K) a ve vzorcích ovlivněných katechiny (EGCG, EGC, ECG, 

EC, C, P).  
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5.5 Stanovení exprese GSTP pomocí kvantitativní 

polymerasové řetězové reakce v reálném čase 

 Nejprve bylo nutné provést přípravu vzorků na RNA extrakci (viz Kapitola 

4.2.23) a izolaci RNA TRIzolem (viz Kapitola 4.2.24). Všechny vzorky byly připraveny 

ve dvou biologických replikátech, tj. kontrolní vzorky (K1, K2) a katechiny ovlivněné 

vzorky (P1, P2, C1, C2, EC1, EC2, ECG1, ECG2, EGC1, EGC2, EGCG1, EGCG2). 

Vzorky K1 a P1 byly zničeny během izolace. 

5.5.1 Stanovení koncentrace a čistoty RNA  

 Pro stanovení koncentrace a čistoty RNA byla použita metoda 

spektrofotometrického stanovení (viz Kapitola 4.2.25). Jelikož hodnoty koncentrace 

RNA byly příliš vysoké, bylo nutné vzorky 10× naředit. Ze spektrofotometru Nanodrop 

byla exportována tabulka s údaji o změřené koncentraci, čistotě I a čistotě II (viz Tabulka 

29). 

Tabulka 29 Hodnoty koncentrace RNA ve vzorcích a poměry naměřených absorbancí. 

Vzorek 
Koncentrace 

RNA (ng/µl) 
A260/A280 A260/A230 

K2 189,7 1,88 1,43 

P1 242,8 1,89 1,89 

C1 163,1 1,83 1,67 

C2 158,3 1,85 1,72 

EC1 191,4 1,91 1,91 

EC2 178,7 1,92 1,57 

ECG1 218,8 1,91 1,84 

ECG2 190,9 1,90 1,56 

EGC1 159,0 1,88 1,82 

EGC2 188,6 1,90 1,81 

EGCG1 119,6 1,93 1,81 

EGCG2 206,9 1,87 1,40 

A260/A280 (čistota I) – poměr naměřených absorbancí by měl být  1,8.  

A260/A230 (čistota II) – poměr naměřených absorbancí by se měl blížit 2. 
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5.5.2 Stanovení integrity mRNA 

 Pro stanovení integrity mRNA byla použita metoda 3’:5’ assay (viz Kapitola 

4.2.29). Výsledky jsou uvedeny v tabulce (viz Tabulka 30). 

Tabulka 30 Stanovení integrity RNA.  

Vzorek Cq (3’) Cq (5’) Cq Poměr 3’:5’ 

K2 20,06 19,91 0,15 1,11 

P1 21,07 19,45 1,62 3,07 

C1 26,80 30,35 -3,55 11,71 

C2 19,37 19,45 -0,08 1,06 

EC1 18,79 18,76 0,02 1,02 

EC2 18,38 17,76 0,62 1,54 

ECG1 18,81 18,20 0,61 1,52 

ECG2 19,17 18,67 0,49 1,41 

EGC1 19,53 20,28 -0,76 1,69 

EGC2 19,11 17,15 1,97 3,90 

EGCG1 18,87 22,03 -3,16 8,94 

EGCG2 18,70 19,61 -0,91 1,87 

Cq - průměr kvantifikačních cyklů duplikátů qRT-PCR (Cq(3’), Cq(5’)) 

Cq - rozdíl průměrného počtu cyklů  

Poměr 3’:5’- Cq(3’):Cq(5’) 

 Z tabulky (viz Tabulka 30) vyplývá, že ve vzorcích C1 a EGCG1 by mohla být 

poškozená RNA (poměr 3’:5’ je  5). Ostatní vzorky mají poměr 3’:5’ v akceptovatelném 

rozmezí (tj. 1-5). 

5.5.3 Agarosová elektroforéza 

 Pro kontrolu kvality a integrity RNA byla kromě metody 3’:5’ assay (viz 

Kapitola 4.2.29) použita i metoda agarosové elektroforézy v 1% gelu (viz Kapitola 

4.2.31). Výsledky jsou uvedeny v tabulce (viz Tabulka 31) a na obrázku (viz Obrázek 

27). 



85 
 

Tabulka 31 Pořadí nanášených vzorků podle čísel jamek. (Vzorky 10-12 byly pipetovány 

po 3 µl, což bylo na gelu špatně viditelné, proto byly zbylé vzorky 1-9 pipetovány po 

5 µl). 

Číslo jamky Vzorek Číslo jamky Vzorek 

1 EGCG2 8 EC1 

2 EGCG1 9 C2 

3 EGC2 10 C1 

4 EGC1 11 P1 

5 ECG2 12 K2 

6 ECG1 
13 

Standard (sdRNA 

standard marker) 7 EC2 

 

 

Obrázek 27 Agarosový gel pod UV. Pořadí vzorků je uvedeno v tabulce nad obrázkem. 

 Z obrázku (viz Obrázek 27) vyplývá, že vzorky RNA jsou v pořádku (kvalitní 

RNA by měla mít málo rozštěpených produktů, tj. krátké RNA).  

5.5.4 Stanovení účinnosti primerů pro GSTP 

 Stanovení účinnosti primerů pro GSTP bylo provedeno podle výše uvedené 

metody (viz Kapitola 4.2.30). Výsledky jsou uvedeny na obrázcích (viz Obrázek 28-30) 

a v tabulce (viz Tabulka 32). 
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Obrázek 28 Křivka účinnosti primerů pro GSTP. Výstup z programu BioRad iQTM5 

Optical System Software. 

Tabulka 32 Průměrný počet cyklů pro jednotlivé naředěné vzorky. 

Ředění Průměr počtu cyklů ± SD 

1 27,60 ± 0,01 

2 23,88 ± 0,01 

3 20,39 ± 0,12 

4 16,99 ± 0,04 

5 13,44 ± 0,19 

Průměr ze 2 paralelních měření v iQ5 PCR cykléru. 



87 
 

 

Obrázek 29 Graf závislosti log10 ředěných vzorků cDNA na počtu cyklů (Cq). 

 Z kalibrační přímky (y = -3,521x + 31,02) byla vypočítána 92% účinnost 

primerů pro GSTP, z čehož vyplývá, že účinnost se pohybuje v požadovaném rozmezí 

(tj. 90-110 %). 

 

Obrázek 30 Křivka tání pro stanovení specifických qRT-PCR produktů. Výstup 

z programu BioRad iQTM5 Optical System Software. 

Z programu BioRad iQTM5 Optical Systém Software byla exportována křivka 

tání (viz Obrázek 30) pro ověření specificity vzniklých PCR produktů. Teploty tání 

jednotlivých produktů se pohybovaly kolem 78,5° C. Pro každý testovaný vzorek vznikl 

vždy jeden specifický produkt. 
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5.5.5 Ovlivnění exprese GSTP jednotlivými katechiny 

 Provedením qRT-PCR (viz Kapitola 4.2.28) byla ve vzorcích sledována 

genová exprese GSTP. Bylo provedeno 5 měření každého biologického replikátu 

(2 biologické replikáty, tj. 2 nezávislá měření). Výsledné hodnoty změny genové exprese 

GSTP v porovnání s kontrolou jsou uvedeny v tabulce (viz Tabulka 33) a v grafu (viz 

Obrázek 31). 

Tabulka 33 Relativní hodnoty exprese GSTP. 

Vzorek Relativní hodnota exprese ± SD 

K 1,00 ± 0,00 

P 0,73 ± 0,08  

C 1,22 ± 0,48 

EC 1,11 ± 0,24 

ECG 1,26 ± 0,39 

EGC 1,13 ± 0,57 

EGCG 0,74 ± 0,18  

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

Průměr ze 2 nezávislých měření vztažených ke kontrole (tj. 1,00). 
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Obrázek 31 Graf znázorňující vliv katechinů (P, C, EC, ECG, EGC a EGCG) na genovou 

expresi GSTP. Hodnoty genové exprese jsou vyjádřeny jako průměr ze 2 nezávislých 

měření vztažené ke kontrole (1,00) se směrodatnou odchylkou. Signifikantní změna oproti 

kontrolnímu vzorku (Studentův t-test, p  0,05) je označena hvězdičkou (). 

 Z grafu (viz Obrázek 31) je patrné, že došlo ke statisticky významnému snížení 

genové exprese GSTP oproti kontrole (Studentův t-test, p  0,05) ve vzorcích 

ovlivněných P a EGCG. U vzorků ovlivněných ostatními katechiny (C, EC, ECG, EGC) 

nedošlo ke statisticky významnému ovlivnění genové exprese GSTP.  
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6 DISKUSE 

 Flavonoidy patřící k významným polyfenolickým složkám zeleného čaje jsou 

v posledních letech často zkoumanými látkami (Gadkari a Balaraman 2015). 

Epidemiologické studie ukazují, že flavonoidy mohou mít řadu pro organismus 

prospěšných účinků, zejména při prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Také se 

vyznačují antioxidačními účinky, protože mají schopnost zhášet volné radikály. Mezi 

další výhodné účinky flavonoidů lze zařadit např. antivirové, antibakteriální, 

protizánětlivé, vazodilatační, protirakovinové a protiischemické vlastnosti. Mají také 

schopnost zlepšovat kapilární permeabilitu a fragilitu (Procházková a kol. 2011). 

 Za nejdůležitější flavonoidy zeleného čaje lze považovat katechiny. 

V současnosti vzrůstá popularita doplňků stravy obsahujících katechiny, čímž může 

docházet k významnému ovlivnění velkého množství biotransformačních enzymů a 

metabolismu řady léčivých přípravků (Gadkari a Balaraman 2015). 

 Cílem této diplomové práce bylo sledování účinků flavonoidů na životnost 

Caco-2 buněk a na aktivitu a expresi vybraných biotransformačních enzymů v těchto 

střevních buňkách. Pro pokusy byly vybrány nejvíce zastoupené katechiny obsažené 

v zeleném čaji – C, EC, ECG, EGC, EGCG a extrakt ze zeleného čaje – P. Caco-2 

buněčná linie slouží jako model tenkého střeva. Nejvyšší koncentrace katechinů 

vzhledem k jejich nízké biologické dostupnosti byla prokázána právě v tenkém střevě, 

proto lze zde předpokládat nejvyšší pravděpodobnost ovlivnění biotransformačních 

enzymů. Sledována byla aktivita a exprese enzymů 1. fáze biotransformace – CYP, 

AKR1A1, AKR1C, CBR1, a rovněž enzymů 2. fáze biotransformace – UGT, GST, 

SULT. 

 Některé studie uvádějí, že katechiny, především EGCG, mohou vykazovat 

významnou antiproliferační aktivitu. Bylo prokázáno, že antiproliferační vliv katechinů 

závisí na typu použité buněčné linie a na koncentraci katechinů. Jeden šálek zeleného 

čaje, tj. cca 200 ml, obsahuje kolem 90 mg EGCG, čímž lze ve střevě dosáhnout 

koncentrace 2,3 µM (Cabrera a kol. 2006).  

 Jedním z cílů této diplomové práce bylo zjistit, jak katechiny ve čtyřech dílčích 

koncentracích (1 µM, 5 µM, 10 µM a 25 µM), kterých lze dosáhnout konzumací zeleného 

čaje, ovlivňují životnost Caco-2 buněk. Pro experimenty byly použity 2 metody stanovení 

buněčné viability – NRU test a MTT test, přičemž byly testovány jak proliferující Caco-2 

buňky, tak i neproliferující Caco-2 buňky.  
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 Oba testy životnosti (NRU i MTT test) prokázaly, že katechiny (EGC, EGCG 

a P) ve vyšších koncentracích (10 µM a 25 µM) mají schopnost snižovat životnost 

proliferujících Caco-2 buněk. Zatímco u ostatních sledovaných katechinů ve všech 

koncentracích tento vliv na životnost proliferujích Caco-2 buněk nebyl jednoznačně 

prokázán. 

 Testy MTT dále prokázaly, že většina sledovaných katechinů ve všech čtyřech 

koncentracích, kromě C o koncentraci 1 µM, má schopnost zvýšit životnost Caco-2 

neproliferujících buněk. Pokusy ukázaly, že C o koncentraci 1 µM nemá na životnost 

neproliferujících Caco-2 buněk žádný vliv, přičemž ostatní katechiny ve všech dílčích 

koncentracích a C v koncentracích 5 µM, 10 µM a 25 µM zvyšuje životnost buněk. Lze 

tedy předpokládat, že by i C o koncentraci 1 µM mohl také zvyšovat životnost Caco-2 

buněk, pouze naše výsledky tuto schopnost neprokázaly. Testy NRU nebyly jednoznačné, 

tj. ukázaly, že testované katechiny ovlivňují životnost neproliferujících Caco-2 buněk 

různým způsobem, a tedy z nich nelze vyvozovat signifikantní závěry. 

 Katechiny mohou podléhat řadě biotransformačních reakcí, mezi něž patří 

především methylace, glukuronidace, konjugace s glycinem, sulfornace nebo se při 

metabolismu katechinů také může uplatňovat vzájemná kombinace těchto reakcí 

(Lambert a kol. 2007). Předmětem řady studií je zkoumání možného vlivu flavonoidů 

obsažených v zeleném čaji na biotransformační enzymy (Moon a kol. 2006).  

 V této diplomové práci byla sledována aktivita enzymů 1. fáze biotransformace 

(CYP, AKR1A1, AKR1C, CBR1) a také enzymů 2. fáze biotransformace (UGT, GST, 

SULT). Všechny tyto enzymy se podílejí na biotransformaci řady léčiv a dalších 

xenobiotik, proto jejich případná indukce nebo inhibice může mít farmakologické nebo 

toxikologické důsledky. Cytosol, popř. mikrosomy použité v experimentech byly získány 

z Caco-2 buněčné linie ovlivněné jednotlivými katechiny o výsledné koncentraci 10 µM. 

 Velké množství v přírodě se vyskytujících flavonoidů má schopnost 

ovlivňovat (indukovat, aktivovat nebo inhibovat) CYP (Moon a kol. 2006). Některé 

in vitro experimenty ukazují, že extrakt ze zeleného čaje inhibuje účinek mikrosomálních 

CYP (Mukhtar a kol. 1992; Wang a kol. 1988). Naopak dlouhodobá konzumace extraktu 

ze zeleného čaje zvyšuje in vivo aktivitu CYP1A1 a CYP1A2 u potkanů (Liu a kol. 2003). 

U zdravých dobrovolníků nebyl prokázán účinek flavonoidů na CYP3A4 (Donovan a kol. 

2004). Studie ukazují, že extrakt ze zeleného čaje obsahující katechiny má schopnost 

ovlivňovat aktivitu jednotlivých isoforem CYP různým způsobem, zatím ale nebylo 

jednoznačně stanoveno jakým (Moon a kol. 2006). Vliv sledovaných katechinů (C, EC, 
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ECG, EGC a EGCG) ani extraktu ze zeleného čaje (P) na CYP1A1, CYP1A2 a CYP3A 

nebyl v této práci prokázán, protože aktivita těchto enzymů v mikrosomech připravených 

z kontrolních i ovlivněných buněk nebyla vůbec detekována. 

 Flavonoidy mohou být také potenciálními inhibitory redukčních enzymů 

AKR1C3 a AKR1C1, což bylo prokázáno při in vitro experimentech, ale zatím nebyl 

prokázán jejich vliv na tyto enzymy in vivo. Bylo zjištěno, že 2’-hydroxyflavanon je 

potenciálním nekompetitivním inhibiotorem AKR1C3 (Škarydová a kol. 2009). Naopak 

jiná studie zabývající se vlivem polyfenonu na biotransformační enzymy ukazuje, že 

polyfenon neovlivňuje aktivitu redukčních enzymů AKR1A a AKR1C u myši in vivo 

(Matoušková a kol. 2014). Stejně tak vliv jednotlivých katechinů (C, EC, ECG, EGC a 

EGCG) ani extraktu ze zeleného čaje (P) na aktivitu AKR1A1 a AKR1C v Caco-2 

buňkách nebyl v této práci prokázán. 

 Flavonoidy vyskytující se v zeleném čaji mají potenciál ovlivňovat 

metabolismus některých enzymů z rodiny CBR. Existují CBR, které mohou být 

inhibovány působením flavonoidů (rutinu, kvercetinu, kvercitrinu, kempferolu), 

flavonoidů a pyrazolu, popř. pouze pyrazolu (Forrest a Gonzales 2000). Z tohoto důvodu 

je sledován vztah mezi působením flavonoidů a inhibicí CBR. Nicméně charakter této 

inhibice ani vztah mezi strukturou a aktivitou nebyl zatím zcela objasněn (Carlquist a 

Gorwa-Grauslund 2008). V jiné studii zabývající se vlivem polyfenonu na aktivitu CBR1 

u myší bylo zjištěno, že polyfenon má schopnost při nízkých dávkách zvyšovat a při 

vysokých dávkách snižovat aktivitu CBR1 in vivo (Matoušková a kol. 2014). Vliv 

jednotlivých katechinů (C, EC, ECG, EGC a EGCG) ani extraktu ze zeleného čaje (P) na 

aktivitu CBR1 v Caco-2 buňkách nebyl prokázán. 

 Flavonoidy zeleného čaje mají vliv také na aktivitu enzymů z nadrodiny UGT. 

Některé flavonoidy užívané dlouhodobě ji mohou zvyšovat (Moon a kol. 2006). Studie 

na potkanech prokázaly, že léčba vodnými extrakty ze zeleného čaje v koncentracích 

konzumovaných lidmi může zvýšit aktivitu UGT a tento účinek může následně 

podněcovat protinádorové účinky zeleného čaje. Nicméně tato studie má jisté limity, je 

totiž zaměřená jen na deaktivaci metabolických cest. Pro přesnější vyhodnocení účinku 

zeleného čaje by bylo vhodnější se zaměřit nejen na deaktivaci, ale i na aktivaci některých 

metabolických cest (Bu-Abbas a kol. 1995). Další studie také povrzuje, že polyfenon ve 

vysokých dávkách má schopnost zvýšit aktivitu UGT in vivo (Matoušková a kol. 2014). 

V další studii bylo rovněž zjištěno, že se flavonoidy vyznačují schopností indukovat 

některé enzymy 2. fáze biotransformace, mezi něž patří i UGT (Xu a kol. 2005). V jiné 
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studii bylo naopak prokázáno, že EGCG je inhibitorem UGT1A1 a rovněž zde byly 

zjištěny i slabé inhibiční účinky EGCG na aktivitu UGT1A6, UGT1A9 a UGT1A4. Tyto 

účinky byly ale prokázány pouze in vitro, proto bude do budoucna potřeba zkoumat tento 

potenciální vliv EGCG rovněž in vivo (Mohamed a Frye 2011). Tento inhibiční vliv byl 

v naší práci na sledovaných katechinech a extraktu ze zeleného čaje potvrzen. Bylo 

zjištěno, že C má schopnost snížit aktivitu UGT. Naopak vliv ostatních katechinů (EC, 

ECG, EGC a EGCG) ani extraktu ze zeleného čaje (P) nebyl prokázán. 

 Řada flavonoidů vykazuje rovněž účinky na enzymatickou činnost SULT, 

jedná se především o inhibici těchto konjugačních enzymů. Studie prokázaly, že některé 

flavonoidy (především daidzein, genistein, kvercetin, katechin, ekvol a flavon) 

představují nekompetitivní inhibiotory SULT1A1. Tato nekompetitivní inhibice je 

spojena s tím, že jsou špatnými substráty pro tento enzym (Ghazali a Waring 1999; Moon 

a kol. 2006). V této práci byl inhibiční vliv katechinů na SULT potvrzen. Ve vzorcích 

ovlivněných EC došlo ke snížení aktivity SULT. Vliv ostatních sledovaných katechinů 

(C, ECG, EGC a EGCG) a extraktu ze zeleného čaje (P) na SULT prokázán nebyl. Vliv 

polyfenonu na aktivitu SULT nebyl prokázán ani v in vivo studii (Matoušková a kol. 

2014). 

 Jak již bylo zmíněno, flavonoidy se také vyznačují schopností indukovat 

některé enzymy 2. fáze biotransformace, především UGT a GST. K jejich indukci dochází 

prostřednictvím Ah receptoru i antioxidačního responzivního elementu (Xu a kol. 2005). 

Jiné studie naopak prokázaly, že katechiny mohou inhibovat GST mající nemalý podíl na 

detoxikaci řady léčivých přípravků a dalších xenobiotik (Boušová a kol. 2012; Merlos a 

kol. 1991; Zhang a Das 1994). Inhibiční účinek byl prokázán i v in vivo experimentech, 

kdy vysoké dávky polyfenonu způsobily statisticky významné snížení aktivity GST 

(Matoušková a kol. 2014). Tato inhibice GST byla v této práci prokázána ve vzorcích 

ovlivněných EC a EGC. Naopak u ostatních sledovaných katechinů (C, ECG a EGCG) 

ani extraktu ze zeleného čaje (P) nebyl v této práci vliv katechinů na aktivitu GST 

stanoven. 

 V Caco-2 buňkách má podle studií nejvyšší zastoupení GSTP, dále pak i GSTA 

(Kusano a kol. 2012; Peters a Roelofs 1989; Scharmach a kol. 2009). Z tohoto důvodu 

byla právě GSTP vybrána pro ověření získaných výsledků specifické aktivity GST. Byla 

provedena kvantitativní stanovení exprese GSTP pomocí dvou metod – immunoblottingu 

a qRT-PCR. Pomocí immunoblottingu bylo zjištěno, že ve vzorcích ovlivněných všemi 

dílčími katechiny (C, EC, ECG, EGC a EGCG) a extraktem ze zeleného čaje (P) došlo ke 
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snížení exprese GSTP. Výsledky qRT-PCR prokázaly, že ve vzorcích ovlivněných EGCG 

a P došlo ke statisticky významnému snížení genové exprese GSTP. Vliv ostatních 

katechinů (C, EC, ECG a EGC) na genovou expresi GSTP nebyl prokázán. 

 Přestože výsledky této práce ukazují možnost vlivu katechinů (C, EC, ECG, 

EGC, EGCG) a extraktu ze zeleného čaje (P) na životnost Caco-2 buněčné linie a na 

aktivitu některých konjugačních enzymů, především UGT, GST a SULT, jedná se pouze 

o výsledky in vitro experimentů. Bude tedy potřeba provést další studie pro potvrzení 

nebo vyvrácení inhibice konjugačních enzymů UGT, GST a SULT vlivem účinku 

katechinů a extraktu ze zeleného čaje. Z těchto důvodů by doplňky stravy obsahující 

velké množství flavonoidů měly být úžívány se zvýšenou opatrností. Nicméně běžnou 

konzumaci zeleného čaje lze z tohoto hlediska považovat za bezpečnou.  
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7 ZÁVĚR 

Z výsledků získaných na základě provedených experimentů vyplývají tyto závěry: 

• Testy životnosti (NRU a MTT) prokázaly, že katechiny (EGC, EGCG, P) ve 

vyšších koncentracích (10 µM a 25 µM) snižují životnost proliferujících Caco-2 

buněk. Ostatní sledované katechiny ve všech koncentracích nesnižují životnost 

proliferujících Caco-2 buněk. 

• Testy MTT prokázaly, že většina sledovaných katechinů zvyšuje životnost 

neproliferujících buněk. Testy NRU prokázaly, že testované katechiny ovlivňují 

životnost neproliferujících Caco-2 buněk různým způsobem. 

• Aktivita CYP v kontrolních ani v katechiny ovlivněných buňkách nebyla 

detekována. 

• Ve vzorcích cytosolu nebyl prokázán vliv katechinů na aktivitu redukčních enzymů 

AKR1A1, AKR1C, CBR1. 

• Ve vzorcích cytosolu a mikrosomů byl prokázán vliv katechinů na konjugační 

enzymy. Aktivitu UGT snížil pouze C, aktivitu SULT pouze EC. Ve vzorcích 

cytosolu ovlivněných EC a EGC došlo také ke snížení aktivity GST.  

• Pomocí immunoblottingu bylo zjištěno, že ve všech vzorcích ovlivněných 

katechiny došlo ke snížení exprese GSTP. 

• Výsledky qRT-PCR ukazují, že ve vzorcích ovlivněných katechiny (EGCG, P) 

došlo ke snížení genové exprese GSTP. Vliv ostatních sledovaných katechinů (C, 

EC, ECG, EGC) na genovou expresi GSTP nebyl prokázán. 

Flavonoidy, resp. katechiny (katechin, epikatechin, epikatechin-3-gallát, 

epigallokatechin, epigallokatechin-3-gallát) a extrakt ze zeleného čaje (polyfenon 60) 

ovlivňují životnost Caco-2 buněk, a rovněž mají vliv na aktivitu a expresi některých 

sledovaných biotransformačních enzymů v těchto střevních buňkách. 
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8 SEZNAM ZKRATEK 

AA   akrylamid 

AKR1A1   aldehydreduktasa 1A1 

AKR1C   aldo-ketoreduktasy 1C 

APS   persíran amonný 

B2M   beta-2-mikroglobulin 

BCA   bicinchoninová kyselina 

bis AA   bis-akrylamid 

BSA   hovězí sérový albumin 

C   katechin 

CBR1   karbonylreduktasa 1 

cDNA   komplementární deoxyribonukleová kyselina 

CDNB   1-chloro-2,4-dinitrobenzen 

Cq   počet cyklů 

CYP   cytochromy P450 

DEPC   diethylpyrokarbonát 

DMSO   dimethylsulfoxid 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

dNTP   deoxynukleosidtrifosfát 

DTT   dithiotreitol 

EC   epikatechin 

ECG   epikatechin-3-gallát 

EDTA   ethylendiamintetraoctová kyselina 

EGC   epigallokatechin 

EGCG   epigallokatechin-3-gallát 

EGTA   ethylenglykol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N’,N’-tetraoctová kyselina 

F primer   forward primer 

GAPDH   glyceraldehyd-3-fostátdehydrogenasa 

GSH   glutathion 

GST   glutathion-S-transferasa 

GSTP   glutathion-S-transferasa třída pí 

HCl   kyselina chlorovodíková 

HPRT1   hypoxanthin fosforibosyltransferasa 1 
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HRP   křenová peroxidasa 

MgCl2   chlorid hořečnatý 

miRNA  microRNA 

mRNA   mediátorová (messenger) RNA 

MTT   3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid  

NADP+   oxidovaná forma nikotinamidadenindinukleotidfosfátu 

NADPH   redukovaná forma nikotinamidadenindinukleotidfosfátu 

NaOH   hydroxid sodný 

NRU   neutral red uptake 

NTC   slepý vzorek (no template control) 

P   polyfenon 60 

PBS   fosfáty pufrovaný fyziologický roztok 

PCR   polymerasová řetězová reakce 

PMFS   fenylmethansulfonylfluorid 

PVDF  polyvinylidenfluorid 

qRT-PCR  kvantitativní polymerasová řetězová reakce v reálném čase 

R primer   reverse primer 

RNA   ribonukleová kyselina 

rRNA  ribosomální RNA 

RT   reversní transkriptasa 

SD  směrodatná odchylka 

SDS   dodecylsíran sodný 

SULT   sulfotransferasa 

TBST   tris-buffer saline tween 

TEMED   N,N,N’,N’-tetramethylethylendiamin 

TRIS   tris(hydroxymethyl)aminomethan 

tRNA  transferová RNA 

UDP   uridindifosfát 

UGT   UDP-glukuronosyltransferasa 
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