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Úvod
V dne‰ní dobû se ve v˘Ïivû ãlovûka stále ãastûji objevují potravinové doplÀky, které obsahují látky pfiijímané i v „bûÏné“ stra-

vû. Proto není pfiekvapením, Ïe celková koncentrace takov˘ch látek vysoce pfievy‰uje normální hodnoty denního pfiíjmu. Tento

efekt se nevyhnul ani velmi zajímavé skupinû látek naz˘van˘ch flavonoidy. Jsou to nízkomolekulární heterocyklické látky zalo-

Ïené na flavanovém jádfie [1]. Biochemická aktivita flavonoidÛ ãi jejich metabolitÛ závisí na chemické struktufie a relativní ori-

entaci kruhÛ v molekule [2]. Klasifikace flavonoidÛ je zaloÏena na jejich struktufie. Hlavní tfiídy zahrnují flavonoly, flavony, fla-

vanony, katechiny (téÏ flavanony), anthokyany, isoflavony, dihydroxyflavonoly a chalkony [3-6].

Flavonoidy jsou klasifikovány jako sekundární rostlinné metabolity v‰udypfiítomné v rostlinné fií‰i. Jsou produkovány rostli-

nami napfiíklad k ochranû pfied b˘loÏravci a k oxidativní ochranû bunûk [5,7], dále také pÛsobí jako stimuly pro opylení, vábí

hmyz ke své potravû [4] nebo se v pra‰nících a pestících a úãastní se v˘vinu pylu a puãení [8].

Ve vztahu k ãlovûku jsou v‰eobecnû povaÏovány za prospû‰né látky. Z nûkter˘ch studií provádûn˘ch in vitro vypl˘vá, Ïe mají

v˘razné antioxidaãní, protisráÏlivé, spasmolytické, antimikrobní, protizánûtlivé a antikarcinogenní vlastnosti [9-16]. Bylo iden-

tifikováno nûkolik mechanismÛ, kter˘mi flavonoidy pÛsobí cytotoxicky. Protinádorová aktivita nûkolika flavonoidÛ (pinostro-

bin, quercetin, myricetin, morin) je pfiipisována jejich schopnosti inhibovat topoisomerasu I a II [17,18]. A dále jsou schopny zpo-

malit bunûãnou proliferaci jako následek jejich vazby na estrogenní receptor [19]. Oproti tomu nûkteré flavonoidy, stejnû jako

jiná xenobiotiky, jsou schopny indukovat cytochrom P450 [20].

V na‰í práci jsme se zab˘vali problematikou vlivu rÛzn˘ch flavonoidÛ na cytochrom P450, pfiedev‰ím na jeho indukci v ját-

rech a tlustém stfievû. Pro tyto úãely jsme vyuÏili western blotting. A dále jsme se zamûfiili na elektrochemické pozorování inter-

akcí DNA s flavonoidy.

Materiál a metody
Chemikálie
NaH2PO4, metanol, CH3COOH, CH3COONa, diosmin, chrysin, uhlíkov˘ prá‰ek a minerální olej byly dodány firmou Sigma

Aldrich Corp. (USA). Rutin trihydrát a quercitrin dihydrát byly dodány firmou Roth GmbH, Karlsruhe (Nûmecko). Na2HPO4

byla dodaná firmou Merck, Darmstadt (Nûmecko). Quercetin dihydrát byl dodán firmou Fluka chemie AG (USA). V‰echny ostat-

ní pouÏité chemikálie byly ACS ãistoty dodané firmou Sigma Aldrich.

Indukce cytochromu P450 flavonoidy
Pro experiment jsme pouÏili β-naftoflavon, chrysin, quercetin, flavon, naringin, naringenin, diosmin, hesperetin, hesperidin,

baicalin, rutin (Sigma Chemical Co.) nebo sluneãnicov˘m olejem (vehikulum). Dospûlí krysí samci (skupina tfiech zvífiat) byli

vystaveni studovan˘m flavonoidÛm v koncentraci 60 mg/kg po tfii dny a následnû byli usmrceni. Mikrosomální frakce z jater

a tlustého stfieva byly pfiipraveny diferenciální centrifugací [21]. V tûchto frakcích byl stanoven obsah CYP1A1 pomocí Western

blottingu [22] na mebránû Immobilon-P (Millipore, Bedford, MA) za vyuÏití specifick˘ch kufiecích anti-CYP1A1 protilátek [23].

Stacionární elektrochemick˘ systém
Square wave voltametrie byla provádûna pomocí elektrochemického analyzátoru AUTOLAB (EcoChemie, Nizozemí) v zapo-

jení s tfiíelektrodovou celou VA-Stand 663 (Metrohm, ·v˘carsko). Byla pouÏita pracovní uhlíková pastová elektroda, referenãní

(Ag/AgCl, 3 M KCl) elektroda, a jako pomocná elektroda byla pouÏita uhlíková tyãka. Získaná data byla upravena matematic-

kou korekcí podle algoritmÛ navrÏen˘ch Savitzkym a Golayem implementovan˘ch do GPES softwaru (EcoChemie). Experi-
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menty byly provádûny pfii laboratorní teplotû. Mûfiení bylo provádûno v potenciálovém rozsahu od –0,1 V do 1,2 V s tûmito para-

metry: potenciálov˘ krok 1,95 mV, pulzní amplituda 49,85 mV. Jako základní elektrolyt jsme pouÏili fosfátov˘ pufr o pH = 7,0.

Uhlíková pasta (asi 0.5 g) byla vyrobena z uhlíkového prá‰ku a minerálního oleje (bez DNáz, RNáz, a proteáz). Pomûr uhlíko-

vého prá‰ku a minerálního oleje byl 70/30 (w/w). Pasta byla vloÏena do teflonového tûla elektrody s prÛmûrem plochy elektro-

dy 2,5 mm. Pfied kaÏd˘m mûfiením byl povrch elektrody vÏdy mechanicky obnoven.

V˘sledky a diskuze
Vliv rÛzn˘ch flavonoidÛ na indukci CYP1A1
O biologickém pÛsobení flavonoidÛ na Ïivoãi‰né organismy je málo známo, a tak jsme vybrali flavonoidy, flavanony a fla-

vony, a jejich glykosidy, které jsme testovali jako potencionální induktory cytochromu P450. Vybrané flavonoidy byly podává-

ny gaváÏí pokusn˘m samcÛm potkanÛ. Tato studie je zamûfiena na indukci CYP1A1, hlavního cytochromu P450 vyvolávajícím

karcinogenní aktivaci. Zv˘‰ená exprese tohoto enzymu v tkáni tlustého stfieva mÛÏe vést k narÛstající incidenci kolorektálního

karcinomu u lidí. V literatufie lze nalézt mnoÏství experimentálních dat, které se zab˘vají studiem indukãního efektu flavonoidÛ

v rÛzn˘ch umûl˘ch systémech (napfi. bunûãn˘ch kulturách), nicménû v˘sledky jsou ãasto protichÛdné.

Cílem na‰eho experimentu bylo prokázat pfiímou indukci CYP1A1 flavonoidy v tlustém stfievû, po jejich konzumaci experi-

mentálními zvífiaty v koncentracích identick˘ch k prÛmûrn˘m hodnotám v lidské stravû. Byl proveden Western blotting mikro-

somálních vzorkÛ tlustého stfieva a jater pokusn˘ch potkanÛ, ktefií byli vystaveni β-naftoflavonu, kter˘ je znám jako látka efek-

tivnû indukující CYP1A1 jako ve stfievech, tak v játrech. Tyto vzorky byly pouÏity jako pozitivní kontrola. Z na‰ich v˘sledkÛ

vypl˘vá, Ïe aglykony chrysin a quercetin a rutinosid – diosmin zpÛsobily v obou pozorovan˘ch tkání CYP1A1indukci. V pfiípa-

dû studia indukce CYP1A1 dal‰ími flavonoidy a to hesperetinem, hesperidinem a baicalinem jsme zjistili, Ïe tyto flavonoidy neo-

vlivnily CYP1A1 expresi. Z flavonoidÛ typicky obsaÏen˘ch v citrusov˘ch plodech jsme pozorovali indukci CYP1A1 v tlustém

stfievû pouze v pfiípadû naringeninu, zatímco naringin nezpÛsobil Ïádné zmûny ani v jednom druhu studované tkánû. Bylo pro nás

pfiekvapením, Ïe flavon (flavonoid, kter˘ nemá hydroxylovou nebo methoxylovou skupinu) nebyl schopen indukovat CYP1A1

v tlustém stfievû, zatímco v játrech indukce probíhá. Tento v˘sledek je ve shodû s pfiedpokladem, Ïe ménû polární flavonoidy snad-

no prochází membránovou bariérou, a proto jsou absorbovány ze stfieva do krevního obûhu. Získané v˘sledky demonstrují dÛle-

Ïitost nejen zvaÏovat schopnost flavonoidÛ vázat se na Ah receptor (indukãní faktor), ale také se zamûfiit na jejich distribuci a meta-

bolizaci v organismu.

Studium interakce flavonoidÛ s DNA
Pro stanovení základního elektrochemického chování DNA na uhlíkové pastové elektrodû byly analyzovány jednotlivé nuk-

leové kyseliny (A, G, C a T). Získali jsme dobfie vyvinuté signály jednotliv˘ch bazí pfii rÛzn˘ch potenciálech (G–0.68 V, A–0.91

V, T–1.11 V, C–1.27 V. V pfiípadû anal˘zy celé molekuly DNA (ssDNA) byly elektrochemické signály posunuty pfiibliÏnû o 50

mV do negativního potenciálu. A navíc, vybrané flavonoidy (quercetin a rutin) poskytovaly na povrchu uhlíkové pastové elekt-

rody dobfie separované signály. Následnû byla provedena simultánní anal˘za ssDNA a flavonoidÛ. Pfiítomnost flavonoidÛ zpÛ-

sobila pokles signálÛ bazí, pfiiãemÏ nejvût‰í pokles byl pozorovateln˘ u guaninu, kter˘ byl v pfiítomnosti obou flavonoidÛ pouze

5% v porovnání s pÛvodním. Signály tyminu a cytosinu byly ovlivnûny flavonoidy nejménû. V˘sledky naznaãují, Ïe rozdíly

v interakci flavonoidÛ s nukleov˘mi bazemi souvisejí s purinovou nebo pyrimidinovou strukturou.

Závûr
Aãkoliv jsou flavonoidy povaÏovány za bezpeãné látky obsaÏené v na‰í potravû z dÛvodu jejich rostlinného pÛvodu, na‰e data

naznaãují, Ïe pfiíjem flavonoidÛ by mûl b˘t kontrolován s ohledem na jejich schopnost nejen ovlivnit cytochrom P450, ale také

interagovat s DNA.
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Úvod
Síra existuje v mnoha oxidaãních stavech, coÏ z ní dûlá velmi univerzální prvek nezbytn˘ v mnoha biologick˘ch slouãeni-

nách a systémech [1]. Nejvíce aktivní a zároveÀ redukovanou formou síry v biomolekulách je thiolová skupina (-SH). MÛÏeme

ji nalézt ve velkém mnoÏství biologicky aktivních látek jako je aminokyselina cystein, neproteinová aminokyselina homocyste-

in a mnoho dal‰ích. Thiolové slouãeniny mají velké mnoÏství biologick˘ch funkcí jako jsou napfiíklad kontrola genové exprese

[1], signalizace a detoxikace tûÏk˘ch kovÛ [2,3]. Kromû toho mohou také slouÏit jako markery mnoha rÛzn˘ch onemocnûní [4].

A navíc jejich vztah k nádorov˘m onemocnûním je v poslední dobû stále ãastûji diskutovanou otázkou.

Glutathion
Jedním ze nejjednodu‰‰ích thiolÛ obsaÏen˘ch v Ïiv˘ch organismech je esenciální aminokyselina cystein. Podílí se v˘znam-

nû na struktufie bílkovin (tvofií disulfidové mÛstky) a na udrÏení pfiimûfieného oxidaãnû-redukãního prostfiedí v buÀce jakou sou-
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