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XI Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků z Čech a Slovenska 
 

 
 Svět se mění a my, i to co děláme, se mění s ním. Ekonomickou frontu nevyjímaje. 
Letošní, jedenáctý, ročník „dětské konference“ Amerika, v lecčems navázuje na tradici 
Konferencí o organické a bio-organické chemii mladých vědeckých pracovníků, jejíž prvé 
pokračování se konalo v Bechnyni na zámku ve dnech 21. – 28. 9. 1980. Další konference 
této řady se pak vždy po dvou letech konaly v Puščinu na Oke (SSSR), Liblicích (CS), Sofii 
(BG), Berlíně (NDR), atd... 
 Napsáno a řečeno o tom bylo mnoho, nicméně fakt, že společnost Sigma-Aldrich, 
nejprve za podpory ČSCH, poté i SCHS a dnes i Odborné skupiny pro organickou, 
farmaceutickou a bioorganickou chemii ČSCH, Slovenské spoločnosti pre biochémiu a 
molekulárnu biologiu a dalších zřejmých i nezřejmých partnerů zvedli rukavici a ustanovili 
cosi, co lze dneska považovat za prestižní vědeckou konferenci mladých odborníků byl a je 
čin natolik užitečný a záslužný, že takovou akci nebylo možno nechat zevšednět, vyblednout 

a neřku-li zahynout na úbytě. 
 Letošních necelých 200 přihlášených do prvého 
soutěžního kola hovoří bez dalšího komentáře samo za 
sebe.  
 Akce, která je opět bezbariérově jak slovenská tak 
česká bude mít své opodstatnění, když špičce 
odborníků z obou zemí poskytne nejen přehled toho, 
co se rozumného v tamějších laboratřích dělá, ale 
hlavně náhled do okolních oborů; minimálně proto, 
aby si každý odborník mohl uvědomit, že ikdyž sice on 
sám sedí na pupku světa a před jeho výsledky se klaní 
zbytek obyvatelstva zeměkoule, jsou i jiné pupky a jiné 
výsledky, před kterými je vhodné a užitečné se v úctě 
poklonit a v tom nejlepším případě je možno jít za 
autorem a zdvořile požádat o možnost mezioborové spolupráce. Pokud vykvete alespoň jeden takový kvítek, všechna 
práce a investované peníze nebyly použity nadarmo. 
 

Pavel Drašar 
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POLYMORFIZMUS ANTIOXIDAČNÝCH GÉNOV  
U DETÍ S ASTMOU  
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EVINOVÁa, JANA JUREČEKOVÁa, PETER 
BÁNOVČINb, DUŠAN DOBROTAa 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, aÚstav lekárskej 
biochémie, bKlinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska 
fakulta v Martine, Malá Hora 4, 036 01 Martin, Slovensko 
babusikova@jfmed.uniba.sk 
 
 Reaktívne formy kyslíka (ROS) sa podieľajú na vzniku 
a rozvoji mnohých ochorení vrátane bronchiálnej astmy. 
Bronchiálna astma je komplexné chronické zápalové 
ochorenie charakterizované zápalom a remodeláciou dýcha-
cích ciest. Oxidačné poškodenie je výsledkom nerovnováhy 
medzi reaktivnými formami kyslíka na strane jednej a anti-
oxidačným systémom na strane druhej v prospech ROS. 
Reaktívne formy kyslíka, ktoré vznikajú aj za fyziologických 
podmienok, môžu poškodzovať bielkoviny, lipidy a nukle-
ové kyseliny, preto má organizmus antioxidačný systém proti 
ROS: enzymatický a neenzymatický. Kataláza (CAT) 
neutralizuje peroxid vodíka. Glutatión-S-transferáza (GST) 
je zodpovedný za ochranu buniek pred reaktivnými formami 
kyslíka a detoxifikáciu xenobiotík. DNA opravujúci proteín 
(X-ray repair cross-complementing group 1, XRCC1) je 
dôležitý komponent bázovej excíznej opravy DNA. Aktivita 
antioxidačných enzýmov je genetický podmienená a koreluje 
s prítomnosťou polymorfizmov v génoch kódujícich tieto 
enzými. V našej práci sme študovali asociáciu medzi CAT, 
GST-M1, GST-P1 a XRCC. Génový polymorfizmus sme 
detekovali u kontrolnej skupiny detí a u astmatických detí 
pomocou polymerázovej reťazovej reakcie a následnej 
restrikčnej analýzy. U detí s astmou sme pozorovali vyššiu 
frekvenciu homozygotov T/T pre katalázu (22%, OR 4,37, 
p=0,002) oproti zdravej skupine detí (6%). Deti s astmou 
mali vyššiu prevalenciu GSTM1 nulového genotypu (50,2%, 
OR 1,18) ako kontrolná skupina (46%) a boli 
charakterizované nižšou frekvenciou GSTP1 Ile/Ile genotypu 
(28,9%, OR 2,1, p=0,008) v porovnaní k zdravým deťom 
(46,2%). Gln/Gln genotyp XRCC1 bol zvýšený u detí s bron-
chiálnou astmou, ale rozdiel nebol štatisticky významný. 
Pacienti s T/T genotypom katalázy, nulovým genotypom 
glutatión-S-transferázy M1 a Ile/Ile genotypom GSTP1 mali 
signifikantne vyššie oxidačné poškodenie lipidov a bielkovín 
( p<0,01). Distribúcia genotypov pre sledované antioxidačné 
gény (dvojitá, trojitá a štvoritá analýza) ukázalá zvýšené 
riziko vzniku astmy ako i vyššie oxidačné poškodenie 
biomolekúl u astmatických pacientov. Naše výsledky 
naznačujú, že polymorfizmus antioxidačných génov sa 
podieľa na zvýšenom riiziku vzniku bronchiálnej astmy. 
Oxidačné poškodenie a zmenená antiooxidačná obrana sú 
zahrnuté v patogenéze bronchiálnej astmy a eliminácia 
oxidačného poškodenia by mohla byť potenciálne vhodným 
terapeutickým liečebným postupom u astmy. 
 
Táto práca vznikla za podpory grantu Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky 2007/47-UK-12. 
 

KOMPLEX CDK2/CYKLIN B A JEHO MOŽNÁ 
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Lidské embryonální kmenové (EK) buňky jsou 
pluripotentní buňky derivované z embryoblastu 
preimplantačních embryí. Schopnost EK buněk udržovat si 
pluripotentní stav během kultivace in vitro vyžaduje unikátní 
konfiguraci molekul, které regulují buněčný cyklus. 
Molekulární mechanismy, které umožňují EK buňkám 
uchovávat si jejich nediferencovaný stav a zároveň rychle 
proliferovat, nebyly doposud uspokojivě popsány. 
 Recentní studie prokázaly, že klíčové molekuly v řízení 
buněčného cyklu, cyklin-dependentní kinasy 1 a 2 (CDK1  
a CDK2), jsou také hlavními aktéry v regulaci diferenciace 
EK buněk1,2. V této studii jsme se zaměřili na roli CDK2 
v řízení buněčného cyklu u lidských EK buněk. 
Imunoprecipitační a imunofluorescenční experimenty 
ukázaly, že CDK2 tvoří komplex s cyklinem B1. Komplex 
CDK2/cyklinB1 dokáže in vitro fosforylovat histon H1 a RB 
protein s maximální aktivitou v mitóze EK buněk. Námi 
nově popsaný komplex CDK2/cyklinB1 může hrát 
významnou roli v regulaci proliferace a diferenciace lidských 
EK buněk. 
 
Tato práce vznikla za podpory: MSM0021622430, 
AV0Z50390512, AV0Z50390703, CZ.1.05/1.1.00/02.0123, 
P301/10/1971. 
 
LITERATURA 
1.  Hoof D.V., Muñoz J., Braam S.R., Pinkse M.H.W., 

Linding R., Heck A.J.R., Mummery C.L., Krijgsveld J.: 
Cell Stem Cell 7, 5 (2009). 

2. Neganova I., Zhang X., Atkinson S., Lako M.: 
Oncogene 28, 1 (2009). 
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Konjugovaná adícia patrí k veľmi užitočným metódam 
tvorby nových C-C väzieb. Enolát vznikajúci 1,4-adíciou 
organokovového činidla na α,β-nenasýtený ketón možno in 
situ zachytiť reakciou s elektrofilom. Produktmi týchto 
reakcií sú často veľmi užitočné stavebné bloky pre syntézu 
prírodných alebo farmaceutických zlúčenín1,2. Feringa opísal 
prvú vysoko enantioselektívnu Cu-katalyzovanú adíciu 
Grignardových činidiel na cyklické enóny, v ktorej najvyššiu 
selektivitu (96% ee) dosiahli autori s použitím ferocénového 
difosfánu TaniaPhos IVa3. 
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Cu-katalyzovaná konjugovaná adícia série 

Grignardových činidiel s použitím ligandu TaniaPhos tvorila 
prvý krok tandemovej reakcie nedávno publikovanej našou 
skupinou4. V tejto práci by sme chceli prezentovať možnosti 
rozšírenia tejto tandemovej reakcie na širšiu škálu cyklických 
ketónov a nenasýtených laktónov I v reakcii s amino-
metylačným činidlom II. Produktom tejto reakcie je 
chránený analóg / derivát β-aminokyseliny III, ktorý môže 
slúžiť ako stavebný blok v syntéze prírodných látok. Je 
známe, že bielkoviny tvorené β-aminokyselinami sa 
vyznačujú zvýšenou stabilitou voči metabolickej degradácii 
v živých organizmoch vzhľadom k ich prírodným analógom 
a v súčasnosti sú skúmané ako možná cesta obídenia 
rezistencie na antibiotiká5. 
 
Tato práca vznikla za podpory grantu VEGA 1/0265/09.  
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Myší embryonální kmenové (mEK) buňky jsou 
vhodným modelem pro studium nádorových kmenových 
buněk. Pochopení regulace buněčného cyklu mEK buněk 
ve stresových podmínkách by mohlo vést k hlubšímu 
poznání biologie nádorových kmenových buněk a následně 
k uplatnění těchto poznatků v protinádorové terapii. 

Železo je ve formě železnatých a železitých iontů 
součástí mnoha proteinů a enzymů. Je tak zcela nezbytné pro 
proliferaci a metabolismus buněk. Deplece železa pomocí 
syntetických chelátorů in vitro ovlivňuje řadu biologických 
procesů v mnoha typech buněk. Jedním z nich je zablokování 
buněčného cyklu na rozhraní G1/S fáze1,2. Toto zastavení 
buněčného cyklu je vysvětlováno pomocí pozměněné genové 
exprese, degradace a rozdílné aktivity molekul zapojených  
v regulaci buněčného cyklu, např. p21, p27, p53, pRb, cyklin 
D, Cdk2 (cit.1,2,3).  

Chelátory železa, používané jako prevence proti 
přetížení železem při léčbě některých hematologických 
malignit, se díky svým antiproliferativním vlastnostem jeví 
jako látky s možným protinádorovým účinkem1,2,4. V naší 
práci sledujeme vliv syntetického chelátoru deferoxaminu 
(Deferoxamine mesylate salt; Sigma-Aldrich) na buněčný 
cyklus a proliferaci mEK buněk.  

Publikované práce popisují zablokování buněčného 
cyklu v G1 fázi v přítomnosti deferoxaminu1,2. Naše 
výsledky ukazují, že mEK buňky nezastavují buněčný cyklus 
na rozhraní G1/S fáze. Při nižších koncentracích (5 µM) této 
látky dochází k akumulaci buněk v G2/M fázi a současnému 
poklesu počtu buněk v G1 fázi (z 22 % na 17 %). Při vyšší 
koncentraci (10 µM) deferoxaminu pak dochází k výraznému 
poklesu množství buněk v G1 fázi (z 22 % na 3 % celkového 
počtu nesynchronizovaných buněk) a současně dochází 
k zablokování replikace v S fázi. Nezastavení buněk v G1 
fázi odpovídá i zvýšená fosforylace proteinu pRb na Thr252 
a Ser249. Tato místa jsou specificky fosforylována kinasou 
Cdk4, která zodpovídá za průchod G1 fází. 

 
Podpořeno granty MSM ČR 619 895 9205 a LF_2010_013. 
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 Nová syntéza 2H-indazol 1-oxidů I je založena na 
tandemové reakci, kdy je vznik vazby mezi dvěma uhlíky 
následován vznikem vazby mezi dvěma dusíky1. Tato 
unikátní syntéza byla provedena na pevné fázi (polymerním 
nosiči) za použití komerčně dostupných stavebních kamenů a 
využita pro přípravu chemické knihovny. Ukázalo se, že za 
použití vhodného prvního stavebního kamene (R1 = NH-
(CH2)2) lze docílit uzavření dalšího šestičlenného cyklu za 
vzniku2 3,4-dihydropyrazino[1,2-b]indazol 6-oxidů II.   

R1

N
N

O
R3

O

R2 N
N

O

R1

N
R2

I II  
Obr. 1. 2H-Indazol a 3,4-dihydropyrazino[1,2-b]indazol N-oxidy 
 
 3,4-Dihydropyrazino[1,2-b]indazol 6-oxidy a zejména 
2H-indazol 1-oxidy jsou zajímavé nejen z pohledu 
chemického, ale i biologického. Doposud otestované 
sloučeniny vykazují významnou  (mikromolární/sub-
mikromolární) in vitro aktivitu vůči nádorovým liniím 
rezistentním na užívané medikamenty (paklitaxel a 
daunorubicin). Pozornost byla proto dále věnována 2H-
indazol 1-oxidům. Jelikož mechanismus jejich účinku nebyl 
zatím vysvětlen, byly připraveny indazoly modifikované 
biotinem přes polyethylenglykolový (PEG) linker. Takto 
modifikované indazoly jsou připraveny pro  hledání 
molekulárního cíle pomocí afinitní chromatografie.     
 
Tato práce vznikla za podpory studentského projektu Univer-
zity Palackého (PrF_2010_023) a grantu NIH (GM079576). 
Infrastrukturální část projektu (Ústav molekulární a translační 
medicíny) byla podpořena Operačním programem Výzkum a 
vývoj pro inovace (projekt CZ.1.05/2.1.00/01.0030). 
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SPOJITOST MEZI VNÍMÁNÍM TEPLOTY  
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Vnímání teploty je zřejmě jednou z nejdůležitějších 
funkcí pro zdárné přežití jakéhokoliv organismu. Zatímco 
teplotní receptory živočichů a jednobuněčných organismů 
jsou známé, o teplotní signalizaci rostlin se ví jen velmi 
málo. Naše předchozí práce nalezla možné propojení mezi 
teplotní signalizací a signalizací rostlinného hormonu 
cytokininu1. Provedli jsme proto rozsáhlou proteomickou 
studii účinků teplotního šoku na rostlinný organismus. 
Vybrali jsme semenáčky modelové rostliny Arabidopsis 
thaliana. Pro dosažení maximálního pokrytí sledovaného 
proteomu byla 2D-GE a následná MS analýza provedena 
paralelně na třech různých sub-proteomech: (i) fosfoproteom 
izolovaný afinitní chromatografií (Qiagen), (ii) celkový 
proteom zbavený RuBisCO pomocí afinitní chromatografie 
(Seppro), (iii) proteom obohacený o nízkoabundantní 
proteiny pomocí metody ProteoMiner (Bio-Rad). Účinky 15 
minut zvýšené či  snížené teploty jsme sledovali na 
kontrolních rostlinách a rostlinách ošetřených rostlinným 
hormonem cytokininem. Nalezli jsme 148 proteinů ve 139 
regulovaných proteinových spotech. Většina z nich nebyla 
doposud spojována s teplotními odpověďmi, což zřejmě 
pramení z toho, že v dřívějších pracích byly studovány časné 
teplotní odpovědi v řádech desítek minut až hodin. Analýza 
genové ontologie ukázala na řadu nových zajímavých 
spojení, jako je například rychlé ovlivnění metabolismu 
aminokyselin. Více než 70 % nalezených proteinů bylo 
ovlivněno exogenní aplikací cytokininu, který na 
proteomické úrovni napodoboval do jisté míry účinky šoku 
zvýšenou teplotou. Prokázali jsme také úlohu cytokininů 
v percepci zvýšené teploty pomocí fyziologických 
experimentů. 

 
Práce vznikla za podpory grantů IAA600040701, LC06034, 
1M06030, GACR 206/09/2062, AV0Z50040507, 
AV0Z50040702 a AV0Z40310501. 
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Nekompaktní diamantová mříž je základní 
komponentou fotonických krystalů pro viditelnou oblast 
světla a představuje důležitý cíl nanotechnologické 
konstrukce. Pro vytvoření této mříže samoskladbou byly 
designovány a připraveny nové stavební nanobloky – virové 
kapsidy bakteriofágu Qpovrchově dekorované jednovlák-
novou DNA. Pomocí oligonukleotidů jako flexibilních 
spojek bylo možné programovaně řídit samoskladbu těchto 
nanočástic do 3D architektury reprezentující různé typy 
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krystalových mříží. Ve směsi se zlatými nanočásticemi pak 
bylo dosaženo tvorby dvojité diamantové struktury 
obsahující vzájemně se prostupující anorganickou a 
bioorganickou mříž (charakterizo-váno metodou SAXS, 
Small Angle X-ray Scattering). Byla tak prokázána možnost 
samoskladby krystalů z nanočástic o velmi rozdílných 
vlastnostech, a především nalezena cesta vedoucí k prototypu 
nekompaktní diamantové mříže1. 
 

 
Obr. 1. Pohled do schématického modelu samoskladné dvojité 
diamantové mříže tvořené kapsidy bakteriofágu Qa zlatými 
nanočásticemi. Jako „programovatelné molekulární lepidlo“ 
jsou použity komplementární DNA oligonukleotidy.  

Autor grafiky: Adolf Lachman 
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Vo väčšine chirálnych ligandov použitých 
v asymetrickej katalýze sú donorom elektrónov voľné 
elektrónové páry heteroatómov (dusík, alebo fosfor). 
V súčasnosti je stále aktuálna výzva na syntézu nových 
ligandov, ktoré by zvýšili selektivitu tých reakcií, ktorých 
selektivita v súčasnosti nie je uspokojivá, prípadne ligandov 
vhodných na katalýzu špecifických reakcií a reakcií menej 
reaktívnych substrátov. V tejto súvislosti sa v poslednom 

období ako veľmi sľubné javia bidentátne fosfán-olefínové 
ligandy. 

Cieľom tejto práce bolo prispieť k vývoju nových 
fosfán-olefínových ligandov na báze [5]ferocenofánov a štu-
dovať ich účinnosť na vybraných reakciách. 

Fosfán-olefínové ligandy sa pripravili desať krokovou 
syntézou z acetylferocénu. Vzhľadom k tomu, že cielovou 
zlúčeninou je chirálny ligand, vytvorenie stereogénneho 
centra z prochirálneho substrátu je kľúčovým krokom celej 
syntézy. Z hľadiska chemických výťažkov aj 
stereoselektivity bola najlepšou metódou prípravy (R)-
[5]ferocenofán-1-olu asymetrická boránová redukcia s CBS 
katalyzátorom1. 

 

Fe
PR2

Fe

O

Fe

OH

R: Ph, Cy

 
Pripravené ligandy sa testovali v ródiom katalyzovanej 

asymetrickej adícii arylborónových kyselín na cyklické 
enóny s ee až do 86 %.  
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Moderní organická syntéza se zaobírá efektivní 
přípravou složitých struktur nebo stavebních bloků 
komplexních molekul, z jednoduchých a snadno dostupných 
výchozích látek. Klíčová je zejména syntéza enantiomerně 
čistých substancí a výzkum postupů vedoucích k jejich 
získání. 

Naše práce1 je zaměřena na enantioselektivní provedení 
aza-Baylis-Hillmanovy reakce2 N-Boc- a N-Cbz chráněných 
iminů s různými α,β-nenasycenými aldehydy za vzniku 
vysoce enantiomerně obohacených β-aminosloučenin 
obsahujících α-alkylidenovou skupinu. Pro tuto transformaci 
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byly použity N-Boc a N-Cbz sulfony jako stabilní prekurzory 
vysoce reaktivních iminů, které byly pro reakci s α,β-
nenasycenými aldehydy generovány in situ pomocí KF. 
Pomocí  katalýzy sekundárním aminem (L-prolin) se 
podařilo připravit řadu enantiomerně čistých produktů 
v dobrých výtěžcích. Tyto β-aminokarbonylové sloučeniny 
obsahující v molekule α-alkylidenovou skupinu lze 
potenciálně využít jako stavebních jednotek pro přípravu 
biologicky aktivních sloučenin. 
 

Ar SO2Ph

HN HN
L-Pro (0.4 ek.), KF (5 ek.)

DABCO (0.2 ek.), CHCl3

R1 = Boc-, Cbz-
R2 = alkyl

R1

+

R2

O R1

Ar

R2

O

výtěžek: 50 až 87 %
ee: 95 až 99 %
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Oligo- a poly-p-fenyleny jsou zajímavou skupinou 
látek, která v posledních letech přitahuje pozornost. Vykazují 
zajímavé fyzikální vlastnosti jako je indukovatelná elektrická 
vodivost1 nebo fotoluminiscence2. 

Nicméně příprava poly-p-fenylenů a vyšších oligo-p-
fenylenů je limitována zejména jejich rozpustností3. Tento 
nedostatek lze obejít zavedením kationických center do 
molekuly oligo-p-fenylenu. Navíc kombinace p-fenylenové 
struktury s kvarterním aromatickým dusíkem představuje 
novou třídu látek s potenciálně slibnými fyzikálními 
vlastnostmi. 

Rychlá výstavba dikationických oligo-p-fenylenů byla 
provedena pomocí kovem katalyzovaného couplingu, N-al-
kylace a [2+2+2] cykloadice4,5 s plynným acetylenem6 
(schéma 1). Vlastnosti připravených oligo-p-fenylenů lze 
ladit výměnou aniontů. 

Tato studie demonstruje výhodnost Rh-katalyzované 
[2+2+2] cykloadice s kladně nabitými N-heteroaromatickými 
substráty a představuje krátkou a flexibilní cestu 
k dvojnásobně nabitým oligo-p-fenylenům. 

N+
2 CF3SO3

-

N+

RhCl(PPh3)3

+N

N+

2 CF3SO3
-

(g)

 
 
Schéma 1. Příprava oligo-p-fenylenu pomocí [2+2+2] cykloadice 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR 203/09/1614. 
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Pluripotentní lidské embryonální kmenové (EK) buňky 
jsou citlivé k poškození DNA, na které reagují rychlou 
indukcí buněčné smrti. V současnosti se má za to, že 
signalizační dráha G1/S kontrolního bodu buněčného cyklu, 
kterou buňky využívají k pozastavení buněčného cyklu a op-
ravám poškození DNA u lidských EK buněk není funkční. 
Tato dráha zahrnuje stabilizaci proteinu p53 a následnou 
indukci tvorby proteinu p21. I my jsme v minulosti ukázali, 
že po poškození DNA je protein p53 u lidských EK buněk 
stabilizován, iniciuje přepis mRNA pro p21, ale množství 
proteinu p21 nevzrůstá1.  

Cílem této studie bylo analyzovat roli malých 
nekódujících RNA molekul (microRNA) – posttranskripč-
ních regulátorů v odpovědi na poškození DNA u lidských 
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EK buněk a také jejich úlohu v regulaci G1/S kontrolního 
bodu. U lidských EK buněk jsme identifikovali zvýšenou 
expresi 85 různých microRNA po poškození DNA UVC 
zářením. Jako první ukazujeme, že do této skupiny patří 
známé microRNA, které přímo regulují expresi proteinu p21 
i microRNA, které jsou specificky vysoce exprimovány 
jenom u nediferencovaných lidských EK buněk. Nedávno 
bylo zjištěno, že tyto microRNA přímo regulují expresi 
proteinu p21 u buněk epitelu prsní žlázy2, s poškozením 
DNA u lidských EK buněk však doposud nebyly spojovány. 
Následně jsme inhibovali tvorbu proteinů regulujících 
maturaci microRNA (proteiny Dicer 1 a Argonaut 2). 
Pomocí real-time PCR jsme detekovali minimálně 
dvojnásobné zvýšení exprese mRNA pro p21 po indukci 
poškození DNA.  

Naše data ukazují, že nediferencované lidské EK buňky 
využívají microRNA pro regulaci exprese proteinu p21 a 
modulují tak aktivaci signální dráhy G1/S kontrolního bodu. 
 
Podpořeno: CZ.1.05/1.1.00/02.0123, MSM0021622430, 
AV0Z50390512, AV0Z50390703, P301/10/1971, IGAMZCR 
NT11218-6/2010 
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Jedným z najčastejších ochorení rohovky je 
keratokonus (KK) – nezápalový proces stenšovania rohovky, 
postihujúci hlavne strómu, charakteristický kónickým 
vykleňovaním povrchu rohovky1. Cieľom práce bolo 
sledovať výskyt lyzyl oxidázy (LOX) v zdravej a 
keratokonickej rohovke. Tento enzým zabezpečuje tvorbu 
väzieb medzi kolagénovými vláknami. Boli použité techniky 
tkanivových kultúr, imunocytochémie, imunoprecipitácie 
a Western Blottu. 

Zavedli sme protokol na kultiváciu keratocytov 
rohovky. Z kontrolnej rohovky migrovali iba keratocyty; 
myofibroblasty neboli detekované. Z KK rohovky migrovali 
len myofibroblasty. Zmena keratocytov na myofibroblasty je 
jednou z charakteristík tohto ochorenia2. Technikou Western 
Blot sme zistili, že v porovnaní so zdravou rohovkou tieto 

bunky nie sú schopné produkovať aktívnu LOX, ani jeho 50 
kDa prekurzor. Objavili sme väčší fragment (~60 kDa), ktorý 
svedčí o prítomnosti patologickej formy lyzyl oxidázy. Táto 
zmena by mohla súvisieť s tým, že pri nedostatku LOX 
dochádza k strate alebo odbúravaniu strómy. 

Nedávno bola popísaná SNP mutácia v 4 intróne 
LOX3. Predpokladáme, že táto mutácia alebo iný 
mechanizmus zapríčiňuje, že prokolagén C-proteináza 
nenájde správne miesto na štiepenie prekurzora LOX, a preto 
nevzniká aktívny enzým. Prezentované výsledky sú 
predbežné (porovnanie len jednej zdravej a jednej KK 
rohovky). Ďalšie experimenty uskutočníme v závislosti na 
plánovaných transplantáciách pacientov.  
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Fatální průběh nádorových onemocnění je druhou 
nejčastější příčinou úmrtí u nás, přičemž jejich terapie dosud 
není dostatečně účinná. Podle hypotézy tzv. „metabolické 
remodelace“ je mitochondriální metabolismus nádorových 
buněk nejen hlavním zdrojem ATP, ale i NADPH a me-
tabolických prekurzorů nutných pro udržení rychlé 
proliferace.V tomto ohledu má značný terapeutický potenciál 
modulace mitochondriálního katabolismus glutaminu (Gln). 
Ten je stále málo prozkoumaný, i když patří k hlavním 
zdrojům energie nádorových buněk. Zaměřili jsme se na 
mapování dvou metabolických modů, ve kterých Gln po 
přeměně na α-ketoglutarát (α-KG) vstupuje do Citrátového 
cyklu a následně slouží jako zdroj oxalacetátu (klasická 
dráha), nebo je tzv. reduktivní karboxylací přeměněn na 
citrát a exportován do cytoplasmy jako prekursor pro syntézu 
lipidů (reverzní dráha). Klíčovou reakcí reverzní dráhy je 
přeměna α-KG na isocitrát katalyzovaná isocitrát 
dehydrogenasou 2 (ICDH2). V naší studii jsme se zaměřili 
na buňky prsního karcinomu HTB – 126, které inkubujeme 
v normoxii, hypoxii a anoxii, a dále v glukosových a galak-
tosových médiích s Gln značeným 13C na uhlíku C1. Pomocí 
plynové chromatografie s hmotnostní detekcí sledujeme 
inkorporaci 13C v malátu, palmitátu a CO2, které 
charakterizují tok konkrétní metabolickou drahou. Přepínání 
mezi metabolickými módy v závislosti na podmínkách, ve 
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kterých se nádorové buňky nacházejí, je klíčové pro jejich 
přežívání v substrátově extrémních podmínkách rychle 
rostoucího tumoru. Inhibice specifických enzymů, které 
katalyzují dané metabolické toky, se může stát novým 
terapeutickým přístupem v léčbě nádorových onemocnění. 
V této studii jsme testovali genový silencing enzymů 
Isocitrát dyhydrogenázy 2 a ATP:citrát lyázy 2. 
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V súčasnosti štúdium oxaláto-peroxidokomplexov 
vanádu(V) predstavuje širokú a stále aktuálnu oblasť 
koordinačnej chémie, hlavne pre ich insulín-mimetické 
vlastnosti. Komplexné anióny u doteraz publikovaných 
štruktúr oxaláto-peroxidokomplexov vanádu boli vždy 
jednojadrové1–4. Z reakčného systému  
V2O5 – NH2CH2CH2NH2 – H2O2 – H2C2O4 – H2O (HNO3) 
boli izolované žlté kryštály dvojjadrového peroxido-
komplexu [EnH2]2[V2O2(O2)4(C2O4)]. 

Pripravená látka bola charakterizovaná elementárnou 
analýzou, IČ a Ramanovou spektroskopiou, 
monokryštálovou RTG štruktúrnou analýzou a  51V NMR 
spektroskopiou. 

Komplex kryštalizoval v monoklinickej priestorovej 
grupe P21/n. Z hľadiska štruktúry je zaujímavá 
predovšetkým štruktúra centrosymetrického dvojjadrového 
komplexného aniónu [V2O2(O2)4(C2O4)]

4– (obr. 1). Koordi-
načné číslo atómov vanádu(V) je 7, geometria 
koordinačných polyédrov je pentagonálne bipyramidálna, 
pričom koordinačné polyédre sú spojené pomocou 
mostíkového -2:2 oxalátoligandu. 

 
Obr. 1. Štruktúra komplexného aniónu [V2O2(O2)4(C2O4)]

4– 
 

Stabilita zlúčeniny vo vodnom roztoku bola sledovaná 
pomocou 51V NMR spektroskopie. Látka je vo vodnom 
roztoku nestabilná, pomerne rýchlo sa rozkladá na sériu 
peroxidovanadičnanov, pričom roztok obsahuje aj pôvodný 
ión [V2O2(O2)4(C2O4)]

4– (δv –736 ppm).  
 
Práca bola podporená MŠ SR (grant VEGA č. 1/0174/10). 
Meranie NMR spektier bolo uskutočnené vďaka podpore 
projektu č. 2003SP00280203 (Štátny program SR).  

Ďakujem prof. RNDr. Z. Žákovi za riešenie kryštálovej 
štruktúry. 
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METODA STANOVOVÁNÍ OXIDATÍVNÍHO STAVU 
U NÁDOROVÝCH BUNĚK PO PŮSOBENÍ TĚŽKÝMI 
KOVY A INOVATIVNÍ BIOFYZIKÁLNÍ METODA 
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V řadě klinických studií bylo zjištěno, že protinádorová 
léčiva obsahující ve své struktuře kov (platinové deriváty, 
oxid arseničný apod.) vyvolávají tvorbu reaktivních 
kyslíkových radikálů (ROS). Ale pouze u některých 
(bleomycin) představuje oxidační stres hlavní mechanismus 
jejich protinádorového účinku. Většina chemoterapeutik 
vyvolává oxidativní stres i ve zdravých tkáních, což je hlavní 
příčinou toxických účinků cytostatik, především kardiotoxi-
city a neurotoxicity. Problematice ochrany necílových tkání 
při chemoterapii vyvolávající oxidační stres je velmi 
komplexní a nepříliš probádanou otázkou zejména i kvůli 
faktu, že přímé měření reaktivních kyslíkových radikálů 
nebo monitorování oxidačního stresu u pacientů je v klinické 
medicíně stále obtížné z důvodu absence jednoduché 
monitorovací metody. 
 Hlavním cílem této pilotní studie bylo zavést a opti-
malizovat jednoduchou elektrochemickou metodu 
monitorování oxidativního stresu v buňkách, vyvolaného 
působením těžkých kovů na nádorové a nenádorové buněčné 
linie prostaty a zároveň sledování vlivu tohoto oxidativního 
stresu na jejich proliferaci růst a viabilitu v reálnem čase za 
použití inovativního přístroje XCELLigence (Roche). 
 Dalším cílem byla celková charakterizace vlivu 
oxidativního stresu vyvolaného těžkými kovy na úrovni 
genové exprese a proteinů zapojených zejména do apoptózy, 
proliferace a řízení buněčného cyklu. 

Pomocí elektrochemického stanovení poměru oxidova-
né a redukované formy glutationu (GSSG/GSH) a metalo-
thioneinu – jedněch z hlavních ukazatelů oxidativního stavu 
buňky, sledováním změny exprese genů (P53, NFk-B, FOS, 
JUN, MT, a dal.) zapojených do výše zmíněných dějů  
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a sledováním růstových charakteristik v reálním čase pomocí 
přístroje XCELLigence se nám podařilo charakterizovat 
rozdílné působení mědi, olova, kadmia, zinku a lanthanu na 
prostatické nádorové linie PC-3, 22RV1 a nenádorové 
prostatické buňky PNT1A.  
 Ukazuje se, že metoda monitorování oxidativního stavu 
buněk elektrochemicky je relativně jednoduchá a slibná 
metoda s budoucím potenciálem využití v praxi a přístroj 
XCELLigence přináší inovativní možnosti monitorování růstu, 
proliferace a apoptózy buněčných kultur v reálním čase. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantů GA ČR 301/09/P436, 
IGA MZ 10200-3 a RECAMT GA AV IAA401990701. 
 
 
INTERAKCE INTRACELULÁRNÍHO N-KONCE 
LIDSKÉHO TRPM3 S Ca2+-KALMODULINEM 
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Fyziologický ústav, Akademie věd České republiky, Vídeňská 
1083, 142 20  Praha 4 
holakov@biomed.cas.cz 
 
 TRPM3 (transient receptor potential melastatin 3) je 
jedním z nejméně prozkoumaných proteinů TRPM 
podrodiny iontových kanálů patřící do rodiny transient 
receptor potential (TRP) kanálů. Tyto kationtové neselektivní 
kanály se podílejí na mnoha senzorických a fyziologických 
procesech. Jsou hojně exprimovány v buňkách centrální 
nervové soustavy ale i v periferních buňkách. Jejich 
cytosolické domény slouží jako důležité regulační jednotky 
při vnímání specifických aspektů buněčného stavu jako 
například koncentrace signálních molekul nebo metabolitů1. 
Kalmodulin je důležitým regulátorem TRP kanálů. Je to 
malý rozpustný protein, který je v rámci eukaryotické 
evoluce vysoce konzervovaný. Podílí se na regulaci 
biologické aktivity mnoha buněčných proteinů a trans-
membránových iontových přenašečů2.  
Bylo popsáno jen velmi málo endogenních látek, které 
ovlivňující aktivitu TRPM3. Ze sekvenční podobnosti s dal-
šími členy TRPM podrodiny a analýzy primární sekvence lze 
předpokládat přítomnost vazebných míst pro další endogenní 
ligandy1. S pomocí biochemických a biofyzikálních metod se 
nám podařilo identifikovat 2 vazebná místa pro kalmodulin 
na N-konci lidského TRPM3 odpovídající konsensuálnímu 
kalmodulin vázajícímu motivu 1-5-10, který je obvyklý i u 
dalších členů rodiny TRP kanálů3. Dá se tedy předpokládat, 
že kalmodulin společně s Ca2+ je důležitým regulátorem 
TRPM3 kanálu.   
 
Tato práce vznikla za podpory grantů GAAV IAA600110701, 
GAČR 301/10/1159, GAČR P205/10/P308, projekt č. H148, 
Centrum neurověd č. LC554 MŠMT ČR. 
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Stále častěji používaná metoda k identifikaci vysoce 
specifického proteinového profilu bakterií je metoda 
hmotnostní spektrometrie1. Avšak postup přípravy vzorku pro 
MS analýzu je obzvlášť pro G+bakterie problematický. Stěna 
buněčné stěny má na rozdíl od G-bakterií odlišné složení a 
s tím související vyšší rezistenci vůči chemickému a mecha-
nickému narušení. Oproti tomu je enzymatická degradace 
peptidoglykanu vysoce specifická a enzym lysozym může být 
tedy k tomuto účelu použit2. Díky jeho hydrolytické aktivitě je 
dosaženo rozrušení síťovité struktury peptidoglykanu a tím 
uvolnění většího počtu povrchových membránově vázaných 
molekul2. Jeho nadbytek však ruší stanovení. Výhodná je 
separace enzymu z reakční směsi ještě před vlastní analýzou, 
čehož může být snadno dosaženo imobilizací enzymu na 
pevný nosič. Tím je získán čistý vzorek s kompletním 
proteinovým profilem.  

Cílem studie bylo tedy připravit účinný nosič s imobili-
zovaným lysozymem pro efektivní narušení buněčné stěny G+ 
bakterií a získat tak materiál pro rychlou a reprodukovatelnou 
analýzu bakteriálního proteomu hmotnostní spektrometrií. Bylo 
nutné vytipovat a zavést jednoduchou metodu stanovení aktivity 
enzymu lysozymu a následně připravit nosič, kde bude enzym 
kovalentně vázán tak, aby jeho aktivita a stabilita byla 
zachována i během opakovaného používání. 

Pro naše účely se nejlépe osvědčila citlivá 
spektrofluorimetrická metoda stanovení aktivity lysozymu 
pomocí 4-methylumbelliferyl-B-N,N´,N´´-triacetylchitotri-
osidu3. S cílem získat nosič se stabilním a aktivním enzymem 
byl lysozym imobilizován na magnetické nosiče s odlišnými 
funkčními skupinami, různou velikostí částic  
a porozitou. Vázaná i volná forma enzymu byla poté použita 
k přípravě vzorků G+ bakterií určených k MALDI-TOF-MS 
identifikaci a výsledky byly porovnány s tradiční přípravou 
bakteriálních vzorků pro MS analýzu.  
 
Tato práce vznikla za finanční podpory Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR (MSM0021627502), Univerzity 
Pardubice (SGFChT07) a Grantové agentury ČR 
(GA203/09/0857). 
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Hlavním cílem práce je produkce rozpustných forem 
rekombinantních enzymaticky aktivních lidských glykosyl-
transferas GalNAc-T2, C1GalT1, Cosmc, ST6GalNAc I a II 
pomocí Bakulovirového expresního systému (BES). O-
glykosylace probíhá v Golgiho aparátu a postranslačně 
modifikuje proteiny, připojovaním glykanů na Ser nebo Thr. 
Řetězce O-vázaných glykanů jsou postupně syntetizovány 
nejprve připojením N-acetylgalaktosaminu (GalNAc) na Ser 
nebo Thr pomocí N-acetylgalaktosaminyltransferasy 2 
(GalNAc-T2). O-glykanový řetězec je dále prodloužen 
připojením galaktosy (Gal) na GalNAc pomocí core 1 β1,3-
galaktosyltransferasy (C1GalT1), jejíž stabilita závisí na 
C1GalT1-specifickém chaperonu (Cosmc). Nakonec je 
pomocí α2,6-sialytransferasy II (ST6GalNAc II) připojena 
sialová kyselina (SA) na GalNAc nebo pomocí α2,3-
sialytransferasy na galaktosu, souvislost posledních dvou 
reakcí není dosud jasná. IgA nefropatie je autoimunitní 
onemocnění charakterizované ukládáním imunokomplexů 
IgA-IgG v glomerulárním mezangiu. U IgAN dochází 
k abnormální O-glykosylaci pantové oblasti IgA1 
charakteristické sníženým množstvím Gal a vazbou SA na 
koncový GalNAc. Abnormální glykosylace je příčinou vazby 
některých přirozených protilátek (IgG, IgA1), které se zde 
uplatňují jako autoprotilátky. 

Bakulovirový expresní systém využívá pro vnášení 
cizorodé kódující DNA do hmyzích SF9 buněk jejich infekci 
rekombinantním bakulovirem nesoucím gen glykosyl-
transferasy zkrácený o transmembránovou doménu a spojený 
na 5’-konci s DNA úsekem sekretorní signalizační sekvence 
lehkého řetězce myšího imunoglobulinu kappa a krátké His 
tag značky umožňující afinitní purifikaci proteinu. Produkce 
GalNAc-T2, ST6GalNAc II byla optimalizována a rekom-
binantní proteiny byly izolovány pomocí afinitní NiNTA 
chromatografie. Aminokyselinová sekvence rekombinan-
tních proteinů byla potvrzena hmotnostní spektrometrií. 
Optimalizace podmínek exprese GalNAc-T2 umožnila 
stanovit aktivitu pomocí připojování GalNAc na syntetický 
peptid kódující pantovou oblast IgA1. BES po optimalizaci 
podmínek poskytuje 5 mg aktivního GalNAc-T2 proteinu 
z litru kultury.  
 Izolace rekombinantních glykosyltransferas umožňuje 
modelovat in vitro průběh glykosylace IgA1 a přispět tak  
k poznání molekulární podstaty tvorby abnormálně 
glykosylovaného IgA1 u IgAN. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR P302/10/1055, 
MSM 6198959223, IGA MZ ČR NT11060 a grantu z NIH 
DK078244, DK082753, DK080301 a DK083663. 
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Mikrobiálne exopolysacharidy (EPS) majú význam 
z hľadiska biotechnológií (nutriceutiká, farmácia a potra-
vinársky priemysel), ale u EPS-produkujucich baktérií závisí 
ich úloha aj na ich prirodzenom životnom prostredí. Väčšina 
funkcií pripisovaných EPS je ochrannej povahy. Schopnosť 
mikroorganizmov vytvoriť ochrannú vrstvu tvorenú 
hydratovanou EPS vrstvou im pomáha chrániť sa pred 
pôsobením biotického a abiotického stresu (vysychania, 
mrznutie, pôsobenie toxických zlúčenín). 

Oblaky predstavujú pre živé organizmy extrémne životné 
prostredie, ktoré je charakteristické nízkymi teplotami, kyslým 
pH, UV žiarením a nedostatkom živín. Nedávne štúdie 
preukázali existenciu mikrobiologických komunít oblakoch ale 
ich štruktúra a fungovanie sú predmetom ďalších štúdií. Nami 
študovaná baktéria Bacillus sp. 3B6 bola izolovaná z oblačnej 
vody získanej z voľnej troposféry na vrchole Puy de Dôme vo 
Francúzsku. V rámci štúdia jej základného metabolizmu bola 
preverená aj jej schopnosť produkovať exopolysacharidy a to 
konkrétne na glukóze a sacharóze. V obidvoch prípadoch 
viedla inkubácia k vzniku vysokoviskóznych komplexných 
zmesí obsahujúcich polysacharidy. NMR štrukturálna analýza 
ukázala, že inkubačné médium na sacharóze obsahuje EPS 
levan (polymér zložený z 2,6-viazaných β-fruktofuranózových 
Fruf jednotiek) a zmes fruktooligosacharidov levanového a 
inulínového (1,2-viazané Fruf ) typu. Štruktúra EPS 
produkovaného na glukóze nie je ešte ukončená. 

Produkcia levanu naznačuje, prečo je kmeň Bacillus 
prítomný medzi kmeňmi kultivovateľnými z atmosférickej 
vody a súčasne otvárajú novú oblasť výskumu z hľadiska 
úlohy EPS produkujúcich baktérií nielen v chémii atmosféry 
environmentálneho ale aj ako súčasti bioaerosolov pri 
formovaní čiastočiek ľadu (ice condensation nucleus).  
 
Táto práca vznikla s podporou Francúzskej vlády (štipendium 
pre S. Husárovú), Slovenskej grantovej agentúry č. 2/0017/11 
a 2/0116/10, Slovenský štátny program 2003SP200280203 a 
Projekt Štefánik č. 17947UE (SK-FR-0009-07). 
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Heliceny jsou polyaromatické inherentně chirální látky, 
které obsahují ortho-kondenzovaná benzenová jádra. Díky 
svému 3D prostorovému uspořádání mohou nalézt uplatnění 
v enantioselektivní katalýze, supramolekulární chemii, 
molekulární elektronice a materiálové chemii.  

Na základě prověřené metodiky intramolekulární 
[2+2+2] cyklotrimerizace aromatických triynů katalyzované 
komplexy tranzitních kovů pro přípravu (hetero)helicenů  
a dlouhých helicenů, která byla vyvinuta v naší laboratoři1-4, 
jsme navrhli jejich novou efektivní syntézu. Modifikace 
spočívá v použití 1,2-disubstituovaného derivátu benzenu 
místo ethanové spojky u terminálního triynu. Vzhledem 
k tomu, že cyklotrimerizací vzniká přímo plně aromatický 
dibenzohelicen, není nutná aromatizace a dochází tak k dů-
ležitému zkrácení syntézy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
S využitím Sonogashirova a Suzukiho couplingů jsme 

v maximálně 5 syntetických krocích připravili sérii plně 
aromatických helicenů, heterohelicenů a substituovaných 
helicenů, a to ve vysokých celkových výtěžcích. 

  
Podporováno GA ČR (P207/10/2207), MŠMT (Centrum pro 
biomolekuly a komplexní molekulární systémy, LC512) a 
ÚOCHB AV ČR (tato studie je součástí VZ Z4 055 0506). 
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Předkládaná práce se zabývá chemickou přípravou, 
charakterizací, a dále luminiscenčními a optickými 
vlastnostmi ternárních sulfidů obecného vzorce RbLnS2: RE, 
kde Ln = La, Gd, Lu, RE3+ = Ce3+, Pr3+, Sm3+, Eu3+, Tb3+. 
Tyto sloučeniny mohou být potenciálně zajímavé z hlediska 
využití jako scintilačních materiálů sloužících k detekci a re-
gistraci ionizujícího záření. 

Anorganická syntéza těchto sloučenin vychází s urči-
tými úpravami z práce Bröngera1, kdy se výchozí látky 
(příslušný uhličitan alkalického kovu v osmdesáti molárním 
nadbytku vzhledem k oxidu vzácných zemin) smíchají 
v achátové misce a v korundové lodičce se vloží do 
korundové trubky. Ta je umístěna do elektrické odporové 
pece. Pod proudem argonu se reakční směs zahřeje na teplotu 
1025 oC a při této teplotě se přes reaktanty pouští plynný 
sirovodík po dobu jedné hodiny. Vzniklý produkt se chladí 
pod proudem argonu a následně se dekantuje vodou a etha-
nolem. 

Změřená XRPD spektra a porovnání záznamů s data-
bází prokázaly, že vzniklé sloučeniny jsou fázově čisté. K 
charakterizaci optických a luminiscenčních vlastností bylo 
použito metod časově-rozlišené luminiscenční spektroskopie. 
Za pokojové teploty byla změřena absorpční, 
radioluminiscenční, fotoemisní a fotoexcitační spektra, dále 
pak kinetické křivky dosvitu. Absorpční hrana materiálu se 
nachází v oblasti kolem 322 nm, což je zcela v souladu  
s prací J. C. van't Spijkera2. V emisní spektrech Pr3+, Sm3+, 
Eu3+ a Tb3+ jsou přítomny charakteristické 4f - 4f čáry,  
u Ce3+ emise pak rychlá 5d - 4f luminiscence u 700 nm. 

Obdobné sloučeniny typu CsLuS2 jsou nestálé a rychle 
podléhají oxidaci na Lu2O2S (lit.3), proto i u látek 
studovaných v této práci byly provedeny experimenty 
směřující k prokázání dostatečné stability RbLnS2: RE 
sloučenin. Aplikační potenciál těchto materiálů je diskutován 
v závěru práce. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu GAAV 
KAN300100802. 
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Taxany jsou mitotické jedy, které se běžně používají 
jako chemoterapeutika proti různým typům solidních nádorů. 
Bohužel je řada typů  nádorových buněk proti léčbě taxany 
rezistentních. Rezistence nádorových buněk může mít 
několik příčin, např. transport taxanu z buněk, změna 
vazebného místa taxanu na tubulin, nebo neschopnost buněk 
podstoupit apoptózu. My jsme se zaměřili na molekulární 
mechanismy indukce buněčné smrti. 

Testovali jsme účinek klasického taxanu paklitaxelu  
a nově připraveného taxanu SB-T-1216 na dvě modelové 
buněčné linie nádoru prsu a to SK-BR-3 a MCF-7. Tyto dvě 
linie jsme zvolili s ohledem na rozdílnou expresi vybraných 
proteinů tj. p53 a kaspázy 3. Je tedy možné porovnat vliv 
těchto dvou proteinů na viabilitu buněk a průběh buněčné 
smrti. Nejprve jsme se pokusili objasnit úlohu proteinu p53 
na základě stanovení exprese proteinu p21 a PIDD, což jsou 
proteiny exprimované po aktivaci p53. Dále jsme pozorovali 
aktivitu jednotlivých kaspáz po indukci apoptózy taxany. 
Hlavní pozornost jsme věnovali kaspáze 2, neboť bylo 
popsáno, že spouštění apoptózy po indukci taxanů může být 
řízeno přímo aktivní formou kaspázy 2. Nakonec jsme 
určovali změny mitochondriálního membránového 
potenciálu (Δψm), abychom přispěli k objasnění úlohy 
mitochondrií v indukci apoptózy. 

Buňky SK-BR- 3 mají mutaci v genu pro p53, naproti 
tomu buňky MCF-7 produkují nemutovaný p53. Zatímco 
buňky SK-BR-3 protein p21 po indukci apoptózy taxany  
neexprimují, u buněk MCF-7 byla míra exprese p21 (a tedy 
aktivita p53) 24 hodin po aplikaci taxanů vysoká. Hladina 
proteinu PIDD buněk SK-BR-3 s časem od aplikace taxanů 
klesá, u buněk MCF-7 je v časovém horizontu 48 hodin po 
indukci taxany poměrně konstantní. U obou linií jsme 
pozorovali zvýšení aktivity kaspázy 2 a také další iniciační 
kaspázy 9, v menší míře potom kaspázy 8. U linie SK-BR-3 
nastalo toto zvýšení už po 24 hodin, u linie MCF-7 až po 48 
hodinách. Exekuční kaspáza 3 se v linii MCF-7 neprodukuje, 
v linii SK-BR-3 jsme pozorovali její štěpení, ačkoli její 
aktivita nebyla zcela potvrzena. Změny Δψm jsme 
nepozorovali.     

Protein p53 se tedy zřejmě na spouštění buněčné smrti 
přímo nepodílí, neboť přestože se po indukci apoptózy 
taxany v buňkách MCF-7 p53 aktivuje, buňky SK-BR-3, 
které funkční p53 nemají, umírají také a dokonce dříve než 
MCF-7. Dále je zde poměrně dlouhý časový interval mezi 
aktivací p53 a aktivací kaspáz. Naopak kaspáza 2 se v obou 
liniích  prokazatelně aktivuje. Diskutabilní zůstává úloha 
kaspázy 9, protože její aktivace je většinou spojena se 
snížením Δψm a aktivací kaspázy 3, kde se předpokládá 
společná apoptotická dráha.  

Do budoucna je tedy nutné dořešit průběh popsaných 
apoptotických drah s důrazem na úlohu kaspázy 2 a 3 a úlohu 
mitochondrií. 
 
Práce byla podpořena grantem GA ČR 301/09/0362  
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Schistosomosa je jedno z nejzávažnějších parazitár-
ních onemocnění s více než 200 miliony nakažených lidí. Je 
způsobeno krevničkou, motolicí rodu Schistosoma. Katepsin 
B ze Schistosoma mansoni (SmCB1) je trávicí proteasa, která 
degraduje krevní proteiny hostitele a představuje 
terapeutický cíl pro léčbu schistosomosy.  

Pomocí rentgenostrukturní analýzy jsme vyřešili 
prostorovou strukturu SmCB1 v komplexu se třemi 
peptidomimetickými inhibitory (rozlišení 1,3 až 2,5 Å). 
Inhibiční interakce SmCB1 v podmístech aktivního místa 
byla kvantifikována metodami výpočetní chemie. Tato data 
spolu s analýzou inhibice sady peptidomimetických derivátů 
umožnila definovat inhibiční specifitu SmCB1. Substrátová 
specifita SmCB1 byla určena měřením syntetických 
peptidových knihoven a pomocí fragmentace hemoglobinu 
jako přirozeného substrátu. Prokázali jsme, že 
exopeptidasová aktivita SmCB1 převažuje nad 
endopeptidasovou, což je dáno strukturní smyčkou regulující 
přístup do aktivního místa.  

Tato práce přináší první strukturně-funkční analýzu 
SmCB1, která je účinný nástroj pro vývoj nových 
chemoterapeutik pro léčbu schistosomosy.  
 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR 203/09/1585, 
GA AVČR KJB400550516 a projektu Z40550506.  
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Práce představuje selektivní syntézu cyklických 
steroidních derivátů lithocholové a etienové kyseliny 
řetězených přes heterocyklická jádra. V prvním stádiu 
syntézy byly připraveny dimery za použití 1,3-dipolární 
cykloadice1 („click chemistry“) terminálních alkynů a azidů 
za podmínek nalezených v literatuře1 v dobrých výtěžcích. 
Zvolená metoda umožňuje cílené zabudování dvou různých 
steroidů (A-B sytémy) ve stanoveném pořadí. Byly 
připraveny jak homo-, tak heterodimery, které ve své 
molekule již obsahovaly volnou karboxylovou funkci. Jak je 
vidět na obrázku, jako spojovací můstek byla použita 
jantarová kyselina. Následnou Yamaguchiho2 makrolakton-
izační reakcí za použití 2,6-dichlorbenzoyl chloridu (DCBC) 
a p-dimethylaminopyridinu (DMAP) jako cyklizačního 
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činidla byly připraveny cyklotetramery, v dobrých výtěžcích. 
Majoritní produkt, tetracyklomer, byl potvrzen m.j. 
molekulárním signálem MS-ESI+. Tato studie zahrnuje 
charakterizaci cyklosteroidů za použití heteronukleárních 
NMR technik. U série těchto cyklických derivátů steroidů 
jsou studovány vlastnosti jako je molekulární rozpoznávání 
či samoskladba. 

 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu MŠMT ČR 
MSM6046137305, 2B06024 (SUPRAFYT). 
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Kvasný (lihový) ocet je tradiční součástí receptur 
sterilované zeleniny a dalších produktů. Dodává výrobku 
charakteristickou chuť a vůni, působí proti růstu bakterií 
a kvasinek a upravuje pH. Alternativou je použití syntetické 
kyseliny octové jako přídatné látky (E260). 

Synteticky vyrobená kyselina octová však není 
primárně určena k potravinářským účelům. Lze 
předpokládat, že výrobky, obsahující čistou syntetickou 
kyselinu octovou místo octa, se budou lišit chutí, vůní 
i obsahem biologicky aktivních látek. Ocet obsahuje vedle 
kyseliny octové i složky původní suroviny a metabolity 
kvasného procesu. Syntetická kyselina octová je levnější 
a lze tedy u nepoctivých výrobců očekávat záměrnou 
(částečnou nebo úplnou) náhradu kvasného octa a absenci 
značení přítomnosti syntetické kyseliny octové na etiketě 
výrobku. 

Prokázání syntetické kyseliny octové v octech je 
specifickým zájmem potravinářského průmyslu. Stanovení 
2H/1H poměru methylové skupiny kyseliny octové pomocí 

SNIF-NMR a 13C/12C poměru pomocí IRMS poskytuje 
informace k charakterizování botanického původu kyseliny 
octové a slouží k detekci falšování octa syntetickou 
kyselinou octovou. 

Cílem práce bylo prokázat rozdíl v senzorických 
a chemických vlastnostech kvasného octa, syntetické 
kyseliny octové a potravinářských výrobků z nich 
vyrobených (např. sterilovaných okurek). Byly analyzovány 
různé typy octů získané octovým kvašením a „syntetické 
octy“. Rozdíl v senzorických vlastnostech vzorků byl 
stanoven trojúhelníkovou metodu. Kvalita vzorků (chuť, 
vůně a celkový vjem) byla zhodnocena párovým 
preferenčním testem. Profil těkavých látek byl zjištěn 
metodou HS-SPME-GC/MS. Získané výsledky byly 
verifikovány analýzou poměrů přirozených izotopů 
ve spolupráci s CTL Praha. 
 
Projekt byl financován z účelové podpory na specifický 
vysokoškolský výzkum MŠMT č. 21/2011 a z podpory 
projektů MŠMT č. 6046137305 a MZe č. QI91B283. 
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Nově syntetizované nanostruktury na bázi 
anorganických a organických materiálů jsou velmi často 
podrobovány sérii fyzikálních a chemických analýz za 
účelem zjišťování jejich vlastností (např. FTIR, SEM, XPS, 
měření vodivosti, dielektrických konstant, atd.). Pro mnoho  
z nich je však mnohdy výhodnější, nenachází-li se daná látka 
ve svém originálním kapalném či pevném stavu, ale je-li 
nanesena na vhodný substrát v tenké vrstvě či je-li 
zformována do složitější mikrostruktury. Zde potom nastává 
otázka výběru vhodné depoziční metody pro přípravu tenké 
vrstvy dané látky. Podmínkou je její nedestruktivnost, 
výhodou je potom práce bez nutnosti využití vakua, mnoha 
technologických operací, složité obsluhy a dlouhé doby 
přípravy depozice. Všechny tyto požadavky splňuje 
technologie tisku Ink-jet1,2. 
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Předmětem prezentovaného příspěvku je nová unikátní 
aparatura vybudovaná na Ústavu fyziky a měřicí techniky 
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, využívající 
piezoelektrické trysky pro nanášení depozičních roztoků na 
ploché substráty. Aparatura je určena zejména pro depozice 
složitých organických makromolekul a molekulárních 
struktur (nanotrubky, nanokrystaly).  Kromě technického 
popisu a parametrů a jsou zde uvedeny zejména přednosti 
tohoto zařízení pro využití v chemických laboratořích a je 
zde rovněž diskutován vliv některých parametrů depozičních 
roztoků na proces nanášení. Rovněž jsou zde uvedeny 
ukázky z nanášení tenkých vrstev organických vodivých 
polymerů - polypyrrolu a polyanilinu a také složitých 
nepolymerních látek jako jsou ftalocyaniny. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu MSM 604 613 7306  
a projekt GA ČR č. P108/11/1298.  
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 Ellipticin je látka s významnou protinádorovou aktivitou. 
Jedním z mechanismů jeho účinku je tvorba kovalentních 
aduktů s DNA po jeho metabolické aktivaci cytochromy P450 
(CYP). CYP1A1/2 oxidují ellipticin za tvorby 7-OH-, 9-OH-, 
12-OH-, 13-OH-ellipticinu a N2-oxidu ellipticinu. Zjistili jsme, 
že přítomnost cytochromu b5 zvyšuje podíl aktivačních 
metabolitů (12-OH-, 13-OH-ellipticin) v inkubační směsi na 
úkor metabolitů detoxikačních (7-OH-, 9-OH-ellipticin). 
Pozorované změny v oxidaci ellipticinu odpovídají rovněž 
zvýšené tvorbě DNA aduktů. Tyto výsledky vysvětlují rozdíly 
nalezené v experimentech in vitro a in vivo; kdy vysoká 
účinnost CYP1A podrodiny v aktivaci ellipticinu na 
metabolity kovalentně modifikující DNA in vivo1 byla 
v rozporu s jejich nízkou schopností tvořit tyto metabolity in 
vitro2.  Efekt cytochromu b5 může být in vivo ještě zesílen, 
neboť po intraperitoneální premedikaci potkanů ellipticin 
zvyšuje jeho expresi v játrech. Této modulace oxidace je 
schopen pouze holoprotein b5, nebyly pozorovány žádné 
změny při použití apo-formy cytochromu b5 ani cytochromu b5 
obsahující Mn-protoporfyrin IX nebo dalších látek, které mají 
či nemají ve své struktuře hemovou skupinu (myoglobin, 
cytochrom c, SOD, HSA). Výsledky této studie demonstrují, 
že jak prostorová struktura cytochromu b5, která určuje 
správnou konformaci komplexů s CYP, tak také přítomnost Fe 

iontu jako přenašeče elektronů, jsou nezbytně nutné pro tuto 
unikátní potenciaci farmakologického účinku ellipticinu. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantů GA ČR (P301/10/0356, 
203/09/0812), MŠMT ČR (MSM0021620808, 1M0505) a GA 
UK (127208). 
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Tvorba metastáz je kritickým krokem nádorové progrese. 
Doposud byla popsána pouze část genů, které se tohoto 
procesu účastní. Abychom identifikovali další geny, 
používáme náš originální modelový systém kuřecích 
buněčných linií PR9692 transformovaných genem v-src. 
Subklony této linie ztratily v ojedinělých případech schopnost 
tvorby metastáz po inokulaci do syngenních kuřat, přestože 
vykazují stejnou hladinu exprese v-src jako jejich parentální 
linie. Porovnali jsme expresní profily metastazujících a 
nemetastazujících subklonů získané pomocí expresních RNA 
mikročipů. Právě rozdíly v expresi některých genů naznačují 
jejich asociaci s tvorbou metastáz. 

Abychom potvrdili metastatickou kapacitu těchto 
kandidátních genů, využíváme RNAi navozenou stabilně 
transfekovanými vektory. Účinnost našeho RNAi systému 
v buňkách PR9692 jsme ověřili s použitím reportérového genu 
GFP. Tento systém jsme aplikovali na některé z kandidátních 
genů, mezi nimiž jsou integrin alpha 4 (ITGA4) a leufactin 
(LSP1). Vzniklé stabilní subklony jsme analyzovali in vitro. U 
downregulovaých linií jsme pozorovali sníženou migraci a 
sníženou adhezi buněk. Buňky také vykazují odlišný fenotyp. 
Výsledky získané in vitro jsme porovnali s výsledky in vivo. 
Subklony jsme inokulovali do syngenních kuřat, u nichž jsme 
sledovali rychlost růstu primárního nádoru a tvorbu metastáz. 
Růst primárního nádoru byl zpomalen ve všech případech a u 
linie se sníženou expresí ITGA4 výrazně poklesla i tvorba 
metastáz. Naše výsledky dokazují, že ITGA4 se účastní 
metastazování a zároveň prokazují vhodnost modelu PR9692 
pro studium tohoto procesu. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu MŠMT ČR LC06061  
a GA UK 43-251236.  
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Nejčastější formu demence představuje Alzheimerova 
choroba. Jednou z jejích příčin je deficit cholinergní 
neurotransmise. Příčinou je snížené množství acetylcholinu 
(ACH) v mozku, které může být také způsobeno zvýšenou 
aktivitou cholinesteras, enzymů, podílejících se na 
odbourávání acetylcholinu. U obratlovců se nacházejí dva 
typy cholinesteras – acetylcholinesterasa (ACHE) a 
butyrylcholinesterasa (BCHE), lišící se strukturou, genetikou 
i jejich kinetikou hydrolýzy ACH. ACHE převládá v 
centrálním nervovém systému. Hlavní biologickou rolí 
tohoto enzymu je ukončení přenosu impulzu rychlou 
hydrolýzou acetylcholinu. Na periferii převládá BCHE, jejíž 
fyziologická funkce není zcela přesně objasněna1.  

V současnosti se léčba Alzheimerovy choroby provádí 
podáváním inhibitorů cholinesteras2. Inhibitory cholinesteras 
představují rozsáhlou skupinu přírodních nebo syntetických 
chemických sloučenin, bránících nadměrnému odbourávání 
ACH v synaptické štěrbině, čímž zvyšují jeho dostupnost pro 
cholinergní receptory. Inhibitory ACHE můžou být 
reverzibilní nebo ireverzibilní3, pro klinickou praxi připadá  
v úvahu však pouze použití reverzibilních inhibitorů.  

Cílem naší práce je nalézt nový inhibitor cholinesteras 
s větším inhibičním a menšími vedlejšími účinky než mají 
současné léky Alzheimerovy choroby. Jako potencionální 
inhibitory bylo dosud testováno in vitro 68 karbamátů. Bylo 
nalezeno reakční schema způsobu jejich inhibice ACHE  
a BCHE a stanoveny příslušené rychlostní konstanty, a to 
dvěma nezávislými analytickými metodami HPLC a pH-
statovou. Dále byly stanoveny hodnoty rozdělovacích 
koeficientů v soustavě 1-oktanol:voda, které korelují s jejich 
schopností procházet hematoencefalickou bariérou. Výsledky 
našeho výzkumu byly dosud prezentovány v 13 
mezinárodních impaktovaných vědeckých časopisech, na 6 
mezinárodních a 2 národních vědeckých konferencích.  
 Stanovené vlastnosti některých testovaných karbamátů 
jsou nadějné.  
 
Tato práce vznikla za finanční podpory Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektu MSM 
0021627502. 
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Parazité sající krev produkují ve svých slinách 
peptidasové inhibitory, které parazitovi umožňují při 
interakci s hostitelem překonat jeho imunitní systém. 
Imunomodulační protein OmC2, který patří mezi cystatinové 
inhibitory, pochází ze slin klíštěte Ornithodoros moubata 
přenášejícího virus afrického prasečího moru a spirochetu 
Borrelia duttoni. Serpinový inhibitor IRS-2 je 
protizánětlivým proteinem ze slin klíštěte Ixodes ricinus, 
které je vektorem lymské boreliózy a klíštěcí encefalitidy. 
Byla provedena strukturní a biochemická charakterizace 
obou peptidasových inhibitorů. Rekombinantní inhibitory 
byly testovány s panelem fyziologicky významných peptidas. 
Bylo zjištěno že OmC2 je účinným inhibitorem endopeptidas 
(katepsinů L a S) a exopeptidas (katepsinů B, C a H), které 
jsou kritické pro funkci imunitních buněk účastnících se 
prezentace antigenu. IRS-2 inhibuje katepsin G a chymasu, 
které jsou produkovány imunitními buňkami spojenými 
s procesem zánětu. Rentgenostrukturní analýzou byla určena 
prostorová struktura OmC2 a IRS-2 s rozlišením 2,45 Å resp. 
1,8 Å. Biochemická a krystalografická data umožnila detailní 
popis vztahu mezi funkcí a strukturou těchto biologicky 
aktivních peptidasových inhibitorů.  
 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR P207/10/2183 
a projektem Z40550506.  
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Chemická ekologie je výborným nástrojem pro 
pochopení fungování nejsložitějších systémů živočišné říše. 
Zároveň je také zdrojem nových přírodních látek, 
používaných v hmyzích společenstvech k obraně či 
komunikaci. Termiti jsou právě takovým příkladem 
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společenství, u nějž jsou chemické signály hlavním 
dorozumívacím prostředkem. Jedním z feromonů, 
přítomným u všech druhů1, je feromon stopovací, který je 
produkován sternální žlázou. Chemická různorodost 
stopovacích feromonů termitů je překvapivě nízká, 
identifikováno bylo pouze 8 látek u více než 60 druhů  
z 6 čeledí. Čeleď Serritermitidae zůstávala jedinou, jež 
nebyla dosud studována. 

Extrakt sternálních žláz 300 dělníků byl frakcionován 
sloupcovou chromatografií a jednotlivé frakce byly testovány 
s živými termity. Aktivní frakce byly dále postupně děleny 
pomocí preparativní GC a opět testovány. Výsledná aktivní 
oblast byla detailně analyzována komprehenzivní 
dvourozměrnou plynovou chromatografií s hmotnostní 
detekcí. Na základě hmotnostního spektra a podobnosti 
fragmentů s kyselinou linolovou byla navržena struktura -  
(10Z, 13Z)-nonadeka-10,13-dien-2-on. 

O

 
Tato látka byla syntetizována z methylesteru kyseliny 

linolové, purifikována na preparativním GC a potvrzena 
pomocí behaviorálních testů a GC-EAD jako stopovací 
feromon druhu G. oculatus. Kvantifikace byla provedena 
metodou GC-MS s kvadrupólovým hmotnostním 
analyzátorem. Množství (10Z,13Z)-nonadeka-10,13-dien-2-
onu v jedné sternální žláze bylo stanoveno na 1,7 ± 0,4 ng.  
Při výběrovém stopovacím testu s živými termity bylo 
odhadnuto množství mezi 0,2 a 1 ng na jednu sternální žlázu.  
 V této práci se podařilo identifikovat nový a strukturně 
neobvyklý stopovací feromon termitů. Výsledek je dalším 
z řady  unikátních  znaků termití čeledi Serritermitidae. 
 
Tato práce vznikla za podpory GA ČR (P506/10/1570). 
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 Fosforylace proteinů představuje jednu z nejčastějších 
forem post-translačních modifikací, která má význam 
v regulaci velkého množství biologických procesů uvnitř 
buňky. Pro pochopení její role v těchto procesech je velice 
důležité přesně identifikovat fosforylovaný protein včetně 
určení počtu, druhu a místa fosforylací. To je možné 
použitím několika kroků, upravujících a dělících 

analyzovaný vzorek, ať už na základě fyzikálně-chemických 
vlastností nebo afinitní separace. Konečnou instrumentací je 
téměř výhradně některá z technik hmotnostní spektrometrie1. 
 V této práci jsme se zaměřili na možnost využití 
imobilizace dvou enzymů používaných v průběhu přípravy 
vzorků a identifikace fosforylace. Jedná se o imobilizovaný 
trypsin pro proteolytické štěpení proteinů a alkalickou 
fosfatasu, která umožňuje defosforylaci hydrolýzou vazby 
mezi příslušnou aminokyselinou a fosfátovou skupinou. 
Výhodou použití imobilizovaných enzymů je zejména 
možnost opakovaného použití, umožňující zkrácení celkové 
doby analýzy a bez přítomnosti kontaminace vzorku 
molekulami enzymu, které by mohly rušit při následující 
analýze vzorku hmotnostní spektrometrií. 
 Pro imobilizaci jsme použili postup založený na 
neorientované vazbě enzymů na částice s karboxylovými 
funkčními skupinami pomocí 1-ethyl-3-(3-dimethylami-
nopropyl) karbodiimidu (EDC) a N-hydroxysulfosukcin-
imidu sodného (sulfo-NHS) v prostředí fosfátového pufru2. 
Aktivitu navázaných enzymů jsme ověřili reakcemi 
s příslušnými specifickými substráty, tj Nα-benzoyl-DL- 
-arginin-4-nitroanilid-hydrochorid (BAPNA) pro trypsin a p-
nitrofenyl fosfát pro alkalickou fosfatasu. Konečné ověření 
účinnosti imobilizovaných enzymů bylo provedeno pomocí 
modelových standardních fosfoproteinů s detekcí na 
hmotnostním spektrometru s ionizací MALDI. 
 
Tato práce vznikla za podpory MŠMT ČR (MSMT 
0021627502) a GA ČR (GA 203/09/0857 a GA203/08/1536). 
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Maligní melanom (MM), jehož incidence v posledních 
desetiletích celosvětově významně stoupá, je jedním z nej-
hůře léčitelných kožních nádorů. Představuje pouze asi 4 % 
kožních nádorů, ale je zodpovědný za více než 80 % všech 
úmrtí na kožní malignity. V současnosti je proto kladen 
velký důraz na vývoj nových postupů léčby a to především 
takových, které by byly založeny na selektivní inhibici růstu 
a eliminaci melanomových buněk. Již dříve jsme prokázali, 
že působením látky SB202190, inhibitoru kinasy p38, lze in 
vitro indukovat autofagii v buňkách MM, nikoli však 
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v buňkách nenádorových (MRC5) nebo pocházejících z ná-
doru odlišného histogenetického původu (U2OS). Této 
vlastnosti jsme využili ke studiu možnosti selektivní 
eliminace buněk MM pomocí kombinace inhibitoru p38 
s dalšími inhibitory intracelulárních signálních drah a pro-
cesů.  

Gossypol je přírodní látka ze semen bavlníku 
s protinádorovým léčebným potenciálem, která v současnosti 
prochází testováním v několika klinických studiích. Inhibuje 
funkci antiapoptotických proteinů Bcl-2, Mcl-1 a Bcl-XL, 
jejichž nadměrná exprese, dokumentovaná u vysokého 
procenta MM, uděluje nádorovým buňkám schopnost 
zabránit indukci apoptózy.  

Získané výsledky ukazují, že SB202190 působí 
na buňky MM jako významný induktor stresu, jež je 
buňkami kompenzován navozením autofagie. Kombinace 
SB202190 se samostatně netoxickým gossypolem významně 
snižuje viabilitu buněk všech studovaných melanomových 
linií (A375, MEL-JUSO, MEL-HO) a mohla by tak být 
novou strategií v léčbě tohoto nádoru. Naše výsledky 
ukazují, že stres vyvolaný látkou SB202190 mohou buňky 
MM přežít díky vysoké expresi antiapoptotických proteinů 
Bcl-2 rodiny a jejich inaktivace postačuje k vyvolání 
buněčné smrti. Protein Bcl-2 má kromě antiapoptotické 
funkce také antiautofagickou funkci,  v melanomech by tak 
po inhibici funkce p38 a Bcl-2 mohl být pokles viability 
buněk způsoben kombinací apoptotické a autofagické 
buněčné smrti. 

Buňky linie A375 byly v našich testech dále podrobeny 
působení SB202190 a gossypolu v kombinaci s farmako-
logickými inhibitory autofagie s cílem dosáhnout 
maximálního cytotoxického efektu. Výsledky ukazují, že po 
inhibici autofagie dochází ke spuštění apoptotické buněčné 
smrti, která nastává u 80-90 % buněk MM linie A375. Je 
tedy zřejmé, že modulace autofagie/apoptózy působením 
SB202190 a gossypolu by mohly mít pro terapii maligního 
melanomu značný potenciál. 

 
Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR číslo NS10236. 
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Protein p24 je antigen viru HIV a je slibným 
kandidátem pro konstrukci anti-HIV vakcíny1. Heat shock 
protein 70 (Hsp70) se uplatňuje v prezentaci navázaných 
peptidových antigenů na MHCI a vazbou na řadu buněčných 
receptorů (CD91, CD40, Tlr-2, Tlr-4, CCR5, Scavenger, 
LOX-1, SREC-1) se může uplatnit jako aktivační signál pro 
antigen prezentující buňky2. 

V naší studii jsme použili fúzní rekombinantní proteiny 
odvozené od myšího Hsp70 a p24 HIV-1 viru exprimované 
z rekombinovaného pET101 plasmidu, které se lišily 
pořadím obou podjednotek (p24-Hsp70, Hsp70-p24). 
Produkt byl exprimován v E. coli, purifikován metaloafinitní 
chromatografií a pomocí fázové separace byl odstraněn 
kontaminující lipopolysacharid. 

Myši kmene Balb/c byly vakcinovány 0,5 nanomolem 
p24 a fúzních proteinů intradermálně ve dvou dávkách  
a protilátková odpověď byla vyhodnocena metodou ELISA. 
Buněčná specifická odpověď byla vyhodnocena stanovením 
produkce IFNγ splenocyty stimulovanými antigenem p24 
pomocí ELISPOT.  

Imunizace oběma fúzními konstrukty indukovala vyšší 
hladiny celkových p24 specifických protilátek a několika-
násobné zvýšení hladin p24 specifických protilátek v izo-
typech IgG2a a IgG2b ve srovnání s imunizací samotným 
p24 a směsí p24 a Hsp70. Stejně tak byla u splenocytů myší 
vakcinovaných fúzními konstrukty zvýšena specifická tvorba 
IFNγ. 

Naše výsledky ukazují, že fúze antigenu s autologním 
Hsp70 má adjuvantní účinek a její pomocí lze ovlivnit třídu 
vznikajících specifických protilátek a tak směrovat odpověď 
směrem k Th1. Tento poznatek může najít využití při 
konstrukci vakcín proti virovým patogenům a některým 
onkologickým onemocněním, kde je žádoucí indukce 
opsonizačních protilátek a specifické buněčné imunity. 
 
Tato práce vznikla za podpory výzkumného záměru MSM 
6198959223 a 6. rámcového programu EU STREP 
MuNanoVac LSHP-CT-2006-03720. 
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 C-Nukleosidy jsou analoga přírodních nukleosidů, 
které mají mimo jiné zajímavé antivirové a protinádorové 
vlastnosti.  Vzhledem k tomu, že nukleosidová vazba je 
nahrazena C-C vazbou, jsou tyto látky odolné vůči 
enzymatické či chemické hydrolýze a nepodléhají snadné 
degradaci v buňkách. Existuje několik syntetických přístupů 
k přípravě C-nukleosidů, ale žádný z nich není dostatečně 
obecně použitelný a mnohé z nich se potýkají s nízkými 
výtěžky a především také selektivitou1. Naše skupina se nyní 
zabývá vývojem metodologie pro syntézu různých typů C-
nukleosidů2,3.  
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V této práci bylo využito Heckovy reakce 5-jod-2,4-
dichlorpyrimidinu s 3’-TBDMS ochráněným glykalem za 
vzniku 2,4-dichlorpyrimidin-5-yl nukleosidového analogu 
vznikajícího selektivně pouze jako -anomer4. Následnými 
transformacemi byla poté připravena knihovna C-nukleosidů 
nesoucích dva odlišné substituenty v polohách 2 a 4. 
Připravené sloučeniny jsou nyní předmětem testování na 
cytostatickou aktivitu. 

 
 

Tato práce vznikla za podpory  grantu GA ČR 
(IAA400550902) a firmy Gilead Sciences, Inc. 
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S-Nitrosoglutathionreduktasa (GSNOR) je enzym 
známý jako alkoholdehydrogenasa třídy III (ADH3; EC 
1.1.1.1), ale také S-(hydroxymethyl)glutathiondehydrogenasa 
(HMGSH; EC 1.1.1.284). GSNOR katalyzuje NADH-
dependentní redukci S-nitrosoglutathionu (GSNO) na oxido-
vaný glutathion (GSSG) a amoniak (NH3) a je důležitá  
v detoxifikaci endogenního a exogenního formaldehydu  
a v regulaci hladiny S-nitrosothiolů u rostlin a živočichů1,2. 
Ačkoliv GSNOR byla již osekvenována a charakterizována  
v několika organismech, prezentovaná práce je zaměřena na 
první biochemickou charakterizaci rekombinantní GSNOR z 
rostliny Solanum lycopersicum cv. Amateur. Gen pro 
GSNOR (GU296438, 1140bp) byl naklonován do vektoru 
pCDF Duet (Novagen) a následně exprimován v Escherichia 
coli. Rekombinantní enzym GSNOR nesoucí 6xHis-tag na 
C-konci byl purifikován pomocí chelatační chromatografie  
a následně byly charakterizovány jeho molekulové a kine-
tické vlastnosti. Purifikovaný GSNOR, jehož teoretická 
hodnota isoelektrického bodu je 6,43, se vyskytuje jako 

dimer, což bylo ověřeno gelovou permeační chromatografií. 
Molekulová hmotnost podjednotky ~48 kDa byla stanovena 
pomocí SDS-PAGE elektroforézy a ověřena MALDI-TOF 
analýzou na hmotnostním spektrometru. Teplotní a pH 
optimum bylo 60 °C a pH 8. Specifická aktivita 367 U/mg  
purifikovaného proteinu byla určena spektrofotometricky 
s 0,4 mM GSNO jako substrátem. Katalytická konstanta kcat 
a Michaelisova konstanta KM pro GSNO v přítomnosti 
NADH jsou 97,8 s-1 a 0,013 mM. Rekombinantní GSNOR 
vykazuje širokou substrátovou specifitu pro rozmanité 
alkoholy s vyšším počtem uhlíku jako je cinnamylalkohol, 
geraniol nebo farnesol v přítomnosti NAD+. Zvýšení 
GSNOR aktivity bylo pozorováno v přítomnosti kationů 
přechodných kovů jako Cu2+ a Co2+, zatímco přídavkem 
Hg2+, Ag+ a Li+ iontů docházelo k výraznému snížení 
aktivity, v případě Hg2+ k úplné inhibici enzymu.  Jako 
inhibitor GSNOR byl zvolen glutathion (GSH) a derivát 
glutathionu S-methylglutathion. Oba testované inhibitory 
vykazovaly nekompetitivní inhibici v milimolárních 
koncentracích. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantů MSM 6198959215, GA 
ČR 522/08/H003, IGA PrF_2010_024.  
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Demence jsou jednou z nejrozšířenějších skupin 

neurodegenerativních onemocnění centrálního nervového 
systému (CNS), přičemž Alzheimerova choroba (AD) tvoří 
více než 50 % všech demencí. Toto onemocnění se stále nedá 
léčit, je pouze možné zpomalení progrese a zmírnění jeho 
příznaků.  

Hlavním farmakologickým postupem při terapii AD je 
v současnosti aplikace inhibitorů mozkových cholinesteras. 
Po objevu galantaminu a Huperzinu A jsou hledány další 
látky, především z oblasti alkaloidů, které by mohly rozšířit 
portfolio terapeutických prostředků. 

 V této studii jsme se zaměřili na rostliny čeledi 
Amaryllidaceeae, především však ty, kterým prozatím nebyla 
věnována pozornost z hlediska fytochemie a farmakologie. 
Velká pozornost je v současnosti věnována rostlinám z čeledi 
Amaryllidaceae a Papaveraceae. 
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Z čerstvých cibulí Zephyrantes robusta Baker byl 
připraven sumární alkaloidní extrakt. Ten byl podroben 
GC/MS analýze za účelem identifikace hlavních obsahových 
látek a dále byla zjištěna inhibiční aktivita extraktu na 
lidskou erytrocytární acetylcholinesterasu (HuAChE) (IC50 = 
35.9 ± 3.5 µg/mL) a lidskou sérovou butyrylcholinesterasu 
(HuBuChE) (IC50190.9 ± 38.2 µg/ml)1. 

Extrakt byl dále zpracován běžnými 
chromatografickými metodami (sloupcová chromatografie, 
tenkovrstevná chromatografie, preparativní TLC).  Doposud 
se podařilo izolovat 7 alkaloidů různých strukturních typů. 
Alkaloidy izolované v dostatečném množství byly podrobeny 
biologickým testům zahrnující inhibici HuAChE, HuBuChE 
a test na antioxidační aktivitu. Významná cholinesterasová 
inhibiční aktivita byla zatím zjištěna pouze u galantaminu 
(který se již používá k terapii AD) a lykoraminu. 

Biologický test na inhibici HuAChE a HuBuChE byl 
prováděn in vitro Ellmanovou spektrofotometrickou metodou2, 
antioxidační aktivita byla měřena in vitro DPPH testem3. 
 
Tato práce vznikla za finanční podpory grantu GA UK 
122309 a projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 
SVV/2011/263002. 
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Aristolochová kyselina I (AAI) je rostlinný karcinogen 
a nefrotoxin, jenž je příčinou onemocnění označovaného 
jako nefropatie vyvolaná AAI (aristolochic acid nephropathy, 
AAN). Tato choroba se vyznačuje chronickým ledvinným 
selháním, tubulointersticiální fibrosou a nádory močových 
cest. AAI také participuje na vývoji podobné choroby 
provázené nádory močových cest, balkánské endemické 
nefropatie (BEN)1. Zajímavé je, že ne všichni jedinci 
vystavení působení AAI onemocní těmito chorobami. 
Možným vysvětlením mohou být rozdílné hladiny a aktivity 
enzymů metabolizujících AAI2.  

V práci sledujeme detoxikaci AAI in vivo a in vitro za 
použití myších modelů s „deletovanými“ geny pro 
cytochromy P450 1A1 a 1A2. Vedle těchto myší byly 
použity i modely „knock-in“, kterým byly introdukovány 
geny pro lidské cytochromy P450 1A1 a 1A2. Oproti 
jaterním mikrosomům kontrolních zvířat, exprimujících 
cytochromy P450 1A1 a 1A2, které oxidují AAI na AAIa, 
jsou mikrosomy obsahující lidské cytochromy P450 1A1  
a 1A2 v této reakci efektivnější. Delece obou těchto 
cytochromů P450 vede ke snížení metabolismu AAI na 
AAIa. Delecí genů pro cytochrom P450 1A1 a 1A2 dochází 
ke zvýšení koncentrace AAI ve všech sledovaných orgánech 
myší a nárůstu tvorby aduktů s DNA. Z tohoto hlediska jsou 
lidské cytochromy P450 1A1 a 1A2 v oxidaci AAI na AAIa 
efektivnější než ortologní formy těchto enzymů u myší.  

Dále byly sledovány hladiny aduktů vytvářených AAI 
s DNA u studovaných zvířecích modelů, které byly 
vystavené působení AAI. Výsledky naznačují, že 
cytochromy P450 1A1 a 1A2 snižují aktuální koncentraci 
AAI v organismu, a tím je chrání před tvorbou aduktů  
s DNA. Abychom potvrdili tuto skutečnost, použili jsme 
lidské rekombinantní cytochromy P450. Tato studie potvrdila 
majoritní úlohu lidských CYP1A1 a CYP1A2 v detoxikaci 
AAI na AAIa.  

 
Tato práce vznikla za podpory grantových agentur GA ČR 
(303/09/0472, 305/09/H008) a MŠMT ČR (0021620808). 
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SYNTÉZA A VLASTNOSTI (p-FENYLEN)ETHYNY-
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PYRENOVÝMI JEDNOTKAMI  
  
ŠÁRKA LIPNICKÁ, MARTIN BĚLOHRADSKÝ, 
LUBOMÍR POSPÍŠIL, IVO STARÝ*  
 
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo 
nám. 2, 166 10 Praha 6, Česká republika 
stary@uochb.cas.cz 
 

Samoskladba organizovaných souborů molekul patří 
k hlavním výzvám současné nanovědy a je perspektivní 
metodou pro přípravu nanomateriálů a nanozařízení. 

Ve snaze vyvinout nový přístup ke kontrolované 
samoskladbě vodivých systémů byl navržen jednoduchý 
model využívající donor-akceptorních interakcí postranních 
elektronově bohatých a elektronově chudých jednotek 
připojených k π konjugovanému řetězci. Hlavní pozornost 
byla zaměřena na přípravu oligo-p-fenylenethynylenových 
vodičů (pOPE) substituovaných tetrathiafulvalenovými 
(TTF) nebo pyrenovými jednotkami. Příprava modelových 
oligomerů byla založena na metodice využívající palladiem 
katalyzované „cross-coupling” reakce. Hřebínkové 
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oligomery (pOPE) byly připraveny v dobrých výtěžcích  
a charakterizovány spektroskopickými metodami. Budou 
rovněž diskutovány výsledky získané z měření UV-Vis,  
fluorescenčních spekter a elektrochemických studií 
modelových oligomerů. 
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 Superoxiddismutasa (SOD) je jedním z antioxidačních 
enzymů, které udržují žádoucí koncentraci superoxidu. 
Rostliny obsahují SOD isoformy se třemi různými kofaktory, 
MnSOD, FeSOD, CuZnSOD.  

Navzdory tomu, že cytokininy zpomalují stárnutí a 
zvyšují odolnost proti stresu, byly rostliny se sníženým 
obsahem endogenních cytokininů shledány odolnější vůči 
některým stresům1,2. Studovali jsme, zda se zvýšená odolnost 
těchto rostlin projeví na úrovni antioxidační ochrany, protože 
při stresu dochází ke zvýšené produkci superoxidu, na kterou 
musí antioxidační systém reagovat. Nicotiana tabacum L. cv. 
Samsun NN (označení WT) a jeho dvě transgenní linie se 
zvýšenou expresí genu pro hlavní enzym degradace 
rostlinných hormonů cytokininů, cytokininoxidasy/dehydro-
genasy, exprimovaného konstitutivně (35S::CKX1) nebo pod 
kontrolou promotoru cíleného do kořenů (WRKY6::CKX1), 
byly vystaveny teplotnímu šoku, suchu nebo kombinaci 
těchto stresorů a následně byla sledována exprese a aktivita 
SOD isoforem v horních, středních, dolních listech  
a v kořenech.  

Rostliny tabáku obsahují jednu MnSOD isoformu, která 
je lokalizována v mitochondriích. Ve WT v kontrolních 
podmínkách byl pozorován klesající gradient exprese a akti-
vity SOD s Mn kofaktorem od horních k dolním listům, 
v kořenech byla MnSOD exprese srovnatelná s jejími 
transkripty v horních listech, aktivita MnSOD v kořenech 
nedosahovala úrovně detekce. Působením všech 
aplikovaných stresů aktivita MnSOD v nadzemní části WT 
vzrostla, její exprese naopak vůči kontrolním podmínkám 
poklesla. V transgenních liniích se gradient exprese MnSOD 
neprojevil. Rostliny 35S::CKX1 vykazovaly vyšší expresi 
MnSOD v porovnání s ostatními rostlinami za všech 
stresových podmínek a naopak obsahovaly méně aktivního 
proteinu v porovnání s ostatními dvěma liniemi. 

Tabák produkuje dvě chloroplatové isoformy FeSOD, 
z nichž jedna sekvence je známa, u této byla sledována 
exprese. Na úrovni proteinu byly isoformy označeny dle 
pohyblivosti v nativní elektroforéze, FeSOD1 a mobilnější 
FeSOD2. Za kontrolních podmínek byl ve WT  
a WRKY6::CKX1 gradient exprese FeSOD klesající od 
horních listů ke kořenům, vlivem sucha a kombinovaného 
stresu se v těchto rostlinách snížila exprese FeSOD. 
V rostlinách 35S::CKX1 nebyl zachován gradient exprese, 
ani se exprese FeSOD vlivem stresu významně nesnížila. 
FeSOD1 vykazovala gradient aktivity klesající od horních 
listů po kořeny ve všech testovaných rostlinách za všech 
podmínek. Vlivem stresových podmínek, zejména sucha  
a kombinovaného stresu došlo ke zvýšení aktivity FeSOD1. 
FeSOD1 byla nejvíce aktivní isoforma ve všech testovaných 
vzorcích. FeSOD2 vykazovala obdobnou aktivitu ve všech 
liniích, i za stresových podmínek. 

V rostlinách byla sledována exprese jedné CuZnSOD 
isoformy. Aktivní isoformy CuZnSOD byly v tabáku 
identifokovány tři, značeny dle mobility v nativním gelu, od 
nejpomalejší CuZnSOD1, -2, -3. Exprese CuZnSOD 
v kořenech WT byla 2-3krát vyšší než v listech. V kořenech 
transgenních linií byla exprese CuZnSOD srovnatelná 
s expresí v listech. Ve WT nedošlo k významnému zvýšení 
exprese CuZnSOD po působení vysoké teploty a sucha, po 
kombinaci těchto stresorů exprese ve střední a dolní části 
rostliny vzrostla. V transgenních stresovaných rostlinách 
byla exprese zvýšena v porovnání s kontrolními 
podmínkami. V horních listech tří testovaných linií byly 
aktivní všechny tři CuZnSOD isoformy za všech podmínek. 
V obou transgenních liniích byly CuZnSOD1 a -3 aktivní ve 
všech listech, zároveň aktivita vykazovala gradient klesající 
od horních k dolním listům. Na rozdíl od dolních listů WT, 
kde aktivita CuZnSOD isoforem nedosáhla úrovně detekce. 
Za sucha a kombinovaného stresu se objevila mírná aktivita 
CuZnSOD1 a -3 i v kořenech transgenních rostlin, zvláště ve 
35S::CKX1.  

Aktivita všech SOD isoforem v obou transgenních 
liniích za kontrolních podmínek byla mírně zvýšená 
v porovnání s WT. 
 Práce ukázala, že vlivem stresu se zvyšovala aktivita 
SOD isoforem, ale ne vždy jejich exprese. Množství 
aktivních SOD proteinů tedy není přímo závislé na jejich 
expresi. Snížený obsah cytokininů ovlivnil zastoupení 
MnSOD a CuZnSOD isoforem. Gradient aktivity klesající od 
horních k dolním listů ukazuje, že tyto isoformy mohou být 
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ovlivněny stářím listu. Zároveň MnSOD a CuZnSOD byly 
řízeny jiným mechanismem, protože aktivita MnSOD 
v 35S::CKX1 byla snížena, naopak koncetrace CuZnSOD1 a 
-3 byla zvýšena oproti WT. Aktivita mitochondriální 
MnSOD je pravděpodobně spojena s respirací, na rozdíl od 
CuZnSOD, která je lokalizována v cytosolu, chloroplastech a 
peroxisomech. Výhodu ve stresových podmínkách mohla 
transgenním rostlinám se sníženou hladinou cytokininů 
skýtat počáteční zvýšená aktivita SOD a zachování aktivních 
CuZnSOD isoforem  ve starších listech, protože byla 
prokázána zvýšená odolnost ke stresu při overexpresi 
CuZnSOD3, 4. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR č. 206/06/1306 
a 521/07/0470. 
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Komplementový systém je dôležitým  mechanizmom 
vrodenej imunity a je nepostrádateľný  najmä v prípade 
artropodmi prenosných ochorení, kedy sú pôvodcovia 
injektovaný priamo do krvného riečišťa. Francisella 
tularensis je fakultatívne intracelulárna, nepohyblivá  a 
Borrelia burgdorferi je pohyblivá a extracelularna baktéria. 
Obe gram negatívne kliešťami prenosné patogény, 
pôvodcovia zooantroponóz, vykazujú značnú odolnosť voči 
komplementom sprostredkovanej bakteriolýze.  

Cieľom práce bolo nájsť proteíny borelie respektíve 
francisely, ktoré sú zodpovedné za komplementovú 
rezistenciu.  

Výsledky: Pomocou  Affinity ligand binding assay 
(ALBI) so separovanými  proteínmi  borélií, resp. francisel 
sme detegovali nový CD59 like proteín u pôvodcu Lýmskej 
choroby, respektíve recidivujúcej horúčky. Taktiež v prípade  
pôvodcu tularémie  konkrétne u poddruhu novicida izolátu 
CRO 1 a poddruhu holarctica  izolátu LVS  CRO 2 bola 

preukázaná prítomnosť CD59 like proteínu. Nasledujúcou 
identifikáciou proteínu za pomoci 2-D far western 
imunoblotingu u Borrelia afzelii izolát SKT4 sme zistili, že 
nami sledovaný CD59 like proteín sekvenovaný de novo 
vykazoval zhodu s boréliovím VLsE proteínom. Na základe 
týchto zistení možno predpokladať, že Francisella ako aj 
Borrelia sú schopné exprimovať proteíny, ktoré intaragujú 
s protilátkou anti CD59.  Týmto zistením sa potvrdilo, že 
niektoré poddruhy borelií a francisel sú schopné inhibovať 
terminálnu kaskádu nezačlenením C9 pri vytváraní 
membránu atakujúceho komplexu (MAC). Zároveň  sme 
identifikovali funkciu boréliového proteín VLsE.    
 
Táto publikácia, bola vytvorená realizáciou projektu 
INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a 
zoonózy, na základe podpory operačného programu Výskum 
a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (50% podiel) a VEGA-1/0621/09 (50% podiel). 
 
 
ŠTÚDIUM INTERAKTÓMU KATALYTICKEJ 
PODJEDNOTKY TELOMERÁZY Arabidopsis thaliana 
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FAJKUSa,b  
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jana.majerska@gmail.com 
 

Telomeráza je jedinečná reverzná transkriptáza 
eukaryotických organizmov, ktorá pridáva krátke repetície 
DNA na konce lineárnych chromozómov – telomér. Tým ich 
odlišuje od dvojreťazcových zlomov DNA, predchádza strate 
genetickej informácie pri replikácii a udržuje bunkovú 
proliferáciu. V posledných piatich rokoch sa začali hromadiť 
dôkazy, že telomeráza vykonáva v bunke i ďalšie aktivity, 
ktoré nie sú závislé na jej interakcii s telomérami1-3. Hoci sa 
predpokladá účasť telomerázy na regulácii apoptózy, génovej 
expresie, funkcie mitochondrií či odpovede na poškodenie 
DNA, mechanizmus týchto aktivít je vo väčšine prípadov 
neznámy. 
 Cieľom práce je prispieť k objasneniu pôsobenia a re-
gulácie telomerázy u modelovej rastliny Arabidopsis 
thaliana prostredníctvom vyhľadania proteínov 
interagujúcich s jej katalytickou podjednotkou (AtTERT). 
K tomuto účelu je používaná vysokovýkonná metóda 
tandemovej afinitnej purifikácie, ktorá umožňuje izoláciu 
značeného proteínu spolu s jeho prirodzeným okolím priamo 
z celkového proteínového extraktu rastlinného materiálu,  
a následná identifikácia získaných proteínov hmotnostnou 
spektrometriou. Okrem AtTERT s plnou dĺžkou sú 
mapovaniu interakčných partnerov podstúpené vybrané 
skratené varianty proteínu za účelom identifikácie domén, 
ktoré sa zúčastňujú interakcie. 
 Súčasťou práce je tiež charakterizácia proteín-
proteínových interakcií medzi doménami AtTERT s využi-
tím koimunoprecipitácie v podmienkach in vitro. Objasnenie 



Chem. Listy 105, 387–428 (2011).  11. Amerika 

 409 

zloženia telomerázového komplexu a štúdium jeho 
interaktómu je predpokladom k pochopeniu molekulárnych 
princípov mnohostranných aktivít telomerázy v bunke, ako aj 
cestou k odhaleniu úplne nových funkcií tohto enzýmu. 
 
Za identifikáciu proteínov MS ďakujeme Mgr. Davidovi 
Potěšilovi z ÚEB PřF MU v Brne. Práca vznikla za podpory 
GA ČR (521/09/1912), GA AV ČR (IAA500040801) a 
Programu rektora MU (MUNI/C/0981/2010). 
 
LITERATÚRA 
1.  Bollmann F. M.: BioEssays 30, 728 (2008). 
2. Parkinson E. K., Fitchett C., Cereser B.: Cytogenet. 

Genome Res. 122, 273 (2008). 
3. Majerská J., Sýkorová E., Fajkus J.: Mol. BioSyst. 7, 

1013 (2011). 
 
 
UŽITÍ IN VITRO BUNĚČNÝCH MODELŮ VE STUDIU 
AKUMULACE LÉČIV POMOCÍ TRANSPORTÉRŮ 
PRO ORGANICKÉ ANIONTY A KATIONTY 
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TREJTNARa   
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biologie, Oddělění biochemie a molekulární biologie 
jana.mandikova@faf.cuni.cz   
 

Thiopurinové deriváty [azathioprin (AZA), 
6-merkaptopurin (6-MP) a 6-thioguanin (6-TG)] patří mezi 
látky široce používané v klinické praxi především jako 
imunosupresiva. Metabolity thiopurinů se mohou v buňkách 
akumulovat a způsobit tak nežádoucí poškození ledvin  
a jater, což vede ke snížení dávky pacientovi. Studované 
transportéry pro organické anionty (hOAT1) a kationty 
(hOCT2) hrají důležitou roli při membránovém transportu 
organických kyselin a bazí do epiteliálních buněk2.  

Cílem této studie bylo vyhodnotit interakce AZA, 6-
MP a 6-TG s lidským transportérem pro organické anionty 
hOAT1 v in vitro buněčném modelu a připravit funkční 
buněčný model k zjištění možného přispění hOCT2 k tomuto 
transportu. 

Akumulační experimenty byly provedeny pomocí 
standardní buněčné linie HeLa přechodně transfekované 
hOAT1 nebo hOCT2. Transportní studie byly 
optimalizovány a provedeny s použitím standardních 
radioaktivně značených látek p-[3H]aminohippurát (PAH) 
pro hOAT1 a [3H]1-methyl-4-fenylpyridinium (MPP+) pro 
hOCT2. Pro potvrzení hOAT1 substrátové specifity byla 
akumulace standardní látky PAH inhibována postupně se 
zvyšující koncentrací jednotlivých thiopurinových derivátů.  

Buněčná akumulace všech tří testovaných látek AZA, 
6-MP a 6-TG v HeLa buňkách se významně nelišila. Pořadí 
jejich akumulace v buňkách bylo následující: AZA ≈ 6-MP ˃ 
6-TG. Hodnoty inhibičního paramentru Ki testovaných látek 
se pohybovaly od 65,8 µM do 138,5 µM. V transportní studii 
s látkou MPP+ jsme pozorovali signifikantní rozdíl 

v akumulaci testované látky v transfekovaných HeLa 
buňkách ve srování s kontrolními buňkami transfekovanými 
prázdným vektorem. 
 Na základě devíti provedených transportních studií se 
třemi thiopurinovými deriváty AZA, 6-MP a 6-TG jsme 
potvrdili správnou funkčnost transportéru hOAT1 
v použitém in vitro buněčném modelu. Pomocí standardní 
látky MPP+ jsme také demonstrovali správnou 
funkčnost hOCT2. 
 
Tato práce vznikla za finanční podpory Fondu Mobility 
Karlovy Univerzity v Praze. 
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Xenotransplantace prasečích orgánů, tkání a buněk by 
mohla prodloužit a zlepšit kvalitu života mnoha pacientů. 
Zároveň však může usnadnit přenos prasečích patogenů na 
člověka. Chov prasat v SPF podmínkách umožňuje 
vyvarovat se většiny patogenů, nikoliv však prasečích 
endogenních retrovirú (PERV), které jsou součástí prasečího 
genomu a jsou schopné infikovat lidské buňky in vitro. 
Infekce xenotransplantovaných pacientů zatím nebyla 
zaznamenána. Mezidruhový přenos viru by znamenal 
ohrožení nejen daného pacienta, ale díky adaptaci na lidský 
organismus by mohl ohrozit širokou veřejnost. 

Prasečí genom obsahuje asi 50 inserčně polymorfních 
provirů, ale jen část z nich tvoří infekční částice. Část je 
defektní či umlčená. V umlčování endogenních retrovirů má 
často zásadní roli methylace DNA. Rozhodli jsme se zjistit, 
zda se aktivita provirů lidí mezi jednotlivými tkáněmi a mezi 
různými prasaty a zda závisí na methylaci LTR PERVů. 

Podařilo se nám prokázat citlivost různých LTR 
PERVů na methylaci in vitro. Pomocí bisulfitové sekvenace 
a kvantitativniho PCR specifického pro nemethylované 
sekvence jsme ukázali, že LTR PERVů jsou v prasečích 
tkáních převážně methylované, zatímco PERVy v prasečích 
buňkách PK15, které jsou schopné infikovat lidské buňky in 
vitro, jsou methylované přibližně pětkrát méně. RT-PCR 
ukazuje korelaci vysoké methylace s nízkou expresí RNA  
a naopak. Dále ukazujeme značnou stabilitu methylace 
PERVů po působení inhibitorů methylace. 

Na základě našich výsledků usuzujeme, že aktivita 
PERVů je závislá na nízké methylaci jejich regulačních 
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sekvencí. PERVy v prasečích tkáních jsou na rozdíl od 
infekční linie PK15 silně methylované, což spolu se 
stabilitou této methylace naznačuje nízkou pravděpodobnost 
přenosu PERVů při xenotransplantacích. 
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Jedním z virulenčních faktorů mikroba Francisella 
tularensis (F. tularensis) je hypotetický lipoprotein DsbA 
(FTH_1071). Tento protein sdílící homologii k proteinům 
rodiny disulfidoxidoreduktas DsbA se skládá ze dvou 
funkčních domén, z nichž jedna – DsbA doména – je 
zodpovědná za disulfidoxidoreduktasovou aktivitu tohoto 
proteinu1. DsbA doména obsahuje katalyzické místo tvořené 
konzervovaným motivem aminokyselin C-X-X-C. Cílem této 
studie bylo zjistit vliv záměny cysteinů aktivního místa 
DsbA domény hypotetického lipoproteinu FTH_1071 na 
virulenci mikroba F. tularensis subsp. holarctica. 

Pro tvorbu kmene F. tularensis se záměnu obou 
cysteinů za alaniny v aktivním místě DsbA domény 
FTH_1071 byla použita technika místně-cílené mutageneze. 
Replikativní plasmid nesoucí mutovaný gen pro protein 
FTH_1071 byl vnesen do delečního mutanta 
FSC200ΔFTH_1071 a u takto komplementovaného kmene in 
trans byla zkoumána změna virulence oproti divokému 
kmeni. Jako kontrola byl stejným způsobem připraven 
mutant bez aminokyselinových záměn v aktivním místě 
DsbA domény. In vitro testy prokázaly neschopnost kmene 
proliferovat jak v primární myší kostně-dřeňové 
makrofágové linii, tak v monocyto-makrofágové linii J774. 
In vivo infekce BALB/c myši mutantním kmenem ukázaly 
sníženou virulenci oproti divokému kmeni F. tularensis. 
Dále byl prokázán protektivní účinek u BALB/c myši po 
infekci mutantním kmenem a následnou sekundární infekcí 
plně virulentním divokým kmenem.  

Pro stanovení disulfidoxidoreduktasové aktivity byla 
zjišťována schopnost rekombinantního proteinu katalyzovat 
redukci lidského inzulinu v přítomnosti DTT. Rekombinantní 
protein se záměnou aminokyselin v aktivním místě DsbA 
domény nevykazoval disulfidoxidoreduktázovou aktivitu.   
 
Tato práce vznikla za podpory grantů MO UOFVZ0000501 a 
GA UK 14010 (Grantová agentura Univerzity Karlovy) 
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 Stále rostoucí počet patogenních bakterií, rezistentních 
vůči tradičním antibiotikům, vyžaduje hledání nových 
antimikrobiálních látek. Antimikrobiální peptidy (AMPs), jež 
jsou součástí vrozené imunity všech živočichů, patří mezi 
farmaceuticky zajímavé látky. V naší laboratoři jsme zjistili, 
že jed blanokřídlého hmyzu, konkrétně jed divokých včel, je 
bohatým zdrojem AMPs.  
 V jedu eusociální včely Lasioglossum laticeps jsme již 
dříve identifikovali účinné AMPs lasioglossiny1. Po 
podrobnější analýze jsme v něm objevili další AMP, který 
jsme nazvali lasiocepsin, obsahující 27 aminokyselin a dva 
disulfidické můstky. Svou primární i sekundární strukturou 
se liší od lasioglossinů. Pomocí Edmanova odbourávání, 
tryptického štěpení a hmotnostní spektrometrie jsme určili 
jeho sekvenci (GLPRKILCAIAKKKGKCKGPLKLVCKC) 
a stanovili polohu disulfidických můstků (Cys8-Cys25  
a Cys17-Cys27). Získání dostatečného množství lasiocepsinu 
vyžadovalo optimalizaci syntetického postupu. Změna 
spočívala v zavedení dvoukrokové oxidace peptidu se 
selektivně chráněnými cysteiny. Lasiocepsin vykazuje silnou 
antimikrobiální aktivitu vůči Gram-pozitivním i -negativním 
bakteriím, přičemž významná je jeho aktivita proti patogenní 
bakterii Pseudomonas aeruginosa (15 μM). Dále působí proti 
kvasinkám (Candida albicans) a vykazuje nízkou toxicitu 
pro eukaryotní buňky.  
 Amidace C-konce lasiocepsinu vede k mírnému 
zvýšení aktivity. Strukturně-aktivitní studie dále ukázala, že 
disulfidické můstky nejsou nezbytné pro antimikrobiální 
aktivitu lasiocepsinu, zatímco zkrácení peptidu jak z N-
konce, tak z C-konce působí ztrátu aktivity. Analýza CD 
spekter lasiocepsinu ve vodě ukazuje na značný podíl α-
helixu v jeho struktuře. Podíl α-helikální struktury je mírně 
zvýšen v přítomnosti α-helix-podporujícím prostředí 2,2,2-
trifluoroethanolu.  
 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR 203/08/0536  
a výzkumného záměru AV ČR Z40550506. 
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INHIBICE INTEGRINŮ A ADHEZE B-LYMFOCYTŮ 
V KOSTNÍ DŘENI A LYMFATICKÝCH UZLINÁCH 
JAKO NOVÝ PŘÍSTUP V TERAPII LYMFOMŮ A 
LEUKÉMIÍ 
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V nedávné době byla popsána důležitá úloha 
podpůrných buněk (stromatu) v kostní dřeni a lymfatických 
uzlinách pro přežívání maligních B lymfocytů1. Bylo 
zjištěno, že interakce maligních B lymfocytů se stromatem je 
chrání před apoptózou indukovanou klasickou chemoterapií2, 
ale zatím nebyla studována případná rezistence 
k monokonálním protilátkám. Přítomnost reziduálních 
nádorových buněk po chemo-immuno terapii je také příčinou 
relapsu onemocnění a těžko dosažitelné vyléčitelnosti B-
buněčných malignit. 
 Cílem práce byla charakterizace vztahu interakce 
maligních B-buněk lymfomů se stromatem a jejich vliv na 
chemo-immunoterapii v modelu in vitro. Specificky byla 
studována povaha rezistence k monoklonální protilátce 
rituximab (anti-CD20), která je základní součástí terapie B-
buněčných malignit. Zároveň jsme předpokládali, že inhibicí 
intergrinu (alfa-4-beta-1) bude možné překonat rezistenci 
způsobenou adhezí B-lymfocytů.  
 Zavedli jsme kokultivační model se stromálními 
buňkami kostní dřeně (HS-5) a maligními B lymfocyty (10 
lymfomových buněčných linií a primární vzorky), který 
umožnil studium interakce stromálních buněk a maligních B-
lymfocytů. Tento model objasnil mechanismus rezistence 
k monoklonální protilátce rituximab, která je klíčová  
v terapii B-buněčných malignit. Na základě literárních údajů 
byl jako možný potenciální cíl pro překonání rezistence 
způsobené stromatem vytipován integrin alfa-4-beta-1, který 
je důležitý pro adhezi B lymfocytů v lymfatickým uzlinách  
a kostní dřeni. Tato molekula je silně exprimována na většině 
buněk lymfomů3 a také u agresivních případů chronické 
lymfatické leukémie4. Testovaná monoklonální protilátka 
cílená proti této adhezivní molekule (natalizumab) se ukázala 
být velmi účinnou v experimentech in vitro. Aplikace 
natalizumabu vedla k inhibici adheze B-lymfocytů z 75-90 % 
a buňky také ztratili morfologii spojenou s adhezí. 
Natalizumab byl schopen v kombinaci s rituximabem nebo 
cytostatiky (fludarabin, doxorubicin) zvýšit množství 
apoptických buněk o 30-50 % u několika modelových 
buněčných linií (Karpas-422, Raji, DOHH2) a primárních 
vzorků získaných od pacientů s lymfomy.  
  Na základě získaných výsledků byl nově popsán 
fenomén označený jako CAM-AR (cell adhesion-mediated 
antibody resistence) a je připravována klinická studie 
inhibitoru alfa-4-beta-1 v kombinaci s chemoterapií v terapii 
lymfomů. 
 
Podpořeno IGAMZCR NT11218-6/2010. 
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Samoskladba molekul je jedním ze základních procesů 
jak v biologii, tak v supramolekulární chemii. Guanosin 
(Guo) a jeho deriváty díky svým samoskladným 
schopnostem dnes patří mezi hojně studované molekuly.  

 

 
Obr. 1. Spektra VCD binární směsi Guo/GMP při teplotě 70 °C 
(1), 37 °C (2) a 20 °C (3). 
 

Jejich tetramerní asociáty jsou podstatou telomerní části 
DNA a jsou též základním stavebním prvkem 
supramolekulárních reversibilních gelů, které mohou vznikat 
za určitých fyzikálně-chemických podmínek. Ačkoli Guo je 
ve vodě špatně rozpustný, se solí 5´-guanosinu monofosfátu 
(GMP) ve vodném pufru tvoří zajímavou uspořádanou 
strukturu. Pomocí vibračního cirkulárního dichroismu 
(VCD), který je vhodnou technikou ke studiu konformačních 
změn chirálních sloučenin, jsme charakterizovali podmínky 
vzniku (poměr Guo/GMP, přídavek kationtu a hodnota pH) 
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termoasociativních gelů z těchto binárních směsí. Využitím 
VCD jsme získali další strukturní informace o 
samoskladných aspociátech v roztocích, např. zapojení 
jednotlivých funčních skupin a slabých interakcí. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR P208/11/0105. 
 
 
EXTRACELULÁRNÍ L-ARGININ JE KLÍČOVÝM 
REGULÁTOREM FYZIOLOGICKÝCH PROCESŮ U 
KLIDOVÝCH I ZÁNĚTLIVÝCH MAKROFÁGŮ 
 
MICHAELA PEKAROVÁ*a, HANA MARTIŠKOVÁa, 
DENISE LAUb, ANNA KLINKEb, LUKÁŠ KUBALAa, 
ANTONÍN LOJEKa 
 
aBiofyzikální ústav AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno; 
bDepartment of Cardiology, Hamburg University Heart 
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Aminokyselina L-arginin je důležitým prekurzorem při 
syntéze proteinů, zároveň jej jako substrát využívá řada 
enzymů důležitých v regulaci imunitních odpovědí 
organizmu. Jelikož bylo dokázáno, že narušení metabolismu 
L-argininu u savců může významně přispívat k deregulaci 
odpovědi imunitního systému a endoteliální dysfunkci, cílem 
této práce bylo objasnit mechanismus jeho působení  
u makrofágů, které jsou klíčovou složkou nespecifického 
imunitního systému. 

Naše experimenty přinesly velice zajimavé poznatky a 
výraznou měrou přispívají k objasnění role L-argininu 
v regulaci imunitních odpovědí. Zjistili jsme, že L-arginin, 
v koncentrační závislosti, reguluje proliferaci makrofágů. 
Širokospektrální cytokinová array dále ukázala, že L-arginin 
hraje klíčovou roli v produkci růstových faktorů (G- a GM-
CSF) u klidových makrofágů, které jsou nezbytné pro 
indukci migrace makrofágů do napadené tkáně. Pomocí 
vysoce specifické metody, umožňující sledování migrace 
buněk, jsme tyto předpoklady potvrdili. U zápalových 
makrofágů bylo zvýšení koncentrace L-arginu nezbytné 
pro aktivaci signálních dráh (MAPK/NF-κB), doprovázeno 
také indukcí produkce zánětlivých mediátorů (jako jsou NO, 
superoxidový anion, IFN-γ, TNF-α, IL-1b, 7, 10, 13, 16, 17, 
23, MIG a MCP-5). Navíc, pomocí průtokové cytometrie se 
nám podařilo zjist, že L-arginin signifikantně zintenzivňuje 
míru fagocytózy fluorescenčně značených částic. 

Jelikož změny detegované u aktivace MAP kinas  
a indukce chemotaxe byli zaznamenány řadově v minutách 
po změně koncentrace L-argininu, předpokládali jsme, že 
regulační proces je spojen s aktivací s G-proteinem spřaže-
ných receptorů. Zjistili jsme, že inhibice aktivace fosfolipasy 
C měla skutečně na následek signifikantní redukci různých 
fyziologických funkcí makrofágů ovlivněných L-argininem 
v klidových i zánětlivých podmínkách. 

Po podrobné analýze všech prozatím dostupných dat se 
ukázalo, že L-arginin výrazným způsobem zasahuje do 
aktivace signálních drah makrofágů, vedoucích ke změnám 
v jejich fyziologických procesech. Tyto změny, jak 

v klidových tak v zánětlivých podmínkách, jsou regulovány 
na úrovni aktivace s G-proteinem spřažených receptorů. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR 524/08/1753. 
 
 
PŘÍPRAVA A BIOLOGICKÁ AKTIVITA 
FOSFORAMIDÁTOVÝCH A CYKLO-Sal- 
PRONUKLEOTIDŮ ODVOZENÝCH OD 6-HETARYL-
7-DEAZAPURINOVÝCH RIBONUKLEOSIDŮ 
 
PAVLA PERLÍKOVÁ, MICHAL HOCEK 
 
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., 
Flemingovo náměstí 2, 160 00  Praha 6 
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Použití prodrug hraje významnou roli ve vývoji nových 
protivirovách a protinádorových léčiv. Fosforamidátové a 
cyklo-Sal-pronukleotidy byly v minulosti s úspěchem 
využity ke zlepšení cytoxických a antivirálních účinků 
nukleosidů1,2. Na našem pracovišti byla nedávno připravena 
série 6-hetaryl-7-deazapurinových ribonukleosidů s význam-
ným cytotoxickým účinkem v nanomolárních koncentra-
cích3. Cílem této práce bylo prohloubit cytotoxický účinek 
těchto derivátů převedením na výše uvedené typy prodrug. 
Příslušné 6-chlor-7-deazapurinové ribonukleosidy chráněné 
2’,3’-O-isopropylidenovou skupinou byly převedeny na 
cyklo-Sal-pronukleotidy nebo fosforamidáty. Suzukiho 
a Stilleho cross-coupling reakcemi cyklo-Sal-pronukleotidů 
a fosforamidátů a následným odchráněním byly připraveny 
cílové pronukleotidy4,5. Všech 30 nových pronukleotidů bylo 
testováno na cytotoxickou aktivitu vůči různým nádorovým 
liniím. Významným zjištěním je, že cytotoxická aktivita 
fosforamidátových a cyklo-Sal-pronukleotidů se vzájemně 
velmi liší a zřejmě souvisí s rozdílným mechanismem jejich 
aktivace v buňce. Cyklo-Sal-deriváty navíc jsou silnými 
inhibitory lidské adenosin kinasy. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantů 1M0508 (MŠMT), 
P207/11/0344 (GAČR) a firmy Gilead Sciences, Inc. 
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Deriváty 4-chinolónu, štruktúrne analógy kyseliny 
nalidixovej, sú známe svojou biologickou aktivitou, najmä 
antibakteriálnou, ale v poslednej dobe aj antikarcinogénnou  
a antivírusovou1. 

Našim cieľom bolo preto pripraviť nové, v literatúre 
nepopísané fluórované chinolóny a ich deriváty. Spôsob 
prípravy týchto zlúčenín vychádza z 3-fluóranilínu I, ktorý 
bol využitý na prípravu (3-fluóranilino)etylénových 
prekurzorov III. Tieto boli pripravené vinylovou 
nukleofilnou substitúciou alkoxyskupiny alkoxymetylén-
ových derivátov a zlúčenín s aktívnou metylénovou 
skupinou, označovaných ako aktivované enolétery II 
(Schéma 1). Vhodné prekurzory boli v podmienkach 
Gouldovej-Jacobsovej reakcie2 cyklizované a ďalej 
modifikované za vzniku cieľových zlúčenín IV. Tieto 
zlúčeniny sme syntetizovali s cieľom preskúmať ich 
biologickú aktivitu.    

 

 
Schéma 1. 
 
Táto práca bola finančne podporovaná Grantovou 
agentúrou VEGA (grant 01/0660/11). 
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Interakcie malých molekúl s DNA sú predmetom 
intenzívneho štúdia takmer pol storočia. Charakterizácia 
interakcie týchto látok, či už prírodných alebo syntetických, 
neposkytuje len nahliadnutie do biológie, ale dáva aj 
príležitosť na rozvíjanie účinných liečebných prostriedkov. 

Cieľom práce bolo identifikovať nové protinádorové 
liečivá, konkrétne rôzne novosyntetizované deriváty N-
(1,2,3,4-tetrahydroakrídin-9-yl)-N`-[2-(1,2,3,4-
tetrahydroakridín-9-ylamino)alkyl] tiomočoviny (etyl, butyl, 
hexyl). Sledovali sme schopnosť ich interakcie s ctDNA, 
inhibičný účinok na topoizomerázu I a biologickú aktivitu na 
leukemickej bunkovej línii HL-60 aplikáciou rôznych 
chemických a biologických metód. 

 

THA N
H
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H

S

N
H

THA
 

 
Schéma 1. Hexylový derivát bis-takrínu tiomočoviny 

 
Experimentálne výsledky poukazujú na schopnosť 

nových derivátov viazať sa do malého žliabku DNA 
a inhibovať topoizomerázu I už pri nízkych koncentráciách. 
Biologická účinnosť sledovaných látok bola stanovená 
analýzou zmien mitochondriálneho membránového 
potenciálu, indukciou bunkovej smrti a analýzou bunkového 
cyklu v in vitro podmienkach. Najsilnejší cytotoxický efekt 
sme zaznamenali po aplikácii hexylového derivátu. Už pri 
nízkych koncentráciách (5, 15 μM) sme pozorovali 
signifikantný nárast počtu buniek s depolarizovaným 
mitochondriálnym potenciálom, významnú indukciu nekrózy 
a akumuláciu buniek v G1 fáze bunkového cyklu. 
 
Štúdia bola uskutočnená za podpory grantov VVCE-0001-07, 
SEPO II (ITMS26220120039), VEGA 1/0179/11, VVGS 32/10-11. 
 
 
ADHÉZIA NEUROINVAZÍVNEJ Borrelia garinii  K 
ENDOTELOVÝM BUNKÁM HEMATOENCEFA-
LICKEJ BARIÉRY JE SPROSTREDKOVANÁ 
INTERAKCIOU VONKAJŠIEHO POVRCHOVÉHO 
PROTEÍNU OspA A CD40   
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Neurologická manifestácia Lymskej choroby u ľudí je 
pripisovaná penetrácii hematoencefalickej bariéry (HEB) 
boréliou a jej následnej invázii  do centrálneho nervového 
systému. Presný mechanizmus prestupu cez HEB na 
molekulovej úrovni nie je dodnes známy. Hlavnou 
podmienkou tohto procesu  je adhézia borélií na povrch 
endotelových buniek1,2. 
 Pre účely identifikácie proteínov zodpovedných za 
adhéziu k mozgovým mikrovaskulárnym endotelovým bun-
kám (BMEC) sme použili Ligand capture assay a MALDI- 
-TOF-MS. Preukázali sme, že OspA proteín 
neuroinvazívneho kmeňa B. garinii (SKT-7.1) je schopný 
interagovať s BMEC, na druhej strane u ne-neuroinvazív-
neho kmeňa B. burgdorferi sensu stricto (SKT-2) sme 
nepozorovali žiadny BMEC interagujúci proteín. Na 
potvrdenie interakcie OspA:BMEC bol skonštruovaný His-
tagovaný OspA proteín oboch boréliových kmeňov a hybri-
dizovaný s celobunkovým lyzátom BMEC (Co-IP, Western 
blot). Ko-imunoprecipitant pre OspA neuroinvazívneho 
kmeňa SKT-7.1 bol následne identifikovaný ako CD40 
proteín, ktorý má nezastupiteľnú úlohu v translokácii 
lymfocytov cez HEB u leukocytov. Rozdielna afinita OspA  
u SKT-7.1 a SKT-2 ku CD40 nasvedčuje, že OspA má 
pravdepodobne zásadnú úlohu pri adhézii ku BMEC, čo je 
prvým krokom pri penetrácii Haminokyselinové sekvencie 
OspA oboch kmeňov porovnané a polymorfizmus bol 
vyhodnocovaný v endotélium viažucej doméne (AA 144 - 
183). Podarilo sa nám nájsť aminokyselinové substitúcie 
(Y165F, V166T, T172A, V179K), ktorým pripisujeme 
zodpovednosť za rozdiely v schopnosti viazať sa na BMEC 
a za následnu translokáciu HEB.   
 Výsledky nášho výskumu preukázali, že OspA hrá 
podstatnú úlohu v adhézii a tým aj pri invázii borélii do 
centrálneho nervového systému. Môžeme taktiež 
predpokladať, že krátkodobé asociácie pri procese 
translokácie sú sprostredkované cez OspA:CD40 interakciu. 
 
Táto publikácia, bola vytvorená realizáciou projektu 
INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat  
a zoonózy, na základe podpory operačného programu Výskum 
a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (50% podiel) a VEGA-1/0621/09 (50% podiel). 
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V poslednej dobe sa zaznamenal veľký záujem 
o prípravu nových CoII komplexov pre ich zaujímavé 
magnetické vlastnosti1,2. Komplexy kobaltu odvodené od 
Schiffových zásad možno použiť aj ako katalýzatory, nosiče, 
aktivátory, ale aj pre enantiselektívne a asymetrické 
katalýzy3.  

Bola syntetizovaná séria nových imínových ligandov 
L1 = 2-[(2,2-difenyletylimino)-metyl]pyridín-1-oxid monohyd-
rát; L2 = 2-[(2-aminoetylimino)-metyl]-fenol; L3 = 2- 
-[(furán-2-ylmetylimino)-metyl]-6-metoxyfenol, ktoré boli 
použité na prípravu komplexov CoIII a CoII.  
 

 
Obrázok 1. Molekulová štruktúra študovaných komplexov 

 
Koordinačné zlúčeníny 1 [Co(L1)2(Cl)2]·3.5H2O, 2 

[Co(L2)2](Cl)(H2O) a 3 [Co(L3)3] (obr. 1) boli študované 
z hľadiska štruktúry a magnetizmu, pričom prvotným 
zámerom bolo hľadanie korelácie medzi týmito 
vlastnosťami. Štruktúrna analýza odhalila, že kryštál 
komplexu 1 vytvára zaujímavý trojdimenzionálny porézny 
systém obsahujúci kanáliky s priemerom cca 8 Å. Táto 
štruktúra je výsledkom pôsobenia slabých C-H··· a C-
H···Cl interakcií. 
 
Táto práca vznikla ako súčasť riešenia projektov 
podporovaných grantovými agentúrami VEGA 1/1005/09  
a 1/0213/08, VVCE-0004-07 a APVV-0006-07. 
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RNA a DNA hrajú dôležitú úlohu v rozmanitých 
biologických procesoch ako sú napríklad génová regulácia, 
väzba ligandu a katalýza1,2. Aby bolo možné plne 
porozumieť funkcii RNA a DNA je potrebné poznať 
trojdimenzionálnu štruktúru nukleových kyselín. Pri skúmaní 
tejto trojdimenzionálnej štruktúry je dôležité zamerať sa 
hlavne na energetiku interakcií v rámci nej, spôsob akým táto 
komplexná štruktúra vzniká a zbaľuje sa. Mutácie 
nukleových báz v RNA a DNA ovplyvňujú rozdielne 
párovanie týchto báz ako aj celkovú kooperáciu pri 
zbaľovaní. Pri mutácií Guanínu na Inozín dochádza k strate 
jednej vodíkovej väzby, ale celková energetická strata 
a príspevok k destabilizácií je oveľa väčší ako by odpovedalo 
strate tejto jednej vodíkovej väzby3. Rozdielny energetický 
pokles bol pozorovaný pri tejto mutácií medzi RNA 
a DNA4,5. Z toho vyvstáva otázka, aké iné príspevky a v akej 
miere sa podieľajú na tejto destabilizácií a čo spôsobuje 
rozdiely v energetike týchto interakcií pre RNA a DNA.  
V tejto práci sa zaoberáme výpočtom destabilizácie RNA  
a DNA štruktúr metódou Molekulárnej dynamiky 
kombinovanej s metódou Termodynamickej Integrácie (TI). 
Tieto výsledky porovnávame s experimentálnou metódou 
UV spektroskopicky kontrolovanou krivkou topenia (UV 
Melting Experiments) pri zisťovaní termodynamických 
parametrov interakcií nukleových kyselín. Obe metódy 
využívajú sledovaný parameter rozdielu Gibbsovej voľnej 
energie �G ako ukazovateľ stability dvojvlákna nukleových 
kyselín RNA a DNA. Rozdiel v stabilite reťazcov sa skúmal 
pri mutácií guanínového nukleotidu G na inozínový I pre 
RNA a DNA.  

Vďaka dobrej zhode medzi experimentálnymi 
hodnotami destabilizácie dvojvlákien nukleových kyselín s 
teoreticky vypočítanými sa javí metóda TI ako veľmi 
perspektívna. Umožňuje popis destabilizácie na atomárnej 
úrovni a získané interakčné energie dekomponovať na 
jednotlivé zložky a skúmať ich príspevky k celkovej 
destabilizačnej energií.  
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 Významnou součástí imunitního systému jsou přirození 
zabíječi neboli NK buňky, které jsou schopné rozpoznávat  
a zabíjet některé nádorové a virem infikované buňky. 
Rozpoznávání abnormálních buněk je zprostředkováno 
sofistikovaným repertoárem aktivačních a inhibičních 
receptorů, které se nacházejí na povrchu NK buněk. Mezi 
nejznámější myší aktivační receptory patří NKR-P1A, jehož 
trojrozměrná struktura byla nedávno rozřešena pomocí 
rentgenové difrakce. Nejzajímavějším atributem struktury 
NKR-P1A je unikátní smyčka extendována z konzervované 
domény proteinu, která interaguje v krystalu s další 
symetricky sdruženou molekulou NKR-P1A. 
 Cílem projektu bylo studium konformace a flexibility 
unikátní smyčky v roztoku za fyziologických podmínek 
metodami chemického síťování a vodík/deuterium (H/D) 
isotopové  výměny v kombinaci s hmotnostní spektrometrií s 
vysokým rozlišením. 
 V případě chemického síťování byl protein NKR-P1A 
po zesítění činidly EDC, DSS a DSG rozštěpen 
endoproteasami AspN, GluC a trypsinem. Hmota vzniklých 
peptidů byla stanovena pomocí hmotnostní spektrometrie 
spojené se separací na kapilární kapalinové chromatografii 
(μLC ESI-FTMS). Vzdálenosti mezi síťovanými 
aminokyselinami v identifikovaných peptidech v konfrontaci 
se vzdálenostmi v krystalové struktuře proteinu indikovali 
reorganizaci smyčky a její asociaci s konzervovanou C-
lektinovou doménou. 
 Před samotným H/D experimentem byla připravena 
mutantní varianta NKR-P1A, ve které byla extendovaná 
smyčka deletována a nahrazena dvěma alaniny. V H/D 
experimentu byly proteiny NKR-P1A a její bezsmyčková 
varianta umístněny do pufru s obsahem D2O po dobu 30 
sekund až 24 hodin. Poté byla deuterace zastavena snížením 
pH na hodnotu 2,3 a rychlým zmražením preparátu kapalným 
dusíkem. Před analýzou byly proteiny rozštěpeny pomocí 
pepsinu, vzniklé peptidy odsoleny a jejich hmota stanovena 
hmotnostní spektrometrií μLC ESI-FTMS. Komparace 
kinetiky deuterace jednotlivých peptidů mezi receptorem 
NKR-P1A a jeho bezsmyčkovým mutantem odhalila snížení 
deuterace v oblasti 138Leu-143Asp a 190Ala-206Asn, což 
opět naznačuje asociaci smyčky s C-lektinovou doménou  
a determinuje její konformaci v roztoku, která se liší od 
konformace v krystalu. Tento závěr byl následně potvrzen 
pomocí NMR strukturní analýzy. 
  
Tato práce vznikla za podpory grantů MSM 21620808  
a 1M0505 od MŠMT ČR, a grantů P207/10/1040  
a 305/09/H008 od GAČR.  
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Photorhabdus luminescens (formálně Xenorhabdus 
luminescens) je Gram-negativní symbiotická enterobakterie 
žijící v trávicím traktu některých hlístů. Je patogenem hmyzu 
a dosud jedinou známou světélkující suchozemskou bakterií. 

V genomu bakterie P. luminescens byl objeven protein 
vykazující výraznou sekvenční podobnost k charakterizova-
nému lektinu BC2L-C-nt z lidského podmíněného patogenu 
Burkholderia cenocepacia. Je to zároveň jediný doposud 
předpokládaný homolog výše zmíněného lektinu. Struktura 
BC2L-C-nt představuje unikátní trimerní uskupení a 
důležitost tohoto lektinu spočívá mimo jiné v pozoruhodné 
podobnosti s faktorem nádorové nekrózy  (TNF -)1. 

Lektiny jsou proteiny, které reverzibilně a s vysokou 
specifičností vážou sacharidové zbytky nacházející se na 
povrchu buněčných stěn a membrán. Interakce mezi lektiny a 
sacharidy hrají tedy klíčovou roli při buněčných 
rozpoznávacích procesech. Na rozdíl od protilátek, které 
rovněž rozpoznávají cukerné jednotky, lektiny nejsou 
výsledkem imunitní odpovědi. 

Protein s histidinovou kotvou pro efektivnější 
purifikaci byl připraven v rekombinantní formě. Po úspěšné 
expresi a purifikaci proteinu jsme se zaměřili na strukturní a 
funkční studie. Pro funkční charakteristiku používáme 
metody SPR – rezonance povrchového plasmonu a ITC – 
isotermální titrační mikrokalorimetrie. Oligomerní stav 
proteinu byl sledován pomocí dynamického rozptylu světla a 
zesíťování proteinu bifunkčním činidlem, k získání 
komplexních dat byly dále využity metody analytické 
ultracentrifugace. Celková charakterizace proteinu poslouží k 
porozumění mechanismům interakce mezi bakterií a 
hostitelem. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantů MŠMT ČR 
(MSM0021622413, ME08008) a GA ČR (GA/303/09/1168, 
GD301/09/H004). 
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U chinolonových derivátů byla popsána antibakteriální, 
antiprotozoální, cytotoxická a imunosupresivní aktivita1. 
Dlouhodobě testujeme chemické knihovny těchto látek, 
přičemž byla identifikována řada zajímavých derivátů s cyto-
toxickými účinky v sub-mikromolárních koncentracích. 

Látky jsme dále testovali průtokovou cytometrií na 
analýzu buněčného cyklu a inhibici DNA/RNA syntézy. 
Deriváty zastavovaly buňky přednostně v G1 fázi buněčného 
cyklu souběžně s výraznou inhibicí DNA a RNA syntézy.  

Nejúčinnější derivát byl testován v in vivo nádorovém 
modelu, kdy byla s výhodou využita metoda „hollow fibres“ 
(Cellmax). Do myší byly implantovány dutá vlákna 
s nádorovými buňkami leukemické linie CEM. Myš byla 
následně léčena testovanou látkou. Dutá vlákna byla po 14 
dnech vyjmuta a přežívající buňky byly podrobeny 
cytotoxickému MTT testu. Účinnost testované látky byla 
srovnatelná s doxorubicinem. 

U takto účinných látek je výhodné pro další vývoj znát 
jejich přesný mechanismus účinku a molekulární cíle. 
K identifikaci proteinových cílů jsme zvolili metodu afinitní 
purifikace spojenou s hmotnostní spektrometrií. Purifikace 
proběhla na streptavidinem pokrytých magnetických 
kuličkách, na které byl navázán biotinylovaný účinný derivát. 
Takto vzniklý komplex jsme inkubovali s buněčným lyzátem 
linie CEM a po odmytí nespecifických proteinů jsme navázané 
proteiny separovali na 1D SDS PAGE. Jejich identifikace 
proběhla metodami LC-MS/MS a MALDI. Identifikované 
potenciální cíle jsou klíčové proteiny metabolismu glukosy, 
translace a cytoskeletu. Cílové proteiny jsme validovali 
western blotem a dalšími testy (buněčné modely, kinasové a 
enzymatické testy, hodnocení in vitro transkripce a translace). 
Při transfekci nádorové linie U2OS značeným aktinem jsme 
pozorovali výraznou fragmentaci a depolymerizaci aktinových 
vláken po inkubaci s chinolonovými deriváty.  

 
Tato práce vznikla za podpory grantů LC07017, 

MSM6198959216 a (BIOMEDREG) C.1.05⁄ 2.1.00⁄ 01.0030. 
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 Estrogeny jsou důležitými steroidními pohlavními 
hormony nepostradatelnými pro vývoj a fungování organismu. 
Ve větším množství se vyskytují u žen v reprodukčním věku, 
ale svou rovněž významnou úlohu mají  
i v mužském organismu. Během reprodukčního období je 
hlavním estrogenem u žen estradiol působící blahodárně na 
strukturu kostí, cév, kůže anebo funkci mozku a psychiky.  
U mužů se například podílí na tvorbě spermií. U obratlovců se 
vyskytují dva estrogenové receptory (ERα a ERβ). Tyto 
receptory fungují jako ligandy inducibilní transkripční faktory, 
které mají v organismu přes svou značnou příbuznost značně 
odlišnou úlohu. Zatímco je aktivita ERα spojena s rozvojem 
některých druhů nádorů (prsní karcinom), ERβ má 
prokazatelně tumor supresorový charakter. Využití tumor 
supresorových aktivit ERβ je komplikováno skutečností, že se 
přirozené estrogeny váží na oba receptory se stejnou afinitou.   
 V této práci jsme ukázali, že lze vhodným výběrem 
substituentů v 17α pozici 17β-estradiolu připravit vysoce 
selektivní ligandy jak pro Erα1, tak pro ERβ2. Vlastnosti takto 
připravených 17α-substituovaných estradiolů byly studovány 
pomocí afinitních vazebných esejí s rekombinantními 
receptory, luciferázovými buněčnými reportérovými esejemi3, 
estrogenní proliferační eseje s buněčnými liniemi odvozenými 
z karcinomu prsu a analýzy exprese cílových genů pro ERα a 
ERβ. Estrogenicita ERβ selektivního ligandu byla hodnocena 
in vivo na růstu mléčných žláz a děloh mladých myších samic. 
 Obě třídy nových ligandů umožňují studovat odděleně 
aktivitu obou estrogenových receptorů a představují cenné 
nástroje pro jejich výzkum. ERβ selektivní ligand navíc 
představuje látku se slibným terapeutickým využitím. 

A B 

 
Obr. 1. Růst mléčné žlázy zavislý na 17β-estradiolu u myši 

 
Tato práce vznikla za podpory grantů AV0Z50520514, 
Z40550506, LC06070, LC06077a MSM0021620857. 
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 Cyklin-dependentní kinasy hrají důležitou roli 
v regulaci buněčného cyklu. Syntéza inhibitorů CDK jako 
potenciálních léčiv rakoviny je tedy předmětem výzkumu 
farmaceutického průmyslu. Deriváty 4-(fenyldiazenyl)-1H- 
-pyrazol-3,5-diaminu1 byly identifikovány jako ATP-
kompetitivní inhibitory cyklin-dependentních kinas CDK2 a 
CDK9, které jsou zodpovědné za buněčné dělení, přičemž 
nejúčinnějším derivátem byl  4-[(3,5-diamino-1H-pyrazol-4- 
-yl)diazenyl]fenol (1). Z toho důvodu byl vybrán jako 
modelová sloučenina. Cílem byla taková obměna účinné 
struktury, která by vedla k derivátům s ještě lepšími 
inhibičními vlastnostmi. 
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Obr. 1. Strukturní model 1 a cílové deriváty 2 

 
Navržená obměna struktury (1) spočívala v acylaci 

jedné aminoskupiny (2). Tuto reakci však není možné 
provést přímo, protože endocyklický dusík v poloze 1 na 
pyrazolovém cyklu je pro acylaci reaktivnější. Rovněž druhá 
aminoskupina je náchylá k acylaci. Pro syntézu 
monoacylderivátů (2) byly tedy zvoleny vhodné protektivní 
skupiny. Jednalo se o 2,4-dimethoxybenzyl (Dmb) pro NH 
na pyrazolovém skeletu a Boc pro aminoskupinu. Obě 
chránící skupiny jsou kysele labilní, přičemž Boc je 
náchylnější k odštěpení než Dmb. Výhodou tohoto přístupu 
byla možnost postupného odchránění, celkem se tak podařilo 
připravit 30 nových sloučenin. Proměřením biologické 
aktivity byly získány zajímavé informace o vztahu mezi 
strukturou a inhibicí cyklin-dependentních kinas. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu MŠMT ČR (Granty 
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Efektivní asymetrická syntéza neracemických helicenů 
by byla optimálním způsobem jejich přípravy. V naší 
laboratoři byla vyvinuta [2+2+2] cykloisomerizace 
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aromatických triynů pro konstrukci helikálního skeletu,1 jejíž 
diastereoselektivní verze byla úspěšně použita při syntéze 
neracemických helicenům podobných látek 
s dihydrooxepinovou a dihydropyranovou strukturou. 
Vzhledem k tomu, že v obou případech dochází výlučně 
k tvorbě požadovaného diastereomeru (>99% de), jehož 
helicitu lze spolehlivě predikovat, rozhodli jsme se obdobný 
princip aplikovat na syntézu plně aromatického helicenu.  

Zdrojem diastereoselektivity by měla být 1,5-sterická 
repulze mezi substituentem na asymetrickém centru a arylem 
na nově vznikajícím aromatickém kruhu, která by vedla k 
dostatečnému rozdílu energií základních stavů obou 
diastereoizomerů lišících se helicitou (vypočtená hodnota cca 
4.3 kcal/mol, což odpovídá selektivitě >99:1).   
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Schéma 1. 
 
 Úspěšné provedení syntézy s látkami v racemické 
formě ukázalo, že v posledním kroku vzniká žádaný 
tetrahydroderivát substituovaného hexahelicenu jako jediný 
diastereomer (Schéma 2), jak bylo ověřeno pomocí 1H NMR 
a HPLC na chirální koloně. 
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Schéma 2. 
 
 Nyní je rozpracovávána chirální verze syntézy 
s využitím opticky čistého acetátu.  
 
Tato práce vznikla za podpory GA ČR (reg. č. 203/09/1766), 
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Na detekciu NADH bez využitia mediátora sa používajú 
rôzne formy nanoštruktúr, napr. mezoporézny uhlík, 
nanoporézne kovy alebo grafén, ale najčastejšie sa používajú 
uhlíkové nanorúrky (CNT)1. CNT majú výborné redoxné 
vlastnosti vďaka prítomnosti defektov a ostrých hrán2. Čisté 
CNT je značne náročné dispergovať v organických alebo 
vodných rozpúšťadlách. Nedávne štúdie však naznačujú, že na 
tento účel môže byť veľmi účinne použitá kyselina 
hyalurónová (HA), súdiac z výbornej vodivosti 
nanokompozitu a pozoruhodnej schopnosti dispergovať CNT3. 

Našim cieľom bolo pripraviť biokompatibilný 
nanokompozit pozostávajúci z jednostenných uhlíkových 
nanorúrok dispergovaných v HA, ktorý by sa použil na 
konštrukciu senzora na elektrochemickú detekciu NADH bez 
použitia mediátora. Zariadenie bolo charakterizované 
skenovacou elektrónovou mikroskopiou (SEM), FTIR 
spektroskopiou a hlavne pomocou elektrochemických 
techník4. 

CNT-HA bionanokompozit preukázal lepší prenos  
náboja, vyššiu krátkodobú stabilitu a vyššiu selektivitu 
stanovenia NADH v porovnaní s často používanými CNT-CHI 
(chitozán) bionanokompozitom. 

Výkon senzora modifikovaného s CNT-HA bol 
testovaný vo vsádzkovom a prietokovom (FIA) systéme, kde 
boli stanovené jeho základné charakteristiky. NADH senzor 
vykazoval veľmi dobrú operačnú stabilitu (92% pôvodnej 
citlivosti po 22 hodinách kontinuálneho merania), čo je 
dôležitá vlastnosť pre jeho integráciu do biopalivových 
článkov alebo biosenzorov.  

 
Táto práca vznikla za podpory EEA grantu SAV-FM-EHP-
2008-04-04 a projektu „Centrum pre materiály, vrstvy 
a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych 
podmienkach” z operačného programu Výskum a vývoj 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Karbonylreduktasy se podílí na metabolismu 
endogenních látek, ale jsou i důležitou součástí I. fáze 
biotransformace xenobiotik. Většina známých 
karbonylreduktas jsou cytosolické enzymy a jediným 
popsaným mikrosomálním enzymem podílejícím se na 
biotransformaci xenobiotik je 11β-hydroxysteroiddehydro-
genasa 1 (11β-HSD1). 

Cílem naší pracovní skupiny je popis a identifikace 
nových lidských membránově vázaných karbonylreduktas 
s potenciálním klinickýcm dopadem. Při studiu 
biotransformace potenciálního protinádorového léčiva 
oracinu v lidské jaterní mikrosomální frakci bylo na možnou 
přítomnost takové karbonylreduktasy poukázáno1.  

Tento enzym byl purifikován pomocí dvoukrokového 
postupu. Lidské jaterní mikrosomy byly solubilizovány, 
odsoleny a separovány iontově-výměnnou chromatografií na 
Q-Sepharose. Ve všech získaných frakcích byla změřena 
redukční aktivita vůči oracinu, celkové množství bílkoviny a 
stereospecifita redukce oracinu na metabolit 
11-dihydrooracin (DHO). Získaná frakce se stereospecifitou 
82 % (+)-DHO byla podrobena druhému purifikačnímu 
kroku - hydrofobně-interakční chromatografii na 
Fenyl-Sepharose HP. Frakce získané druhým krokem byly 
testovány stejně jako po prvním kroku. Výsledná 
purifikovaná frakce obsahovala novou mikrosomální 
karbonylreduktasu, metabolisující oracin se stereospecifitou 
(+)-DHO/(-)-DHO 86/142.  

Vedle stereospecifity byla odlišnost od 11β-HSD1 
potvrzena také inhibiční studií. Porovnáním kinetických 
parametrů bylo zjištěno, že se tento nový enzym na 
biotransformaci oracinu podílí in-vitro s asi 30 krát větší 
účinností než 11β-HSD1. Navíc byla prokázána i jeho účast 
na metabolismu klinicky používaných protinádorových léčiv 
daunorubicinu a idarubicinu. Daunorubicin i oracin jsou 
karbonylovou redukcí deaktivovány, takže tento nový enzym 
může potenciálně hrát významnou roli v rezistenci 
nádorových buněk při terapii těmito léčivy. 
  
Tato práce vznikla za podpory grantu GAUK 71710/C/2010. 
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Vodivé polymery (např. polypyrrol, polyanilin) jsou 
intenzivně zkoumanými látkami již téměř 40 let. Novinkou je 
však jejich schopnost vytvářet „jednodimenzionální“ (1-D) 
struktury (např. nanotrubky či nanodráty). Doposud 

používané metody syntézy těchto struktur však byly 
komplikované. Metoda využívající měkkou předlohu (soft-
template method)1 však zjednodušila a zefektivnila proces 
přípravy. Předkládaný příspěvek se zabývá přípravou 1-D 
struktur vodivých polymerů ve vodném roztoku metodou 
měkké předlohy s využitím různých azobarviv. Tato metoda 
využívá spontánně vznikajícího komplexu azobarvivo-FeCl3, 
který slouží jako předloha, na jejímž povrchu dochází 
k polymeraci - oxidaci monomeru. Uvedenou reakcí původní 
komplex přechází na komplex azobarvivo-FeCl2, který je 
z produktu snadno odstraněn. Koncepčně jsou využity dva 
strukturní typy azobarviv (i) typ methyloranž (ii) typ Acid 
Red 1, jejichž funkce se osvědčila. Cílem bylo zjistit 
schopnost daného azobarviva vytvářet komplex vhodný pro 
přípravu 1-D struktur a dále zjistit vliv typu funkčních 
skupin, jejich uspořádání a vzájemné polohy na geometrické 
rozměry připravených 1-D struktur. Studován byl rovněž i 
vliv podmínek syntézy (teplota, doba syntézy, koncentrace a 
pořadí přidávaných reaktantů) na schopnost této metody 
vytvářet nanostruktury. 

Z doposud provedených experimentů lepší výsledky 
poskytuje typ methyl orange. Na obrázku 1 jsou nanotrubky 
polypyrrolu připraveného z methyloranže při teplotě syntézy 
5 °C a době syntézy 24 hodin. Obrazovou analýzou byl 
změřen jejich průměr, jedná se řádově o stovky nm.  

 

 
Obr. 1. SEM obrázek PPY připraveného z methyloranže 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu MŠMT 604 613 7306 a 
GAČR P108/11/1298.  
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Halogenalkandehalogenasy (EC 3.8.1.5) jsou 
mikrobiální enzymy schopné hydrolyticky degradovat široké 
spektrum halogenovaných alifatických uhlovodíků a nalézají 
využití v biodegradacích, bioremediacích a biosyntézách. Pro 
tyto aplikace je často nezbytné převedení reakcí 
z přirozeného vodného prostředí do organických 
rozpouštědel, což může výrazně ovlivnit vlastnosti 
biokatalyzátorů1. 

Cílem našeho projektu bylo vysvětlit molekulární 
podstatu působení s vodou mísitelných organických 
rozpouštědel na chování tří zástupců rodiny 
halogenalkandehalogenas (LinB ze Sphingobium japonicum 
UT26, DhaA z Rodococcus rhodochrous NCIMB13064  
a DbjA z Bradyrhizobium japonicum USDA110). Přestože se 
jedná o příbuzné enzymy, jejich tolerance ke čtrnácti 
testovaným rozpouštědlům byla odlišná. Zatímco enzym 
DbjA byl většinou rozpouštědel aktivován, tolerance DhaA  
a LinB byla poměrně nízká. Metodami cirkulárního 
dichroismu a fluorescenční spektroskopie bylo prokázáno, že 
ve většině případů byl pokles aktivity provázen strukturními 
změnami testovaných enzymů. Molekulové modelování 
s vybranými organickými rozpouštědly, v jejichž přítomnosti 
byla pozorována největší variabilita v aktivitním chování 
enzymů, odhalilo penetraci molekul ko-solventu do aktivního 
místa enzymu. Lokalizace těchto molekul a objem aktivního 
místa, který během simulace okupovaly, korelovaly s experi-
mentálními daty. Pro detailnější pochopení interakce enzymů 
s molekulami rozpouštědel, byly měřeny kinetiky ve 
stacionárním stavu. Ukázalo se, že zatímco aktivace enzymů 
v přítomnosti ko-solventu souvisí se stabilizací tranzitního 
stavu (nárust kcat), pokles aktivity je způsoben podpořením 
substrátové inhibice (pokles Ksi). Získané znalosti mohou 
výrazně přispět k designu nových biokatalyzátorů 
s vylepšenou stabilitou. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantů 203/08/0114, 
LC06010, MSM0021622412 a CZ.1.05/2.1.00/01.0001. 
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 Klíšťata jsou krevsajícími členovci, kteří přenáší 
množství patogenních bakterií, virů a protozií. Jejich sání je 
umožněno množstvím farmakologicky aktivních látek, které 
vylučují do hostitele pomocí slin. Vliv glykosylací proteinů 

slin na interakci s hostitelem není známý; podobně nejsou 
dosud známy ani bližší informace o schopnosti klíšťat 
glykosylovat proteiny. Dosud byly analyzovány pouze N-
glykany dvou klíštěcích proteinů z hemolymfy, Dorinu M  
a hemlipoglykoproteinu. 
 V naší studii jsme se zaměřili na analýzu N-
glykosylačních modifikací proteinů přítomných v klíštěcích 
slinách a v homogenátech slinných žláz. Vzhledem  
k malému množství materiálu (v řádu mikrolitrů) jsme 
využili postupy zaručující minimální ztráty a glykany jsme 
analyzovali hmotnostní spektrometrií MALDI-TOF/TOF. 
 Získané výsledky poukázaly na přítomnost velkého 
množství komplexních N-glykanů. Současně byla velká část 
glykanů modifikována fukózou vázanou na jádro glykanu, 
přičemž jsme zaznamenali dva typy vazeb – α(1-3) a α(1-6). 
Pozorovali jsme také změnu zastoupení různých typů 
glykanů ve vzorcích slin a extraktů ze slinných žláz, ale také 
rozdíly v zastoupení glykanů mezi nenasátou a nasátou 
samicí resp. mezi nasátou samicí a samcem (samci obvykle 
krev nesají). 
 
Tato práce vznikla za podpory grantů GAAV ČR 
KJB600960906 a Z60220518 a grantů MŠMT ČR LC06009 
a 6007665801. Hmotnostně spektrometrické analýzy byly 
provedeny na National Centre for Glycomics and 
Glycoproteomics na Indiana University s podporou grantu 
RR018942 poskytnutého National Center for Research 
Resources, U.S. National Institutes of Health. 
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Fytoremediace představují perspektivní nástroj pro 
odstraňování organických i anorganických polutantů 
z životního prostředí, a to především díky vyšší ekologické 
šetrnosti a relativně nízké ceně. Fytoremediční metody byly 
již úspěšně aplikovány na stanoviště kontaminované různými 
organickými xenobiotiky a těžkými kovy. Techniky 
využívající původní rostlinné druhy však často nejsou 
dostatečně rychlé a účinné, proto jsou hledány nové možnosti 
zefektivnění procesu dekontaminace. Jednou z nich je použití 
geneticky modifikovaných rostlin. Výzkumné úsilí se proto 
zaměřuje na hledání nových genetických determinant, které 
by po introdukci do genomu vhodného rostlinného druhu 
zvýšily jeho schopnost akumulace těžkých kovů, popř. 
metalorezistenci. 

Předmětem experimentů jsou transgenní linie rostlin 
Nicotiana tabacum var. Wisconsin 38 nesoucí genetické 
elementy αMT (gen kódující α-doménu lidského 
metalothioneinu MT1) a CP (sekvence kódující peptid 
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tvořící motiv pro vazbu Zn2+ v zinkových prstech), oba ve 
fúzi s genem GUS kódujícím bakteriální β-glukuronidasu 
a pod kontrolou promotoru CaMV 35S. Přítomnost transgenů 
v pokusných rostlinách byla prokázána metodou PCR. 
Exprese vnesených genetických elementů byla ověřena 
histochemickou detekcí fúzního proteinu β-glukuronidasy 
její reakcí s chromogenním substrátem X-Gluc. V současné 
době je testována metalorezistence a akumulace těžkých 
kovů v transgenních rostlinách. Jak vyplývá z přeběžných 
výsledků, přítomnost fúzních genů  αMT-GUS a CP-GUS 
v některých transgenních liniích ovlivňuje resistenci k Cd2+  
a míru jeho akumulace v rostlinách. Na základě výsledků 
těchto experimentů bude možno posoudit potenciál využití 
transgenních rostlin nesoucích genetické elementy αMT1A  
a CP ve fytoremediačních technologiích. 
 
Tato práce vznikla za podpory projektu MŠMT ČR 1M06030, 
Z 40550506 a MSM 6046137305 a grantu EU Minotaurus 
FP7 KBBE-2010-4-265946. 
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Bambus[6]uril (BU6) je neutrální receptor aniontů  
a jako jeden z mála uplatňuje své vazebné vlastnosti 
v organických1 i ve vodných prostředích2. Po syntéze BU6  
a popsání jeho základních vlastností jsme se zaměřili na další 
výzkum tohoto makrocyklu v následujících oblastech: (a) 
kvantifikace asociace aniontů s BU6, (b) studium interakce 
BU6 s kationty, (c) možnosti krystalového inženýrství BU6  
a (d) syntézu modifikovaného BU6 a porovnání jeho 
vlastností s BU6. 

BU6 a jeho nově připravené deriváty, které budou také 
představeny, jsou syntetizovány reakcí v kyselině 
chlorovodíkové, kde chloridový aniont slouží při makro-
cyklické reakci jako templát. Vázání Cl- uvnitř BU6 je 
natolik silné, že po izolaci makrocyklu zůstává Cl- v kavitě. 
Prázdný BU6 byl připraven výměnou I- za Cl- v BU6  
a následnou oxidací I- peroxidy nebo fotooxidací za 
současného uvolnění kavity. Prázdný BU6 se nerozpouští 
v žádném ze známých rozpouštědel. BU6 se rozpustí až po 
přidání aniontu do roztoku. Tuto vlastnost jsme využili pro 
stanovení asociačních konstant mezi BU6 a vybranými 
aniony pomocí 1H NMR spektroskopie. Nejvyšší asociační 
konstanta 9·105 M-1 byla naměřena pro komplex mezi BU6 a 
I-. 

Dále budou diskutovány krystalografické studie 
komplexů BU6 s vybranými solemi. Na obr. 1 lze vidět 
komplex BU6 s NaCl, kde Cl- nalézáme uvnitř kavity BU6 a 
Na+ je vázán externě ion-dipólovou nekovalentní vazbou ke 
karbonylovým kyslíkům na portálu BU6. Interakce s Na+ 
indikuje ditopické vlastnosti BU6. Interakce BU6 s kationty 
alkalických kovů Na+, K+, Cs+ byla také detegována 
hmotnostní spektroskopií ESI. 

 
 

Obr. 1. Krystalová struktura komplexu mezi BU6 a NaCl 
 
Tato práce vznikla za podpory GAČR (grant P207/10/0695) 
a Evropské unie (CETOCOEN, CZ.1.05/2.1.00/01.0001; 
spravovaný MŠMT ČR). 
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Díky své vnitřní struktuře s dominantními průtočnými 
póry, nachází polymerní monolitické stacionární fáze 
uplatnění zejména v oblastech rychlých gradientových 
separací vysokomolekulárních proteinů a polymerů1. Naproti 
tomu, nedostatek malých pórů znemožňuje jejich použití pro 
účinné izokratické separace malých molekul.  

 
Obr. 1. Schéma přípravy vysoce zesítěných monolitů 

 
Jedním z přístupů, jak připravit monolitické fáze 

vhodné pro separace těchto látek, je dvoukroková příprava 
využívající vysoké zesítění, tzv. hypercrosslinking. V prvním 
kroku je připraven monolitický prekurzor, na jehož povrchu 
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je poté pomocí Friedel-Craftsovy alkylace vytvořena tenká 
vrstvička malých pórů (Obrázek 1). Takto připravené 
monolitické fáze vykazují jak vysoké zastoupení průtočných 
pórů z původního monolitu, tak i významnou koncentraci 
nanopórů jež umožňují účinné separace malých molekul2.  

V této práci jsme nejprve pomocí matematického 
plánování experimentů optimalizovali složení polymerační 
směsi a její vliv na chromatografické vlastnosti připravených 
kolon. Následně jsme se zaměřili na vliv teploty a času 
modifikace, složení mobilní fáze, separační teploty a kapa-
city připravených kolon.  

Díky této rozsáhlé optimalizaci jsme připravili kapilární 
kolony s účinností přesahující 80 000 teoretických pater na 
metr pro benzen, což je v současné době nejvyšší účinnost 
dosažená na monolitických stacionárních fázích připrave-
ných z organických polymerů. Tyto kolony jsme použili pro 
rychlé a účinné separace malých molekul s dobou analýzy 
nepřesahující 2 minuty3.  

 
Tato práce vznikla za podpory projektu MSM 0021627502.  
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4-HYDROXYCHALKÓNU 
 
LENKA VARINSKÁa*, LENKA IVANOVÁa, PETER 
URDZÍKb, RÓBERT DANKOVČÍKb, ALEXANDER 
OSTRÓb, PAL PERJESIc, JÁN MOJŽIŠa 
 
aÚstav famakológie LF UPJŠ, 040 66 Košice, SR; bII. 
gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FNLP, 041 90 
Košice, SR; cKatedra farmaceutickej chémie, LF Univerzity 
v Pecsi, Maďarsko 
lenka.varinska@upjs.sk   
 

Angiogenéza, tvorba nových ciev z preexistujúcich 
ciev, je proces nevyhnutný pre rast a metastázovanie nádoru. 
Supresia abnormálnej angiogenézy teda predstavuje jednu 
z možností pre liečbu ochorení sprevádzaných nadmernou 
angiogenézou1,2. 

V tejto štúdii sme testovali antiangiogénne účinky 
chalkónov využitím základných in vitro metodík 
používaných na štúdium procesu angiogenézy. Spomedzi 
všetkých testovaných látok, 4-hydroxychalkón preukazoval 
najvýraznejšie antiangiogénne vlastnosti3. Inhiboval 
vaskulárnym endotelovým rastovým faktorom (VEGF)-
indukovanú proliferáciu a migráciu ľudských endotelových 
buniek, ako aj diferenciáciu do tubulárnych štruktúr na 
Matrigeli. Rovnako tvorba kapilárnych štruktúr z ľudských 
mikrovaskulárnych endotelových buniek indukovaná 
kombináciou VEGF alebo bFGF (bázický fibroblastový 
rastový faktor) a tumor nekrotizujúceho faktora-α (TNF-

α) bola kompletne inhibovaná, pričom morfológia 
monovrstvy endotelových buniek pokrývajúcich povrch 
fibrínovej matrice zostala neporušená, čo vylučuje 
cytotoxický účinok. Navyše bol pozorovaný selektívny 
účinok tejto látky na proliferujúce endotelové bunky, 
v porovnaní s endotelovými bunkami v pokoji alebo 
vybranými nádorovými bunkovými líniami. Inhibičný efekt 
na endotelové bunky však nebol sprevádzaný inhibíciou 
tvorby aktínových vlákien. Došlo však k inhibícii signálnych 
dráh ERK a Akt po ich stimulácii s rastovými faktormi.  

Zhrnutím získaných výsledkov môžeme konštatovať, že 
4-hydroxychalkón v in vitro podmienkach preukazoval 
antiangiogénny efekt pri koncentrácii 100 μmol.l-1 a to bez 
cytotoxického poškodenia endotelových buniek a je preto 
sľubným kandidátom pre ďalšie štúdium. 
 
Táto práca vznikla za podpory grantu APVV-0325-07  
a SEPO-II (ITMS kód 26220120039). 
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Preferenční krystalizace1 je jednou z ekonomicky 
nejvýhodnějších metod užívaných v průmyslu pro přípravu 
enantiomerně čistých sloučenin bez nutnosti využití 
chirálních rezolučních činidel. Lze ji však také použít pro 
laboratorní přípravu většího množství jednotlivých 
enantiomerů. 
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Tuto metodu jsme aplikovali na rozštěpení racemického 
tetramethyl[5]helquatu2 připraveného v multigramovém 
měřítku a získali tak během 10 rychlých krystalizačních 
cyklů 10 gramů každého enantiomeru. 

Metodu preferenční krystalizace bude možné dále 
využít k levné přípravě většího množství helquatů3,4 pro 
případné aplikace v organokatalýze, enantioselektivním 
rozpoznávání nebo pro studium interakcí s biomolekulami. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR P207/10/2391. 
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Pentacyklické triterpeny vykazují širokou škálu 
biologických aktivit1, jako protizánětlivou, antimikrobiální 
hepatoprotektivní, kardioprotektivní, antivirovou a cytotoxic-
kou. Betulininy2-4 představují různorodou skupinu semisyn-
tetických derivátů lupanového, výše oxidovaného lupan-
ového, des-E-lupanového, oleananového a taraxastanového 
skeletálního typu.  

HO

R

1, R = CH2OH
2, R = COOH

HO

R

CO2H

HO

R

CO2H CO2H
15N

15N

3, R = 2H
4, R = 3H

5, R = 2H
6, R = 3H

7
  

 Tato skupina látek, jejiž pojmenování je odvozeno 
betulinu 1 a kyseliny betulinové 2, vykazujé širokospektrální 
cytotoxickou aktivitu na panelu rakovinových linií různého 
histogenetického původu, včetně MDR5.  Předmětem 
intenzivního výzkumu naší skupiny je syntéza nových 
biologicky aktivních derivátů a studium jejich mechanismu 
účinku. Pro studium mechanismu účinku byly připraveny 
selektivně značené deriváty cytotoxicky nejvyznamnějšich 
sloučenin. Redukcí korespondentních ketokyselin byly 
připraveny deriváty 3 - 6 selektivně značené 2H a 3H. 
Kondenzačními reakcemi byly syntetizovány pyrazinové 
deriváty (např. 15) značené 15N. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu MŠM 6840770040 a 
GAČR 305/09/1216.  
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Polybromované difenylethery (PBDE), používané jako 
bromované retardátory hoření, představují jeden z problémů 
znečištění životního prostředí. Široký výskyt PBDE v život-
ním prostředí a jejich toxicita - mohou působit jako 
endokrinní disruptory, či mohou mít neurotoxické, a v pří-
padě dekaBDE i karcinogenní účinky - jsou důvodem  
k podrobnějšímu studiu možností jejich degradace. Pro 
izolaci mikroorganismů se schopností degradovat určité 
xenobiotikum jsou využívány přírodní zdroje kontaminované 
tímto xenobiotikem (zemina, sedimenty, odpadní vody). 
Společenstvo mikroorganismů nacházející se v tomto zdroji 
je adaptované na přítomnost xenobiotika a některé 
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mikroorganismy mají schopnost toto xenobiotikum 
transformovat nebo zcela degradovat. 

V našem případě jsme jako zdroj mikroorganismů 
schopných degradovat PBDE použily kal z čistírny 
odpadních vod kontaminovaný těmito sloučeninami. 
Fytoremediační experiment s tabákem viržinským, který byl 
pěstován v tomto kalu, potvrdil schopnost tabáku absorbovat 
PBDE. Z rhizosféry tabáku jsme nabohacovací kultivací  
v tekutém minerálním médiu za selekčního tlaku PBDE 
získaly konsorcium mikroorganismů s potenciální schopností 
degradovat tyto sloučeniny. Kolorimetrická analýza 
s fenolovou červení poukazovala na jeho dehalogenasovou 
aktivitu. Po třech měsících kultivace konsorcia s PBDE byl 
zaznamenán pokles absolutní koncentrace stanovovaných 
kongenerů PBDE. Pro analýzu byla použita plynová 
chromatografie s hmotnostím detektorem pracujícím v módu 
negativní chemické ionizace (GC/MS-NCI). Z konsorcia 
byly kultivací na pevném minerálním médiu s PBDE 
vyizolovány bakterie s potenciální schopností tyto 
sloučeniny degradovat. Pro jejich identifikaci byla použita 
hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF (Matrix-assistated 
laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry) 
a sekvenace amplikonu 16S rDNA. Bakterie byly 
charakterizovány jako Nocardioides sp., Ochrobactrum sp., 
Pseudomonas sp. a Rhodococcus sp.  
 
Tato práce vznikla za podpory granů MŠMT NPVII 2B06151 
a MSM 6046137305. 
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Na organismy působí řada stresových faktorů biotické  
a abiotické povahy. Heat shock proteiny (Hsp) jsou rostlinami 
produkovány jako odpověď buňky na stresové podněty s cílem 
chránit buňku před poškozením1. Během působení biotického 
a abiotického stresu jsme studovali genovou expresi a expresi 
proteinu Hsp70 u tří druhů rodu Solanum. Biotický stres byl 
vyvolán významným patogenem padlím rajčatovým (Oidium 
neolycopersici), abiotický stres byl způsoben chladem a 
zvýšenou teplotou (4 °C, 10 °C a 40 °C). Ke studiu byly 
vybrány druhy rajčat, které mají odlišnou náchylnost k padlí2 a 
teplotním vlivům (Solanum esculentum cv. Amateur, Solanum 
chmielewskii a Solanum habrochaites). Experimenty zahrnu-
jící studium Hsp70 byly realizovány na celých rostlinách, jako 
fyziologicky komplexní jednotce, pěstovaných v kontejnerech 
v zahradním substrátu, v řízených podmínkách ve fytotronu. 
Vzorky listů byly odebírány 4, 8 a 24 hodin po ovlivnění 
patogenem a 1, 4 a 24 hodin po ovlivnění teplotním stresem. 
Sekvence Hsp70 byla známa jen u Solanum esculentum, proto 
před začátkem experimentů proběhlo sekvenování u všech tří 

druhů. Výsledky získané pomocí kvantitativní real-time PCR a  
analýzou Western blot ukázaly, že při biotickém stresu 
způsobeném padlím dochází ke statisticky významnému 
zvýšení genové exprese a obsahu proteinu Hsp70 jen u 
citlivého druhu S. esculentum cv. Amateur. K tomuto zvýšení 
dochází již čtyři hodiny po inokulaci a pokračuje až do 24 
hodiny. U druhů odolných k padlí rajčatovému S. chmielewskii 
a S. habrochaites nebyla zjištěna zvýšená exprese Hsp70. U 
všech studovaných druhů po aplikaci abiotického stresu byl 
prokázán statisticky významný rozdíl mezi kontrolními 
rostlinami a rostlinami pěstovanými při teplotě 40°C. Také 
detekce metodou Western blot potvrdila nárůst Hsp70 proteinu 
v buňkách listů již první hodinu po ovlivnění.  
 
Tato práce vznikla za podpory výzkumného záměru MSM 
6198959215.   
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Sexuální značkovací feromon samců čmeláků je 
produkován a uchováván v hlavové části labiální žlázy1. Oba 
studované druhy (Bombus lucorum a Bombus terrestris) se 
navzájem liší ve složení sekrece této žlázy. Samci druhu B. 
lucorum produkují alifatické sloučeniny s nerozvětveným 
uhlíkovým řetězcem. Nejvíce zastoupenou látkou je ethyl-
(Z)-tetradec-9-enoát (53 %)2. V případě druhu B. terrestris se 
v labiální žláze nacházejí jak alifatické uhlovodíky, tak 
terpeny3. Nejvíce jsou zastoupeny 2,3-dihydrofarnesol  
a ethyl-dodekanoát. 

Úkolem této práce bylo potvrdit hypotézu, že syntéza 
hlavních složek sekretu labiální žlázy (terpenických  
a alifatických) probíhá de novo. Dále byla studována 
biosyntetická aktivita této tkáně v závislosti na podmínkách 
inkubace (pH, složení inkubačního roztoku, doba inkubace, 
teplota inkubace a různé úrovně radioaktivity). 

Labiální žlázy samců studovaných druhů byly 
inkubovány in vitro s radioaktivním [1,2-14C]octanem 
sodným v inkubačním roztoku za předem optimalizovaných 
podmínek. Po inkubaci byly extrakty labiálních žláz 
frakcionovány tenkovrstevnou chromatografií a analyzovány 
nedestruktivním polohově citlivým detektorem distribuce 14C 
a komprehensivní plynovou chromatografií s hmotnostní 
detekcí GCxGC.  
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Bylo dokázáno, že [1,2-14C]octan se inkorporoval do 
látek s terpenickým i alifatickým řetězcem. U samců druhu 
B. terrestris ukázala podrobnější analýza radioaktivních 
metabolitů na preparativním plynovém chromatografu, že 
v případě mastných kyselin byly nejvíce syntetizovány 
kyseliny s 16 uhlíky v řetězci. Řádově nižší aktivita byla 
nalezena u kyselin s 12 a 14 uhlíky v řetězci a žádná  
u kyselin s 18 uhlíky. Což naznačuje, jakým způsobem 
probíhá biosyntéza složek feromonu, které jsou deriváty 
mastných kyselin (ethyldodekanoát, hexadekanol).  

Výzkum prokázal de novo syntézu složek feromonu 
v labiální žláze u samců obou zkoumaných druhů čmeláků. 
 
Tato práce vznikla za podpory GA ČR (203/09/1446). Autoři 
děkují Dr. Josefu Holíkovi z ústavu Experimentální botaniky 
za umožnění radioanalýz. 
 
LITERATURA 
1.  Kullenberg B.: Zoon Suppl. 1, 31 (1973). 
2. Urbanová K., Valterová I., Hovorka O., Kindl J.: Eur. J. 

Entomol. 98, 111 (2001). 
3. Kullenberg B., Bergstróm G., Stállberg-Stenhagen S.: 

Acta Chemica Scandinavica 45, 1481 (1970). 
 
 
SFINGOLIPIDY JSOU NOVÉ MODULÁTORY 
AKTIVITY KATHEPSINU D 
 
IVA ŽEBRAKOVSKÁa,b, MARTIN MÁŠAa, 
JAROSLAV SRPa,b, MARTIN HORNa, KATEŘINÁ 
VÁVROVÁc, MICHAEL MAREŠa,*  
 
aÚOCHB AV ČR, Flemingovo 2, 166 10 Praha 6; bPřF UK, 
Albertov 6, 128 43 Praha 2; cFarmaceutická fakulta UK, 
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové.  
mares@uochb.cas.cz 
 

Kathepsin D je aspartátová proteasa, která hraje 
významnou roli v buněčné proliferaci a apoptóze a účastní se 
patofyziologie nádorových a neurodegenerativních 
onemocnění. Vztah mezi proteolýzou a bioaktivními 
sfingolipidy nebyl doposud biochemicky studován. Tato 
práce popisuje komplexní modulaci peptidolytické aktivity 
kathepsinu D pomocí sfingolipidů.  

Analýza derivátů sfingolipidů pomocí FRET 
(„fluorescence resonance energy transfer“) aktivitního testu 
prokázala, že tyto molekuly mohou pozitivně nebo negativně 
regulovat aktivitu kathepsinu D v závislosti na jejich 
struktuře. Specifické deriváty sfingosinu a ceramidu 
inhibovaly kathepsin D a jejich interakce byla 
charakterizována měřením polarizace fluorescence a určením 
módu inhibice. Monoestery fosfosfingolipidů, především 
ceramid-1-fosfát, významně indukovaly aktivitu kathepsinu 
D a byl navržen mechanismus této interakce. 

Sfingolipidy a fosfosfingolipidy, které mají opačný 
účinek při modulaci aktivity kathepsinu D, jsou známé 
antagonistickými efekty v buněčné signalizaci. Například 
ceramid je obecně protinádorový, zatímco ceramid-1-fosfát 
je antiapoptotický a mitogenní. Lze předpokládat, že 
sfingolipidy mohou ovlivňovat buněčné procesy závislé na 

kathepsinu D a mohly by být využity jako strukturní templát 
pro vývoj nových chemoterapeutik.  
 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA AV ČR 
IAA400550705 a  projektu Z40550506. 
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 Cytokininy (CK) jsou rostlinné hormony regulující růst 
a vývoj rostlin. Chemická struktura CK je odvozena od 
aminopurinové báze adeninu, který má v pozici N6 
isoprenoidní nebo aromatický postranní řetězec.  
 Biosyntéza CK je katalyzována aktivitou 
isopentenyltransferas (IPT). U Arabidopsis thaliana bylo 
identifikováno 9 genů pro IPT využívajících jako substrát 
AMP, ADP nebo ATP, případně tRNA (AtIPT2 a AtIPT9)1. 
Hladiny CK a jejich homeostáze mohou být následně 
regulovány tvorbou konjugátů, například připojením xylosy 
(O-xylosylace) nebo glukosy (O- nebo N-glukosylace) na CK 
skelet. V rostlinách Arabidopsis thaliana byla zjištěna 
aktivita glycosyltransferas (UGT) katalyzujících tvorbu CK-
O-glukosidů (UGT85A1; UGT73C5 a UGT73C1) i CK-N- 
-glukosidů (UGT76C1 a UGT76C2)2. Nevratná degradace 
CK odštěpením postranního řetězce od molekuly adeninu je 
katalyzována aktivitou cytokininoxidas(y)/dehydrogenas(y) 
(u Arabidopsis thaliana 7 genů AtCKX)3.  

Za normálních podmínek jsou rostliny vystaveny 
denním cyklům světla, tmy a teploty. Mnohé procesy 
zahrnuté v rostlinném metabolismu se mezi dnem a nocí 
mění, vykazují tzv. diurnální rytmy. V naší práci byla na 
základě stanovení (1) expresních profilů genů zapojených do 
metabolismu CK (IPT, CKX a UGT) a (2) endogenních 
hladin CK sledována dynamika celkového obsahu CK 
v průběhu dne a noci v listech a kořenech rostlin Arabidopsis 
thaliana během hydroponické kultivace.  

Expresní analýzy prokázaly diurnální rytmicitu u genů 
AtIPT1 a UGT85A1 v listech s maximem 3 h po nástupu 
tmy. Naproti tomu exprese genu AtIPT5 byla ve tmě snížena. 
Expresní profily dalších sledovaných genů (AtIPT - 
3,4,6,7,8; CKX1-7 a UGT73C5, 73C1, 76C1 a 76C2) se 
v průběhu denního cyklu významně neměnily. Celkový 
obsah endogenních CK v listech Arabidopsis thaliana 
výrazně (cca 20krát) převyšoval jejich hladiny zjištěné 
v kořenech. Diurnální rytmicita hladin CK však nebyla 
statisticky průkazně zaznamenána v listech ani kořenech. Na 
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konferenci budou získané poznatky diskutovány s ohledem 
na komplexnost systému regulace metabolismu CK. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu GAČR P506/11/0774 
a MŠMT ČR LC06034. 
 
LITERATURA 
1. Kakimoto T.: J. Plant Res. 116, 233 (2003).  

2. Hou B., Lim E.K., Higgins G.S., Bowles D.J.: J. Biol. 
Chem. 279, 47619 (2004). 

3. Werner T., Köllmer I., Bartrina I., Schmülling T.: Plant 
Biol. 8, 371 (2006). 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ORBIFACHOS.  
 

 
 

 
 

 
 
 



Chem. Listy 105, 387–428 (2011).  11. Amerika 

 427 

REJSTŘÍK AUTORŮ 
 
Alley, Jr. William R. 420 
Anglada Marçal Pastor 409 
Arlt Volker M. 406 
Babula Petr 403 
Babušíková Eva 389 
Balušíková Kamila 398 
Banáš Pavel 415 
Bánovčin Peter 389 
Bárta František 406 
Bárta Jan 398 
Bárta Tomáš 389, 393 
Bartůněk Petr 416 
Bednárová Lucie 410 
Bělohradský Martin 406 
Bencúrová Elena 408 
Bezouška Karel 415 
Bhide Mangesh 408, 413 
Bilčík Filip 389 
Bílková Zuzana 396, 403 
Boča Roman 414 
Boháček Pavel 398 
Bouillon Isabelle 390 
Brezovský Jan 419 
Brynda Jiří 402 
Brzobohatý Břetislav 391, 425 
Bučinská Lenka 420 
Caffrey Conor R. 399 
Cahlíková Lucie 405 
Calábková Lenka 390 
Cankař Petr 417 
Cankařová Naděžda 390 
Capek Peter 397 
Cígler Petr 391 
Císařová Ivana 393, 422 
Csizmadiová Jana 392 
Czerneková Lýdie 404 
Černý Martin 391 
Čeřovský Václav 410 
Číhalová Sylva 392 
Čížková Helena 400 
Čížková Martina 393 
Damborský Jiří 419 
Daniel Petr 409 
Dankovčík Róbert 422 
Delort Anne-Marie 397 
Demnerová Kateřina 423 
Divoký Vladimír 390 
Dobrota Dušan 389 
Doležal Dalibor 416 
Doležalová Dáša 389, 393 
Drašar Pavel 399 
Ďuďáková Ľubica 394 
Dupejová Jarmila 420 
Dvořák Aleš 394 
Dvořák Petr 389, 393 
Džubák Petr 416 
Eignerová Barbara 416 
Elbert Tomáš 423 
Ettrich Rüdiger 419 
Evinová Andrea 389 
Fajkus Jiří 408 
Fedoročko Peter 413 
Fidlerová Julie 398 
Filip Jaroslav 418 
Fitl Přemysl 400, 419 
Frei Eva 401, 406 
Frydrych Ivo 416 
Fučík Vladimír 410 
Gajdošová Silvia 425 
Gemeiner Peter 418 
Grešnerová Mária 395 
Grubhoffer Libor 420 
Gumulec Jaromír 395 
Hajdúch Marián 416, 423 
Hajšlová Jana 423 
Hammerová Jindřiška 403 
Hampl Aleš 389, 393 
Hamuľaková Slávka 413 
Hanus Robert 402 

Havlák Lubomír 398 
Hejnar Jiří 401, 409 
Hernychová Lenka 403 
Hlaváč Jan 390, 416 
Hlavna Marián 395 
Hocek Michal 404, 412 
Holakovská Blanka 396 
Holub Dušan 416 
Holubcová Zuzana 389, 393 
Holubová Lucie 396 
Horn Martin 399, 402, 425 
Horynová Milada 397 
Hoyerová Klára 425 
Hrádková Petra 423 
Hubálek Martin 396 
Husárová Slavomíra 397 
Chaloupková Radka 419 
Chmelař Jindřich 402 
Chmelík Josef 415 
Chrappová Jana 395 
Ivanová Lenka 422 
Jančařík Andrej 397 
Jandera Pavel 421 
Jankovičová Barbora 403 
Janošťáková Anna 416 
Jaroš Josef 389, 393 
Jarý Vítězslav 398 
Jedelský Petr 391 
Jelínek Michael 398 
Jendželovský Rastislav 413 
Jeseňák Miloš 389 
Ježek Petr 394 
Jílková Adéla 399 
Jiroš Pavel 402 
Jirsová Kateřina 394 
Jurášek Michal 399 
Jurečeková Jana 389 
Kalachová Kamila 423 
Kalašová Šárka 394 
Kalinová Blanka 402 
Kamínek Miroslav 425 
Khabiri Morteza 419 
Kindl Jiří 424 
Kišová-Vargová Lucia 413 
Kizek René 395 
Klinke Anna 412 
Koláčková Adéla 400 
Komers Karel 402 
Konečný Petr 416 
Kopecký Dušan 400, 419 
Kopečný David 405 
Korecká Lucie 396 
Kosla Jan 401 
Kotora Martin 416 
Kotrba Pavel 420 
Kotrbová Věra 401 
Kotsyfakis Michalis 402 
Kovaľ Ján 413 
Kovář Jan 398 
Kovářová Denisa 401 
Kovářová Markéta 402 
Kovářová Zuzana 402 
Kožurková Mária 413 
Krasulová Jana 402 
Krchňák Viktor 390 
Kroupa Tomáš 403 
Krupková Olga 403 
Křupka Michal 404 
Kubala Lukáš 412 
Kubelka Tomáš 404 
Kubíčková Monika 389, 393 
Kubienová Lucie 405, 424 
Kulhánková Andrea 405 
Lacey Michael J. 402 
Lau Denise 412 
Lepšík Martin 399 
Levová Kateřina 406 
Lipnická Šárka 406 
Lojek Antonín 412 



Chem. Listy 105, 387–428 (2011).  11. Amerika 

 428 

Lubovská Zuzana 407 
Luhová Lenka 405, 424 
Macáková Kateřina 405 
Macek Tomáš 420 
Macková Martina 420, 423 
Maďar Marián 408 
Majerská Jana 408 
Maloň Petr 410 
Man Petr 415 
Mandíková Jana 409 
Mann Benjamin F. 420 
Mareš Michael 399, 402, 425 
Martišková Hana 412 
Masařík Michal 395 
Máša Martin 425 
Matoušková Magda 409 
Matulová Mária 397 
Mazáč Jiří 400 
Mazgajová Monika 410 
Mečiarová Mária 392 
Milata Viktor 413 
Mistríková Jela 413 
Mojžiš Ján 422 
Moncoľ Ján 414 
Monincová Lenka 410 
Motyka Václav 425 
Mráz Marek 393, 411 
Mrázová Barbora 401 
Mucha Rastislav 408, 413 
Nardi Cristina Arimany 409 
Nebert Daniel W. 406 
Němcová V. 398 
Nikl Martin 398 
Novák Jan 391, 397 
Novák Petr 415, 416 
Nováková Martina 420 
Novotná Jana 411 
Novotný Miloš V. 420 
Nowakowski Grzegorz S. 411 
Opletal Lubomír 405 
Ostró Alexander 422 
Otyepka Michal 415 
Oždian Tomáš 416 
Pávková Ivona 410 
Pekarová Michaela 412 
Perjesi Pal 422 
Perlíková Pavla 412 
Petřivalský Marek 405, 424 
Phillips David H. 406 
Piterková Jana 424 
Plachý Jiří 401 
Plevová Kristína 413 
Plšíková Jana 413 
Pospíšil Lubomír 406 
Pospíšilová Šárka 393, 411 
Procházková Schrumpfová Petra 408 
Prokop Zbyněk 419 
Pulkrabová Jana 423 
Pulzová Lucia 413 
Rajnák Cyril 414 
Raška Milan 397, 404 
Rašková-Kafková Leona 390 
Repiščák Peter 415 
Roušar Tomáš 396 
Rozbeský Daniel 415 
Rozumová Petra 416 
Rylová Gabriela 416 
Řezáčová Pavlína 399, 402 
Salát Jiří 402 
Sancelme Martine 397 
Scobie Linda 409 
Sedlák David 416 
Severa Lukáš 422 
Shi Zhanquan 406 
Schmeiser Heinz H. 406 
Schütznerová Eva 417 
Schwendt Peter 395 
Skarka Adam 418 
Slaninová Jiřina 410 
Smolková Katarína 394 
Souček Přemysl 425 
Soural Miroslav 390, 416 

Srp Jaroslav 425 
Stará Irena G. 397, 417 
Starý Ivo 397, 406, 417 
Stiborová Hana 423 
Stiborová Marie 401, 406 
Stulík Jiří 410 
Sýkorová Eva 408 
Szotáková Barbora 410 
Sztalmachová Markéta 395 
Šámal Michal 417 
Šaman David 393 
Šarek Jan 423 
Šebela Marek 405 
Šebesta Radovan 389, 392 
Šefčovičová Jana 418 
Šindelář Vladimír 421 
Škarydová Lucie 418 
Škodová Jitka 400, 419 
Šobotník Jan 402 
Špenerová Michaela 416 
Špidlová Petra 410 
Šponer Jiří 415 
Štambergová Hana 418 
Štěpánková Šárka 402 
Štěpánková Veronika 419 
Štěrba Ján 420 
Štorchová Helena 407 
Šuman Jáchym 420 
Švec František 421 
Švec Jan 421 
Takahashi Kazuo 397 
Teisinger Jan 395 
Teplý Filip 393, 422 
Titiš Ján 414 
Tkáč Ján 418 
Trejbalová Kateřina 401 
Trejtnar František 409 
Tykva Robert 424 
Tylichová Martina 405 
Uldrijan Stjepan 403 
Urban Jiří 421 
Urbanová Marie 411 
Urdzík Peter 422 
Valterová Irena 424 
Vancová Marie 420 
Vaňková Radomíra 407 
Varinská Lenka 422 
Vávra Jan 422 
Vávrová Kateřiná 425 
Veselý Jan 392 
Veselý Pavel 409 
Vinarský Vladimír 389, 393 
Vlček Jan 400, 419 
Vlk Martin 423 
Voburka Zdeněk 410 
Voldřich Michal 400 
Vrkoslavová Jana 423 
Vrňata Martin 400, 419 
Weigl Evžen 397, 404 
Wilhelmová Naďa 407 
Wimmerová Michaela 416 
Wsól Vladimír 418 
Wünschová Andrea 424 
Zachová Kateřina 404 
Zajíček Jaroslav 390 
Zelenka Jaroslav 394 
Zemanová Tereza 423 
Žáček Petr 402, 424 
Žebrakovská Iva 425 
Žižková Eva 425 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  


