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XII Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků z Čech a Slovenska 
 
 
 Konference mladých biologů a chemiků má již dvanáctý ročník. Od roku 2000 se této konference zúčastnilo více 
než 600 mladých vědců z České republiky a ze Slovenska.  Organizátoři každý rok s napětím čekají, kolik přihlášek se 
do konce ledna sejde. A vždy jsou překvapeni, že zájem vysoce převyšuje počet míst, která jsou dány časovými 
možnostmi. I do letošního ročníku se přihlásilo více než 120 zájemců a porota měla nelehký úkol vybrat těch 66, kteří 
se budou akce účastnit. Z tohoto dvanáctiletého zájmu usuzujeme, že akce má stále co nabídnout a že práce, kterou do 
organizace vkládáme, má smysl.  Zajímavé je sledovat vývoj těch, kteří se na soutěži umístili mezi nejlepšími. 
Převážná většina se stala vedoucími vědeckými pracovníky ve svých oborech ať již na vysokých školách, 
akademických ústavech či v průmyslu. To nám dokazuje, že se daří každý rok nalézt ty nejlepší v daných oblastech. 
Pro každého je dobře mít možnost si porovnat vlastní práci s prací těch ostatních a vzít si úspěch druhého jako motivaci 
pro sebe. A určitě je dobře, když se zároveň dozví, jaké problematiky se řeší v různých vědeckých pracovištích a navíc 
i v různých oborech.   
 
 Žijeme v politicky, ekonomicky a společensky rozhádané době s mnoha strašáky a mnoha stresy. Snahou 
organizátorů je vytvořit alespoň na tři dny a alespoň pro omezený počet účastníků oázu, která se plně věnuje vědě a 
tomu, čemu se říká vznešeně badatelský výzkum a nenechá se rušit okolními půtkami. Organizování akce je jedna věc, 
ale i tato oáza potřebuje ekonomické zázemí. Proto je na místě upřímně poděkovat všem, kteří se na financování 
podílejí. Především je to společnost Sigma-Aldrich s.r.o., která je po celých dvanáct let hlavním garantem finanční 
stability konference. Ale také učené společnosti – Česká chemická společnost, Česká společnost pro biochemii a 
molekulární biologii a jejich sesterské společnosti ze Slovenska významně pomáhají s financováním celé akce, stejně 
jako Akademie věd České republiky. Tedy – mockrát děkujeme za podporu! 
 
 Přejme dvanáctému ročníku konference mnoho krásných přednášek, posterů a zajímavých diskuzí. Přejme také 
všem příjemné prostředí a skutečnou oázu kvalitní vědy. 
 
 
 

Martin Fusek 
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INTERAKCIA Rep20 PROTEÍNU S POČIATKOM 
REPLIKÁCIE PLAZMIDU pAG20 Z BUNIEK 
Acetobacter  aceti 
 
MARTIN BABIČ, VIERA CIMOVÁ, JURAJ BUGALA, 
JOZEF GRONES 
 
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra 
molekulárnej biológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4 
babic@fns.uniba.sk 
 

Octové baktérie sa stali objektom štúdia molekulárnej 
biológie so snahou zúžitkovať produkty bunky ako restrikčné 
endonukleasy, kryptické plazmidy a enzýmy metabolizmu 
sacharidov. Octové baktérie sú dobrým zdrojom nových 
kryptických plazmidov, ktorých minimálny replikón sa 
využije na tvorbu nových klonovacích vektorov1. 

Z buniek Acetobacter aceti CCM 3620 sme izolovali  
a charakterizovali plazmid pAG20, ktorý si pre svoju 
replikáciu kóduje  replikačný proteín Rep20. Replikačné 
proteíny patriace do rodiny iniciátorov replikácie sa viažu na 
iterónové sekvencie v počiatku replikácie pri iniciácii 
replikácie ako monoméry2,3. Bioinformatické analýzy Rep20 
proteínu ukázali prítomnosť štyroch alfa10-helixov na N-
terminálnom konci proteínu, ktoré pravdepodobne interagujú 
s regulačnou oblasťou plazmidu pAG20. 
 

Rep20
Rep20/1

Rep20/2
Rep20/3

Rep20/4
Rep20/5

 
 
Obr. 1. Delécie alfa10-helixov v Rep20 proteíne kódovanom na 
pAG20 plazmide z buniek Acetobacter aceti 3620 
 

Cielenou mutagenézou sme pripravili sériu mutantov 
s deléciami v HTH oblasti s cieľom identifikovať alfa helix 
interagujúci s iterónmi v počiatku replikácie (obr. 1). 
Metódou electromobility shift assay sme identifikovali alfa 
helix, ktorý je zodpovedný za väzbu proteínu na dve 
repetitívne sekvencie počiatku replikácie plazmidu 
pAG20.Využitím metód nerádioaktívneho S1-mapovania 
a DNase I footprinting spolu so Sangerovým sekvenovaním 
sme identifikovali špecifické väzobné miesto v replikačnej 
oblasti a miesto v rep géne, ktoré je zodpovedné za reguláciu 
na úrovni transkripcie a má za následok reguláciu počtu kópií 
plazmidu v bunkách hostiteľa.  
  
Tento projekt je podporený grantom VEGA 1/2332/05.    
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VLIV vIRF-3 PROTEINU KÓDOVANÉHO VIREM 
KAPOSIHO SARKOMU NA AKTIVACI DRÁHY 
REGULOVANÉ c-MYC ONKOPROTEINEM 
 
PETRA BAREŠOVÁ, BARBORA LUBYOVÁ*  
 
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK, Studničkova 7, 
Praha 2, 128 00  Praha 
Barbora.lubyova@lf1.cuni.cz 
 
 Virus Kaposiho sarkomu je herpesvirus asociovaný se 
všemi klinickými formami Kaposiho sarkomu, 
Castlemanovy choroby (MDC) a primárního exudativního 
lymfomu (PEL). V PEL buňkách je KSHV přítomen 
v latentní formě, kdy dochází k expresi pouze několika 
letentních genů. Jedním z nich je virový homolog buněčných 
interferon regulačních faktorů – vIRF-3 (LANA2), jenž je 
nezbytný pro proliferaci a přežití KSHV pozitivních 
lymphoidních buněk1. Díky přímé asociaci s c-Myc a také 
stimulaci jeho transkripční aktivity, přispívá vIRF-3 ke 
KSHV- asociovné patogenezi2. vIRF-3 navíc zvyšuje 
stabilitu c-Myc onkoproteinu: half-life c-Myc u buněk 
exprimujících vIRF-3 byl signifikantně prodloužen – na 3 
hodiny oproti 30 min u normálních buněk.  
 Pro přesnější zmapování mechanismu, kterým vIRF-3 
zvyšuje stabilitu a aktivaci c-Myc, jsme analyzovali asociaci 
mezi vIRF-3 a Skp2. Skp2 je komponentem SCFskp2 
ubiquitin ligázového komplexu, jenž působí jako transkripční 
kofaktor c-Myc a má tak vliv na regulaci jeho proteinové 
stability a transkripční aktivity. Pomocí co-imunoprecipitace 
a GST pull-down metody se nám podařilo potvrdit přímou 
vazbu vIRF-3 s Skp2. Tato vazba následně přispívá 
k aktivaci promotorů regulovaných c-Myc a tedy k aktivaci 
c-Myc dependentní transkripce cílových genů. Krom toho 
buňky overexprimující vIRF-3 vykazují zvýšené množství 
ubiquitinace c-Myc, což poukazuje na nutnost ubiquitinace 
c-Myc pro jeho funkci. 
 Tyto výsledky tak naznačují přímý vliv vIRF-3 na 
stabilitu a funkci c-Myc v PEL buňkách, což následně 
přispívá k deregulaci růstu a diferenciace těchto buněk. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu AV ČR (Grant 
IAA501050701) a GA ČR (Grant 204/09/0773). 
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ELEKTROCHEMICKÝ GENOSENZOR PRO 
DETEKCI PATOGENNÍ BAKTERIE E. coli V MOČI  
A KREVNÍM SÉRU 

 
MARTIN BARTOŠÍKa, SUSANA CAMPUZANOb, 
FILIZ KURALAYb, MARIA LOBO-CASTAÑONb, 
EMIL PALEČEKa, JOSEPH WANGb  
 
a Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Královopolská 135, 612 65  
Brno;b Department of Nanoengineering, University of 
California San Diego, La Jolla, CA 92093, USA 
martinb@ibp.cz 
 

Detekce specifických DNA sekvencí v klinických 
vzorcích bez nutnosti PCR amplifikace patří mezi klíčové 
výzvy současné bioelektrochemie, a až dosud byla taková 
detekce velmi obtížná. Ve spolupráci s americkou laboratoří 
jsme dokázali zkonstruovat vysoce citlivý elektrochemický 
genosenzor pro přímé stanovení bakteriální nukleové 
kyseliny (E. coli) v nezředěných a neupravených vzorcích 
lidského krevního séra a moči1. Genosenzor je založen na 
novém ternárním rozhraní pro efektivnější ochranu povrchu 
elektrody před nespecifickou adsorpcí interferujících 
molekul. Zahrnuje hexandithiol (HDT) ko-imobilizovaný 
s thiolovanou vazební DNA sondou (SHCP) na povrchu 
zlatého čipu, s následným přidáním 6-merkapto-1-hexanolu 
(MCH) jako ředidla. Tato nová ternární vrstva vedla k 80-
tinásobnému zlepšení poměru signál/šum (S/N) při analýze  
1 nM cílové DNA v nezředěném lidském séru, ve srovnání 
s obvyklým binárním alkanthiolovým rozhraním složeným 
pouze z vazební sondy a MCH. Systém s ternární vrstvou 
umožňoval přímou kvantifikaci cílové DNA již při 
koncentraci 7 pM (28 amol) a 17 pM (69 amol) v ne-
upravovaném krevním séru, resp. moči. Rozhraní také 
vykazovalo výtečnou stabilitu, jak vyplývá z příznivého 
poměru S/N získaného po prodloužené expozici (24 h) 
v nativních biologických vzorcích. 

 
Obr. 1. (A) Schéma nového ternárního rozhraní. (B) Hodnoty 
signálu (1 nM cílová DNA) a šumu pro binární a ternární 
rozhraní v krevním séru, společně s hodnotami podílu 
signál/šum (S/N)  
 
Tato práce vznikla za podpory grantu MŠMT ČR ME09038  
a GAČR P301/11/2055. 
 
LITERATURA 
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Bartošík M., Vyavahare K., Paleček E., Haake D. A., 
Wang J.: Biosens. Bioelectron. 26, 3577 (2011). 

ROLE RNA CHAPERONU HFQ VE VIRULENCI  
Bordetella pertussis 
 
ILONA BÍBOVÁa,b, KAROLÍNA ŠKOPOVÁa,b, JIŘÍ 
MAŠÍNa, PETER ŠEBOa, BRANISLAV VEČEREKa 
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Technická 5, 166 28  Praha 6 
bibovai@vscht.cz 
 
 V posledním desetiletí si malé nekódující RNA získaly 
pozornost jako nový typ regulátorů genové exprese. Tyto 
regulační RNA se díky částečné komplementaritě váží 
k cílové mRNA a ovlivňují účinnost její translace. Hfq, 
bakteriální RNA chaperon, je díky svým RNA-vazebným 
vlastnostem důležitým prostředníkem těchto RNA-RNA 
interakcí a hraje také důležitou úlohu ve virulenci 
patogenních bakterií1.  
 V této práci se snažíme objasnit roli RNA chaperonu 
Hfq ve virulenci Bordetella pertussis, původce černého 
kašle. Metodami cílené mutageneze jsme připravili kmen 
s deletovaným hfq genem a využitím řady molekulárně-
biologických metod jsme porovnali jeho vlastnosti 
s původním rodičovským wild-type (wt) kmenem se zřetelem 
na změny ve virulenci. Zjistili jsme, že delece hfq genu  
v B. pertussis způsobuje sníženou expresi některých 
virulenčních faktorů. Tento fenotyp bylo možné 
komplemetovat, jelikož hfq mutant nesoucí hfq gen na 
plasmidu vykazoval podobnou produkci virulenčních faktorů 
jako původní wt kmen. Tím se potvrdilo, že pozorovaný 
fenotyp byl způsoben specificky delecí hfq genu. Následné in 
vivo experimenty na myším infekčním modelu potvrdily 
předpoklad, že u hfq mutanta došlo ke snížení virulence. 
Mutant byl schopen kolonizovat dýchací trakt myši nejméně 
desetkrát méně efektivně než původní wt kmen a vykazoval 
přibližně desetkrát vyšší hodnotu LD50 (letální dávka pro 
50 % jedinců).  
 Tato data naznačují, že Hfq chaperon je důležitým 
faktorem regulace exprese virulenčních faktorů B. pertussis. 
V následných experimenech se budeme snažit identifikovat 
malé nekódujicích RNA v kmenech B. pertussis a jimi 
regulované mRNA a objasnit funkci Hfq proteinu v těchto 
interakcích.  

 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR P302/11/1940. 
 
LITERATURA 
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STEROIDNÍ AMIDY ODVOZENÉ OD 
PIKOLYLAMINŮ A JEJICH N-OXIDY 
 
ULADZIMIR BILDZIUKEVICHa,b, ZDENĚK 
WIMMERa,b 

 
aVŠCHT Praha, Technická 5, 166 28  Praha 6; bÚEB AV ČR, 
v.v.i., Isotopová laboratoř, Vídeňská 1083, 142 20  Praha 4 
bildziukevich@biomed.cas.cz 
 

Patogenní mikroby a plísně představují významnou 
hrozbu pro mnohobuněčné organismy, včetně člověka.  
V přírodě existují látky schopné selektivně potlačovat rozvoj 
plísní a bakterií. Některé z těchto látek obsahují peroxidovou 
skupinu. Předpokládali jsme, že látky nesoucí skupinu N-
oxidu budou také vykazovat požadovanou účinnost. Cílem 
práce bylo připravit deriváty fytosterolů obsahující skupinu 
N-oxidu, pro následné testování biologické aktivity. 

H

H H

H

O
NH

O

O  
I, R = N, ortho; II, R = N, meta; III, R = N, para 

IV, R = N+-O‒, ortho; V, R = N+-O‒, meta; VI, R = N+-O‒, para 

 
Schéma 1. Příklady studovaných sloučenin 

 
Lanosterol a cholesterol byly vybrány jako zástupci 

sterolů. Pro každý steroid byla získána řada derivátů. Obě 
řady se skládaly ze tří látek obsahujících N-oxidový 
fragment, a tří analogů bez tohoto fragmentu. Jako základ 
fragmentu obsahujícího N-oxid byly vybrány pikolylaminové 
deriváty (Schéma 1), které byly získané ve třech syntetických 
krocích z původních pikolylaminů. Syntéza spočívala 
v ochraně aminoskupiny pomocí přípravy odpovídajícího 
FMOC derivátu, oxidaci kyselinou peroctovou za tvorby N-
oxidu a odstranění chránící skupiny. Z výchozích steroidů 
byly získány hemiestery kyseliny jantarové. Modifikované 
aminy nesoucí N-oxidovou skupinu byly připojeny amidovou 
vazbou na hemiestery sterolů. Pro možnost porovnání 
biologické účinnosti jsme získali i deriváty hemiesterů 
fytosterolů s pikolylaminy. Některé předběžné výsledky 
presentujeme v tabulce I. 
 
Tabulka I 
Předběžné výsledky protinádorových testů (IC-50, M) 
 

Sloučenina MW CEM MCF7 HeLa BJ 
V 592 32.7±0.2 >50 >50 >50 
VI 592 23.6±1.7 >50 >50 >50 

 

CEM, buňky lidské T-lymfoblastické leukémie; MCF7, 
buňky lidského prsního adenokarcinomu, HeLa, buňky 
karcinomu děložního čípku; BJ, normální lidské fibroblasty. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR P503/11/0616. 
 
 

PROTEOMICKÁ STUDIE SEMINÁLNÍ PLASMY 
V ASOCIACI S IMUNOLOGICKY PODMÍNĚNOU 
NEPLODNOSTÍ ŽEN 
 
ANDREA BRÁZDOVÁ*, JARMILA ZÍDKOVÁ 
 
Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha, Technická 
5, 166 28 Praha 6 
andrea.brazdova@vscht.cz 
  

Neplodnost je podle Světové zdravotnické organizace 
definována jako neschopnost páru počít potomka během 
jednoho roku nechráněného pohlavního styku s běžnou 
frekvencí. Až 11 % párů trpí imunologickou neplodností. 
Může být způsobena tzv. iso-imunizací antigeny spermií 
nebo seminální plasmy. Dochází ke změně buněčné imunity 
a následné rejekci spermatu1-3. 

Cílem studie je charakterizace a identifikace proteinů 
seminální plasmy vážících sérové protilátky IgG pacientek 
s poruchou plodnosti. Pro imunodetekci antigenů separova-
ných jedno- a dvourozměrnou SDS elektroforesou a isoele-
ktrickou fokusací byla vybrána séra neplodných (30)  
a plodných (10) žen pomocí nepřímé nekompetitivní ELISA 
metody. Na základě 2D elektroforeogramů a imunoblotů 
byly identifikovány imunodominantní proteiny. 

Antigeny seminální plasmy o molekulové hmotnosti 
17–45 kDa a isoelektrickém bodu 5,8–7,6 byly zobrazeny 
jako proteiny interagující s protilátkami IgG. Identifikováno 
bylo 5 antigenních struktur, z nichž prostatický specifický 
antigen a prostatická kyselá fosfatasa vyvolaly opakovaně 
nejintenzivnější odezvu na 2D imunoblotu. Minoritní 
proteiny seminální tekutiny byly vždy detegovány jako 
imunodominantní antigeny. Studie prokázala, že seminální 
proteiny jsou významně asociovány s imunologicky 
podmíněnou neplodností žen. Pro komplexnost jsou 
paralelně studovány i antigeny spermií. Na základě výsledků 
celé studie bude možno určit biomarkery imunitní 
neplodnosti žen. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu IAA 600110902. 
 
LITERATURA 
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MIKROEXTRAKCE KAPALINA KAPALINA 
POMOCÍ PŘÍPRAVKU VE TVARU ZVONU 
 
MIROSLAVA BURSOVÁ, RADOMÍR ČABALA 
 
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, 
Univerzita Karlova v Praze, Hlavova 8, 128 43 Praha 2 
bursova.mirka@seznam.cz 

 
Cílem práce je ukázka nově vyvinuté mikroextrakční 

techniky nazvané bell-shaped extraction device assisted 
liquid liquid microextraction (BSED-LLME) (mikroextrakce 
kapaliny kapalinou pomocí přípravku ve tvaru zvonu). Název 
metody je odvozen od tvaru přípravku, který je použit pro 
extrakci (obr. 1A).  

BSED-LLME je založena na extrakci vodného vzorku 
(objem řádově ml) relativně malým objemem extrakčního 
rozpouštědla (desítky až stovky µL), které je po celou dobu 
extrakce udržováno uvnitř BSED. Důležitou podmínkou 
metody je výběr rozpouštědla nemísitelného s vodou a s hu-
stotou menší než voda, aby vždy tvořilo horní vrstvu 
systému. Vlastní extrakce s použitím BSED je provedena 
nadávkováním malého objemu extrakčního rozpouštědla do 
jeho vnitřku (obr. 1B), a které, i přes poměrně vysokou 
intenzitu míchání vzorku, zůstává během celé extrakce uvnitř 
BSED. Během extrakce je rozpouštědlo díky intenzivnímu 
míchání rozprostřeno v přípravku do velké plochy na hladině 
víru vzorku, což přispívá k urychlení extrakce (obr.1C). 
Specifický tvar BSED umožňuje reprodukovatelný, téměř 
bezeztrátový odběr rozpouštědla po ukončení extrakce 
(obr.1D).   

Metoda BSED-LLME byla použita ke stanovení 
skupiny analytů o různé polaritě z vodného vzorku. 
Extrakční rozpouštědlo bylo po extrakci analyzováno 
metodou GC-MS. 

Úřad průmyslového vlastnictví udělil dne 7. 12. 2011 
patent č. 302841 pro metodu a vírový extrakční přípravek 
pro mikroextrakci kapaliny kapalinou. 
 

 
 
Obrázek 1. BSED-LLME (1-BSED, 2-septum, 3- plastové víčko, 4-
skleněná vialka, 5-magnetické míchadlo, 6-mikrostříkačka s 
rozpouštědlem) 
 
Tato práce vznikla za podpory Grantové agentury UK 
v Praze (č. GAUK 21210) a projektu SVV 2012-265201. 
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Proteiny SUMO-1, -2 a -3 (z angl. Small Ubiquitin-
related MOdifier) jsou členy rodiny proteinů podobných 
ubikvitinu, se kterými mají, kromě strukturní podobnosti, 
společnou schopnost kovalentně se vázat na jiné proteiny. 
SUMOylace, kovalentní připojení proteinu SUMO na cílový 
protein, hraje důležitou roli v mnoha buněčných procesech, 
jako jsou např. replikace a opravy DNA, regulace transkripce 
nebo regulace subcelulární lokalizace proteinů1. Je-li buňka 
vystavena různým typům fyzikálního nebo chemického 
stresu, dochází ke zvýšené akumulaci konjugátů SUMO-2  
a SUMO-3 (dále jen SUMO-2/3), ale ne konjugátů SUMO-1 
(cit. 2). V této souvislosti bylo zjištěno, že SUMO-2/3 je pro 
přežití buňky vystavené teplotnímu stresu nezbytné3. 

I přesto, že již bylo identifikováno velké množství 
proteinů, které jsou SUMOylovány za teplotního stresu a při 
inhibici proteasomů3,4, význam této modifikace zůstává 
nejasný. V naší práci jsme ukázali, že inhibice translace 
puromycinem nebo cykloheximidem blokuje akumulaci 
konjugátů SUMO-2/3 za teplotního stresu a při inhibici 
proteasomů a dále, že SUMO-2/3 je za stresových podmínek 
kovalentně asociováno s nově syntetizovanými proteiny. 
SUMOylována byla také část zkrácených proteinů, jejichž 
translace byla předčasně ukončena působením nízké 
koncentrace puromycinu a navíc docházelo k akumulaci 
konjugátů SUMO-2/3 při inhibici aktivity chaperonu Hsp90. 
Naše výsledky naznačují, že za teplotního stresu a při 
inhibici proteasomů dochází k SUMOylaci části nově 
syntetizovaných proteinů a navíc, že alespoň část těchto 
proteinů může být špatně sbalena.  
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 Flemingov revolučný objav penicilínu odštartoval éru 
antibiotík. Dnes sú antibiotiká považované ako zlatý štandard 
v boji proti bakteriálnym infekciám. Avšak nadmerné 
používanie a tiež i zneužívanie antibiotík viedlo k vzniku 
rezistentných patogénov. Táto situácia je alarmujúca a preto 
17.11.2011 Európska komisia predstavila Akčný plán proti 
antimikrobiálnej rezistencii, ktorého súčasťou je i vývoj 
nových antimikrobiálnych látok. Sľubnou skupinou sú 
antimikrobiálne peptidy (AMPs), ktoré sú súčasťou 
imunitného systému rôznych organizmov. Naše štúdia 
ukazujú, že jed rôznych druhov včiel je bohatým zdrojom 
týchto AMPs1. 
 Prvá časť práce je zameraná na analýze, charakterizácii 
a syntéze nových AMPs izolovaných z jedu divokej včely 
Panurgus calcaratus. Boli identifikované tieto nové AMPs: 
jeden α-helikálny amfipatický peptid dodekapeptid PNG-1 
(LNWGAILKHIIK-NH2) a dva takmer identické cyklické 
peptidy PNG-R a PNG-K obsahujúce 25 aminokyselín a dva 
disulfidické mostíky (LDVKKIICVACKIXPNPACKKICPK, 
X=R resp. K). Synteticky pripravené peptidy boli testované 
na ich antimikrobiálnu aktivitu proti Gram-
pozitívnym, Gram-negatívnym baktériám a kvasinkám. 
Sledovala sa tiež hemolytická aktivita proti ľudským 
erytrocytom. Za účelom zvýšenia antimikrobiálnej aktivity, 
hlavne voči silne rezistentnej baktérií P. aeruginosa, 
a zníženia hemolytickej aktivity bolo synteticky 
pripravených niekoľko analógov  PNG-1 a PNG-R 
s využitím i nekódovaných aminokyselín. 
 Druhá časť práce je venovaná štúdiu interakcii týchto 
peptidov s fosfolipidovými vezikulami. Tieto interakcie boli 
študované na záporne nabitých 1:2 DOPC/DPPG a 1:2 
DOPC/DOPG vezikulách, ktoré predstavovali všeobecný 
model bakteriálnej membrány. Ďalej boli pripravené 15:80:5 
DOPC/DOPG/CL vezikuly, ktoré simulovali membránu  
B. subtilis. Interakcie boli tiež študované na neutrálnych 
DOPC vezikulách ako potencionálny model membrány 
erytrocytov. Jednotlivé výsledky dobre korešpondovali s ich 
antimikrobiálnou a hemolytickou aktivitou. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR 203/08/0536  
a výzkumného záměru AV ČR Z40550506. 
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Halogénalkándehalogenasy (EC 3.8.1.5) sú mikrobiálne 

enzýmy, ktoré katalyzujú hydrolýzu väzby uhlík‐halogén v 
halogénovaných alifatických uhľovodíkoch, pričom sa 
uvoľnuje halogénovaný ión a príslušný alkohol ako reakčné 
produkty. Tieto enzýmy majú vysoký aplikačný potenciál, 
využívajú sa v bioremediácii, biosenzoroch, dekontaminácii 
vojenských látok a taktiež v syntéze opticky čistých zlúčenín. 
Efektívne využitie biokatalyzátorov v týchto aplikáciách 
často vyžaduje dostupnosť enzýmov so špeciálnymi 
vlastnosťami vo výrobných podmienkach. Takéto vlastnosti 
môžu byť získané izoláciou nových biokatalyzátorov z 
extrémofilných organizmov. Tieto enzýmy sú prirodzene 
schopné prežiť extrémne podmienky ako je vysoká alebo 
nízka teplota, vysoké, alebo nízke pH, vysoký tlak, alebo 
vysoká slanosť. 
 Táto štúdia sa zaoberá identifikáciou, izoláciou a bio-
chemickou charakterizáciou nového enzýmu DpcA z orga-
nizmu Psychrobacter cryohalolentis K5, ktorý predstavuje 
prvého extrémofilného člena rodiny halogénalkándehalo-
genas. Tento enzým bol purifikovaný metódou afinitnej 
chromatografie a následne biochemicky charakterizovaný. 
Správne poskladanie DpcA bolo overené metódou 
cirkulárneho dichroizmu. Substrátová špecificita bola 
testovaná k tridsiatim rôznym halogénovaným zlúčeninám. 
DpcA bol najaktívnejší s 1,3-dibrómpropánom, vo všeobec-
nosti preferoval brómované a terminálne substituované 
substráty. V porovnaní s ostatnými halogénalkándehalo-
genasami, DpcA mal najnižšiu teplotu topenia (Tm = 34,7 ± 
0,6 °C), vykazoval výnimočný teplotný profil s maximálnom 
aktivitou pri 25 °C a zachovával si takmer 30 % aktivity pri 
teplote 5 °C. Psychrofilné vlastnosti DpcA robia z tohoto 
enzýmu sľubného kandidáta pre rôzne environmentálne 
aplikácie ako napríklad využitie v biosenzoroch alebo pri 
odstraňovaní halogénovaných zlúčenín z podzemných vôd.  

 
Táto práca vznikla za podpory grantov CZ.1.05/2.1.00/01.0001, 
CZ.1.05/1.1.00/02.0123, P202/10/1435, P207/12/0775 a 
IAA401630901. 
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Keratokonus je nezápalové ochorenie rohovky, u ktorého 
dochádza k jej stenčovaniu a kónickému vykleňovaniu1. 
Úlohou štúdie bolo analyzovať obsah medi (Cu), železa (Fe) a 
zinku (Zn) v keratokonických (KK) a kontrolných (KO) 
rohovkách a určiť aktivitu cuproenzýmu lyzyl oxidasy (LOX) 
v médiu kultivovaných KK a KO keratocytov.   

Obsah sledovaných prvkov sme stanovili pomocou  X-
ray flurescenčnej analýzy v 8 KK a 6 KO vzorkách. Na 
založenie primokultúr sme použili 5 KK a 4 KO explantáty 
rohovky.  Bunky sme kultivovali v DMEM/F12 (bez fenolovej 
červene) s 10% NBCS (Newborn calf serum, Invitrogen) s 
antibiotikami. V kultúrach keratocytov sme pomocou 
protilátok anti-cytokeratínu 3/12 (maker epiteliálnych buniek 
rohovky2) a anti-α-smooth muscle actin (marker zmeny buniek 
na myofibroblasty3) vylúčili kontamináciu inými bunkovými 
typmi. Vzorky média sme použili na fluorimetrické meranie4 
aktivity LOX v prítomnosti a neprítomnosti inhibítora beta-
aminopropionitrilu. Finálnu aktivitu sme určili ako produkciu 
nM peroxidu vodíka (H2O2)/µg celkového proteínu.  

Priemerná koncentrácia Cu v patologických rohovkách 
bola o 10,4 % nižšia ako u KO, zatiaľ čo množstvo Fe bolo 
viac než 1,6 násobkom obsahu v zdravom tkanive. Nezistili 
sme žiadny štatistický rozdiel v obsahu Zn. Priemerná aktivita 
LOX v patologických vzorkách (2,60 nM H2O2/µg proteinu, 
±2,226) bola viac než 2,5-krát nižšia ako v KO vzorkách (6,83 
nm H2O2/µg proteinu, ±2,529). 

Pokles Cu v patologickom tkanive naznačuje, že tento 
esenciálny prvok môže hrať úlohu v patogenéze keratokonu. 
Nižšia koncentrácia Cu by mohla viesť k zníženej aktivite 
LOX v tkanive a následne k nedokonalej tvorbe väzieb medzi 
kolagénovými vláknami a vzniku ektázie rohovky. Na základe 
našich zistení sme boli schopný navrhnúť možnú metabolickú 
cestu vzniku tohto ochorenia.   
 
Tento projekt je podporovaný MŠMT ČR, výskumný zámer 
MSM0021620806, grantom GAČR P301/12/P591 a projek-
tom 1.LF UK PRVOUK (program MOLMED). 
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 Reduktivní karboxylace (RK) je reverzní dráha 
Krebsova cyklu, která se významně podílí na tvorbě 
prekurzorů potřebných pro růst a proliferaci buněk, 
především v prostředí hluboké hypoxie1. Významnou 
anaplerotickou dráhou RK je glutaminolýza, při které je 
glutamin přeměněn na 2-oxoglutarát (2-OG) a ten je reverzní 
reakcí (pomocí mitochondriální isocitrát dehydrogenasy 
isoformy 2, IDH2) přeměněn na isocitrát, za vzniku NADP+ 

z NADPH, čímž může být ovlivněn poměr mezi 
redukovaným (GSH) a oxidovaným (GSSG) glutathionem. 
IDH2 může katalyzovat i reakci z 2-OG na 2-
hydroxyglutarát (2-HG), rovněž za produkce NADP+ (cit.1). 

Studovali jsme závislost respirace na RK, produkci 
ATP, množství celkového glutathionu, poměr GSH/GSSG a 
redoxní balanc u buněk prsního karcinomu HTB – 126 se 
silencingem IDH2 a u buněk hepatocelulárního karcinomu 
HepG2, rovněž se silencingem IDH2. Ukázalo se, že u silen-
covaných buněk dochází k nárůstu produkce ATP, která 
koreluje se zvýšenou respirací, v porovnání s buňkami bez 
silencingu. Dále jsme na stejných buňkách studovali 
inkorporaci 13C ze značeného glutaminu v normoxii a hy-
poxii (5% O2) do vybraných metabolitů (2-HG, citrát, malát, 
palmitát, CO2), které reprezentují dráhu RK i klasický směr 
citrátového cyklu. Ukázalo se, že dochází k reduktivní 
karboxylaci jak v normoxii, tak v hypoxii, ale v hypoxickém 
prostředí dochází k RK ve větší míře. U silencovaných 
buněk, u kterých dochází k vyšší respiraci a produkci ATP, 
dochází k nižší inkorporaci do značených metabolitů 
reverzního toku. 

Měření respirace bylo prováděno na oxygrafu, produkce 
ATP a glutathionu byla měřena kitovou metodou. Produkce 
ROS byla měřena pomocí fluorescenční barvy MitoSOX. 
Míra inkorporace 13C do metabolitů byla měřena 
instrumentální analytickou metodou GC-MS.  

 
Podporováno Grantovou agenturou UK, grant č. 426411. 
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Fytoremediace je metoda využívající rostliny k degra-
daci, zadržení či metabolizaci jak organických, tak 
anorganických kontaminantů. Při fytoextrakci těžkých kovů z 
kontaminované půdy musí rostliny akumulovat vysokou 
koncentraci těžkých kovů do kořenů, tu dále přenášet do 
nadzemních částí, které jsou skliditelné, a produkovat velké 
množství biomasy. Problémy s nalezením rostlinných druhů 
splňující tyto podmínky mohou být vyřešeny přípravou 
transgenních rostlin exprimující ve zvýšené míře vhodné 
vazebné domény. 

Metalothioneiny jsou nízkomolekulární, na cystein 
bohaté proteiny vázající těžké kovy, které jsou běžné 
v eukaryotních organismech. Jejich potenciál vázat těžké kovy 
může být využit při přípravě rostlin vhodných pro 
fytoremediaci, kde je nízká vazebná kapacita kovů u rostlin 
s dostatečnou tvorbou biomasy jedním z limitujících faktorů. 
CUP1 gen kóduje metalothionein pocházející z kvasinky 
Saccharomyces cerevisiae. Pro klonování byl tento gen spojen 
s histidinovou kotvou (HisCUP) poskytující další vazebnou 
doménu a umožňující izolaci exprimovaného metalothioneinu 
pomocí Ni-NTA agarosy. Za účelem vnesení genu HisCUP do 
rostlin lnu setého (Linum usitatissimum) byly připraveny dva 
rostlinné vektory s genem HisCUP. Jako první vektor byl 
zvolen plasmid pNOV2819 (Syngenta) obsahující gen pro 
fosfomannosaisomerasu umožňující selekci transgenních 
rostlin na médiu s mannosou. Do něj byla vložena kazeta 
s genem HisCUP pod kontrolou světlem indukovaným 
promotorem proteinu RUBISCO. Druhým rostlinným 
vektorem byl plasmid pGreen0029 nesoucí gen pro rezistenci 
transformovaných rostlin k antibiotiku kanamycinu. Do tohoto 
vektoru byl gen HisCUP vložen pod kontrolou konstitutivního 
promotoru viru květákové mozaiky CaMV 35S. 
S připravenými konstrukty byla nejdříve provedena transientní 
exprese v rostlinách tabáku (Nicotiana tabacum). Byla 
prokázána přítomnost mRNA genu HisCUP z obou 
konstruktů, ale metalothionein se po izolaci na Ni-NTA 
agarose a imunochemické detekci prokázat nepodařilo. Trvalá 
transformace rostlin lnu setého byla provedena bakterií 
Agrobacterium tumefaciens nesoucí jednotlivé připravené 
konstrukty. Byly získány regenerující rostliny po transformaci 
oběma konstrukty, ale regeneranty selektované na mannose 
postupně uhynuly. Z regenerujících rostlin selektovaných na 
médiu s kanamycinem osm vytvořilo kořeny a následně u nich 
byla prokázána přítomnost genu HisCUP metodou PCR. 
 
Tato práce byla podporována granty MSMT č. 21/2011, 
FRVS 1401/2011.  
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Z reakčného systému V2O5 – N(Bu)4OH – HF – o-
fenantrolín – H2O2 – H2O – dichlórmetán boli izolované 
oranžové kryštály diperoxidokomplexu vanádu zloženia 
[N(C4H9)4][{HVO(O2)2(phen)}{VO(O2)2(phen)}]·3H2O2·H2O. 

Kryštálová štruktúra pripravenej zlúčeniny sa skladá 
z katiónu [N(C4H9)4]

+, komplexného aniónu [VO(O2)2(phen)]- 
a neutrálneho komplexu [VO(O2H)(O2)2(phen)]. Koordinačné 
číslo atómov vanádu(V) je 7 a usporiadanie donorových 
atómov ligandou je do pentagonálnej bipyramidy, pričom 
komplexný aniónu [VO(O2)2(phen)]- a neutálny komplex 
[VO(O2H)(O2)2(phen)] sú spojené pomocou silnej vodíkovej 
väzby (obr. 1), čo je pozoruhodným znakom u peroxido-
komplexoch vanádu.  

Stabilita zlúčeniny formamide bola sledovaná pomocou 
51V NMR spektroskopie. V 51V NMR spektre látky boli pozo-
rované len dva široké signály. Intenzívnejší pri –715 ppm 
priraďujeme aniónu [VO(O2)2(phen)]-, keďže sa nachádza 
v oblasti charakteristickej pre diperoxokomplexy a druhý pri  
–688 ppm zodpovedá častici [VO(O2)2(HCONH2)]

-, ktorá 
vzniká výmenou ligandu phen za formamid (HCONH2). 

 

 
Obr. 1. Štruktúra komplexného aniónu [{HVO(O2)2(phen)}- 
{VO(O2)2(phen)}]- 
 

Komplex bol ďalej charakterizovaný elementárnou 
analýzou a IČ a Ramanovou spektroskopiou. 
 
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 a doc. Františkovi Pavelčíkovi za 
riešenie kryštálovej štruktúry. 
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Neuroblastom je nejčastější extrakraniální solidní nádor 
u dětí. I přes velký pokrok moderní medicíny jsou některé 
formy neuroblastomů stále obtížně léčitelné. Tato práce se 
zabývá sledováním mechanismů působení inhibitorů 
histondeacetylas (HDACi) na neuroblastomové buněčné 
linie. HDACi ovlivňují epigenetické regulace dekondenzací 
chromatinové struktury a zvýšením přístupnosti DNA k pů-
sobení nukleas. Stejným mechanismem i potencují účinky 
cytostatik působících na strukturu DNA. Indukují apoptózu  
i u buněk s defektní apoptotickou drahou a zastavují buněčný 
cyklus transformovaných buněk, přičemž normální lidské 
buňky jsou vůči jejich působení méně citlivé. Účinnost 
použitých inhibitorů HDAC jsme sledovali jak za 
standardních kultivačních podmínek, tak i v hypoxii (1% 
O2). Protože neadekvátní zásobení nádorového ložiska 
kyslíkem je pro tumory charakteristické a podílí se na 
chemorezistenci, je testování protinádorových látek 
v hypoxii nezbytností. U hypoxií indukované chemorezisten-
ce nádorových buněk se předpokládá vliv HIF-1α. Některé 
HDACi snižují v hypoxii množství HIF-1α a tím aktivitu 
transkripčního faktoru HIF. Část naší práce se zabývá 
nalezením vhodného experimentálního uspořádání sledování 
indukce buněčné smrti u lidských neuroblastomových 
buněčných linií SK-N-AS a UKF-NB-3. Buněčná smrt byla 
detegovatelná již po 24hodinové kultivaci. Jako kontrola 
bylo vybráno konvenčně používané cytostatikum, cisplatina. 
Sledovali jsme také vliv hypoxie na indukci buněčné smrti 
konvenčním cytostatikem cisplatinou a třemi HDACi - 
kyselinou valproovou, trichostatinem A a butyrátem sodným 
u těchto buněčných linií. V experimentech jsme také 
prokázali, že kyselina valproová na rozdíl od cisplatiny, 
indukovala buněčnou smrt i v přítomnosti pancaspasového 
inhibitoru Z-VAD-fmk jak v normoxii, tak v hypoxii. Mezi 
alternativní apoptotické dráhy podílející se na 
protinádorovém účinku HDACi může patřit například 
uvolnění AIF či Endo G z mitochondrií. Imunofluorescencí 
jsme detegovali translokaci AIF a nalezli jsme morfologické 
změny odpovídající autofagii - tvorbu vakuol. Závěrem lze 
shrnout, že naše experimenty prokazují indukci 
neapoptotických typů buněčné smrti HDACi, nejspíše 
indukci autofagie. Z toho tedy vyplývá, že některé HDACi 
vykazují protinádorové účinky i v nádorových buňkách, 
které neexprimují caspasy i za hypoxických podmínek. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR 

P301/10/0356 a MŠMT ČR UNCE #42. 
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Medzi najvýznamnejšie limitujúce faktory pri liečbe 
hematologických malignít alebo solidných tumorov patrí 
predovšetkým nízka citlivosť malígnych buniek na 
chemoterapiu, čo je podmienené profilom expresie určitých 
génov. Cieľom našich experimentov bolo na základe in vitro 
metyl tetrazoliového (MTT) testu určiť profil 
chemorezistencie, a tým pomôcť pri výbere najúčinnejšieho 
cytostatika. Ďalej sme sledovali expresiu génov kódujúcich 
ABC a apoptotické bielkoviny. Do tohto súboru bolo 
zaradených 60 vzoriek od pacientov s hematologickou 
malignitou (AML, ALL a CML) vo veku od 22 do 83 rokov. 
Expresiu mRNA študovaných bielkovín sme zisťovali na 26 
vzorkách od pacientov s akútnou leukémiou (AL) a 42 
vzorkách od pacientov so solídnymi tumormi (ST). Navyše 
sme vyšetrovali aj skupinu darcov (n=16; 30 rokov), ako aj 
detských leukemických pacientov (n=22; 12 rokov).  

Zistili sme, že rezistencia voči prednizolónu, 
dexametazónu, etopozidu a vinkristínu bola signifikantne 
zvýšená u pacientov s AML v porovnaní s ALL pacientmi. 
Normálne bunky ovplyvňovali štatisticky významne 
výsledok chemorezistencie (p< 0,01). Pomocou RT-PCR 
sme v 55,3% zistili u AL vzoriek (n=26) zvýšenú expresiu 
všetkých ATP transportérov. V skupine leukemických 
vzoriek sme navyše stanovili štatisticky významné rozdiely 
expresie mRNA apoptotických bielkovín oproti leukocytom 
od zdravých darcov (p< 0,001 až 0,0001). Medzi hladinami 
mRNA ST vzoriek sme nezistili žiadne významnosti. 
Zaujímavosťou bolo určenie korelácie medzi p53 a Bax, kde 
sme dokázali signifikantne pozitívnu koreláciu pri obidvoch 
skupinách pacientov (p< 0,0001; resp. p= 0,0014). Pri 
stanovení pomeru Bcl-2/Bax mRNA sme zistili najvyššiu 
hodnotu u ST, oproti AL a normálnymi leukocytmi. Navyše 
sme zistili vplyv p53 a Bax mRNA na výsledok testovania 
chemorezistencie u väčšiny sledovaných cytostatík. 

Zvýšené hladiny mRNA apoptotických bielkovín 
v onkologických vzorkách poukazujú na možné zmeny 
v integrite genómovej DNA. Dokázali sme, že Bax gén je 
regulovaný prostredníctvom p53 bielkoviny. K iniciácii 
apoptózy prostredníctvom aktivácie Bax však nedochádza aj 
kvôli vysokým hladinám Bcl-2 a Bcl-XL. Antiapoptotické 
bielkoviny tak zohrávajú dôležitú úlohu pri zabránení 
rozvoja apoptózy a tým k prežívaniu malígnych buniek.  
 
Táto práca bola podporená projektom "Centrum 
excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii" 
spolufinancovaným zo zdrojov ES a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja. 
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Fluorescenční nanodiamanty jsou novým nanomateriálem 

s potenciálem využití jako nezhášivé nanosenzory či netoxické 
nosiče léčiv1. Zdrojem fluorescence jsou záporně nabitá centra 
„dusík-vakance“ (NV–) v krystalické mřížce nanodiamantu. 
Fluorescenční centra vznikají při vysokých teplotách 
spárováním atomů dusíku přítomných v nanodiamantech jako 
stopová nečistota s vakancemi generovanými předchozím 
ozářením materiálu vysokoenergetickými částicemi (např. 
protony) na cyklotronu. Pro biologické i technologické aplikace 
je nezbytná vysoká jasnost částic, která je úměrná počtu NV–

 center v částici. Optimální podmínky pro vznik NV– center v 
nanodiamantech však dosud nejsou zcela známy. 
 Cílem práce je nalezení podmínek, při kterých dochází 
k tvorbě NV– center s maximální efektivitou. Vzorky dvou 
typů nanodiamantů byly zahřívány v inertním prostředí po 
dobu 0,5–8 hodin v rozsahu teplot 700–950 °C a poté 
zpracovány oxidací kyselinami a pročištěním. Následnou 
analýzou pomocí Ramanovy spektroskopie byly určeny opti-
mální podmínky pro vznik NV– center v krystalové mřížce 
nanodiamantů na teplotu zahřívání 900 °C po dobu 1 hodiny. 
Toto optimum je nezávislé na velikosti částic a je při něm 
možné dosáhnout až trojnásobného nárůstu intenzity fluores-
cence oproti vzorkům mimo optimum. Nanodiamanty získané 
tímto způsobem lze dále chemicky modifikovat a připravit 
z nich fluorescenční sondy. 
 
LITERATURA 
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Nature Nanotech. 11, 7 (2012). 
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V posledních několika letech je věnována zvýšená 
pozornost novým sloučeninám ferrocenu s biologicky aktiv-
ními molekulami, a to pro své zajímavé vlastnosti1,2. I když je 
známo několik konjugátů ferrocenu a steroidů, zatím ještě 
nebyla připravena sloučenina obsahující ferrocen přímo v 

steroidním skeletu. Na základě předchozích zkušeností 
z nedávné syntézy estronu3, jsme se rozhodli připravit první 
steroid s integrovaným ferrocenovým jádrem − ferrocenestron. 
 

 
Schéma 1. 
 
 Při syntéze byly využity reakce katalyzované 
přechodnými kovy, nejdříve pro vytvoření substituovaného 
chirálního ferrocenu a jeho následnými přeměnami byl získán 
enantiomerně čistý produkt. Použitými postupy byly například 
oxidativní adice s navazující alkylací zprostředkovaná 
zirkonocenem, cross-coupling katalyzovaný komplexem 
palladia, enynová metathese katalyzovaná karbenovou 
sloučeninou ruthenia a hydrogenace dvojných vazeb za použití 
heterogenního palladiového katalyzátoru. Nakonec byla 
použita selektivní oxidace pomocí palladiového katalyzátoru a 
následná redukce boranem pro změnu konfigurace na 
základním skeletu. 
 

 
Obr. 1. Krystalová struktura produktu 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu MSM0021620857 a 
1M0508 (Center for New Antivirals and Antineoplastics). 
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Metaloterapeutika, tedy léčiva na bázi anorganických a 
komplexních sloučenin, jsou v klinické praxi často užívaná 
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při léčbě různých typů onemocnění, přičemž 
nejvýznamnějšími a nejužívanějšími stále zůstávají 
komplexy platiny (např. cisplatina) používané v onkologické 
terapii. Své klinické využití nicméně mají také Au(I) 
komplexy (např. auranofin), které jsou účinné vůči 
revmatoidní artritidě a jiným zánětlivým onemocněním. 

Předmětem práce je studium biologické aktivity třech 
nových zlatných komplexů obecného vzorce [Au(PPh3)(L)] 
(1–3), kde PPh3 = trifenylfosfin a L = derivát 
6-benzylaminopurinu. Na buněčné kultuře lidských 
makrofágů THP-1 byly in vitro testovány cytotoxicita a vliv 
látek na expresi prozánětlivých cytokinů TNF-α, IL-1β  
a proteinu HMGB1 a protizánětlivého cytokinu IL-1RA. 
Protizánětlivá aktivita byla také testována in vivo na modelu 
karagenanem indukovaných edémů u potkanů. Výsledky 
byly porovnány s protizánětlivým léčivem auranofinem. 

U všech třech testovaných látek byla zjištěna 
cytotoxicita odpovídající LD50 mezi 1,9 a 2,4 μM. Avšak  
v rozmezí koncentrací 1,0–0,02 μM u nich byla patrná pro-
proliferační aktivita. Toxičtější auranofin (LD50 = 0,2 μM) 
podobnou aktivitu nevykazoval. U studovaných látek byla 
dále prokázána schopnost modulovat sekreci TNF-α, IL-1β, 
HMGB1 i IL-1RA. Komplexy 1–3 signifikantně snižovaly 
produkci TNF-α, IL-1β a HMGB1 a současně pouze 
minimálně ovlivňovaly sekreci IL-1RA.  

Z uvedeného jednoznačně vyplývá vysoká in vitro 
protizánětlivá aktivita studovaných Au(I) komplexů. Ta byla 
potvrzena na in vivo modelu akutního zánětu, ve kterém 
komplexy 2 a 3 výrazně snižovaly karagenanem indukovaný 
otok tlapek u potkanů. Látka 1 měla jen slabou 
antiedematózní aktivitu způsobenou pravděpodobně její horší 
rozpustností a tudíž nižší biodostupností. 

 Získané výsledky jednoznačně prokázaly, že nově 
syntetizované Au(I) komplexy jsou schopny modulovat 
zánětlivou reakci jak v in vitro, tak in vivo podmínkách. 
Současně lze říci, že tyto látky mají v použitých 
biologických modelech stejnou nebo vyšší protizánětlivou 
aktivitu než auranofin a zároveň mají nižší cytotoxicitu. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu MŠMT ČR 
(MSM6198959218), Evropského rozvojového projektu OP 
VaVpI (CZ.1.05/2.1.00/03.0058), Evropského sociálního 
fondu OP VpK (CZ.1.07/2.3.00/20.0017) a Univerzity 
Palackého (IGA PřF_2011_014). 
 
 
 
APLIKACE REAKTIVITY 7,8-DIHYDROPURINŮ  
V SYNTÉZE N7-SUBSTITUOVANÝCH ADENINŮ  
A GUANINŮ 
 
NADĚŽDA CHUDÍKOVÁ*, DALIMIL DVOŘÁK  
 
Ústav organické chemie, Vysoká škola chemicko-
technologická  v Praze, Technická 5, 166 28  Praha 6 
chudikon@vscht.cz 
 

Purinové báze jsou přírodní sloučeniny, které jsou 
součástí nukleových kyselin1. Tyto látky mají široké 
spektrum využití v medicíně, např. jako antivirotika2, 

antineoplastika, ale také i antileukemika3. Proto je v dnešní 
době studována možnost regioselektivní přípravy nových 
purinových derivátů spolu se studiem biologických vlastností 
těchto látek. Jednou z doposud problematických částí 
v oblasti regioselektivní syntézy purinových derivátů 
představuje příprava N7-substituovaných adeninů, guaninů, 
případně jejich analog4. 

Nedávno publikovaný přístup5 pro regioselektivní 
syntézy 6-halogenpurinů nesoucí funkcionalizované substi-
tuentu v poloze 7 v principu umožnuje také syntézu  
N7-substituovaných adeninů, guaninů, thioguaninů. 
V případě syntézy N7-derivatizovaných adeninů a guaninů 
s využitím reaktivity 7,8-dihydropurinů se vychází z adeninu 
a 2-amino-6-chlorpurinu 1 (Schéma 1). 
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Schéma 1. Syntetický postup pro přípravu modifikovaných bází 
 

Ochránění Boc skupinou a redukce BH3-THF poskytuje 
odpovídající 7,8-dihydropurinové deriváty 2. Následující N7-
alkylace spolu s odstraněním Boc skupiny a reoxidací 
purinového skeletu umožnila selektivní přístup 
k odpovídajícím aminopurinovým derivátům 4. Uvedené 
poznatky budou diskutovány v příspěvku, včetně možnosti 
záměny atomu chloru u 2-amino-6-chlorpurinových derivátů  
za amino, merkapto nebo hydroxy skupinu.  
 
Tato práce byla podporována grantovou agenturou ČR 
(GA ČR 203/09/1552)  
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 Cytochromy P450 jsou stěžejní enzymy I. fáze 
biotransformace xenobiotik. Právě díky tomu jsou předmětem 
zájmu mnoha laboratoří. Rekombinantní techniky umožňují 
expresi cytochromů P450 v  různých expresních systémech 
(např. kvasinky, bakterie, hmyzí buňky). V naší práci jsme 
porovnávali aktivitu lidského cytochromu P450 1A1 (CYP1A1) 
exprimovaného ve formě dvou preparátů. Jednak exprimovaný 
v membráně prokaryotického systému buněk E. colli nebo 
v eukaryotním systému hmyzích buněk transfekovaných 
Baculovirem. V případě prokaryotického systému jsou k dis-
pozici dva preparáty s rozdílnou koncentrací NADPH:cyto-
chrom P450 reduktasy. Porovnání bylo provedeno se čtyřmi 
substráty. 
 Při reakci se 7-ethoxyresorufinem (markerový substrát) se 
jako nejúčinnější projevil CYP1A1 exprimovaný 
v prokaryotním systému s vyšší hladinou reduktasy. Jeho 
účinnost byla trojnásobná oproti systému s nižší hladinou. 
Aktivita CYP1A1 exprimovaného v eukaryotním systému byla 
výrazně nižší. V případě ellipticinu, který je CYP1A1 metaboli-
zován až na pět metabolitů v závislosti na přítomnosti cytochro-
mu b5, tvoří oba rekombinantní enzymy stejné metabolity. Opět 
se jako nejúčinnější jeví ten CYP1A1, který je exprimován 
v prokaryotním systému s vyšší expresí reduktasy. CYP1A1 
přeměňuje svůj specifický substrát Sudan I za vzniku čtyř 
metabolitů. Nejaktivněji se projevoval opět v případě jeho 
rekombinantní přípravy v prokaryotním systému s vyšší 
hladinou exprese reduktasy. Aktivita cytochromu P450 1A1 
z eukaryotního expresního systému byla takřka totožná s pozo-
rovanou aktivitou pro CYP1A1 exprimovaný v prokaryotním 
systému s nižší expresí reduktasy. Při metabolismu benzo[a]py-
renu vzniká v případě CYP1A1 exprimovaném v eukaryotním 
systému 7 metabolitů. Cytochrom P450 1A1 exprimovaný 
v prokaryotním systému tvoří oproti enzymu eukaryotního 
systému navíc jeden metabolit s dosud neznámou strukturou. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantů GA ČR 
(P301/10/0356) a MŠMT ČR (MSM 0021620808 a 1M0505). 
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Mezi nejvýznamnější vědecké úkoly posledních dvou 
dekád patří výzkum proteomu různých druhů lidských buněk, 
orgánů či tkání. V tomto projektu jsme se věnovali výzkumu 
dentinu lidských zubů. 

Zuby patří mezi nejtvrdší části lidského těla. Vyznačují 
se specifickou konstrukcí i složením. Vrchní část zubu je 
tvořena sklovinou, pod ní se nachází zubovina (dentin) a 
vnitřek zubu je tvořen zubní dření. Dentin patří mezi vysoce 
mineralizované tkáně, která obsahuje až 70 % anorganické 
složky, dále cca 25 % organické matrice a zbytek tvoří volně 
vázaná voda. Tvorba dentinu je komplexním procesem, ve 
kterém klíčovou roli hrají odontoblasty – vysoce specializo-
vané buňky zodpovědné za tvorbu dentinu. Předpokládá se, že 
při růstu a tvorbě dentinu se nejprve tvoří mezibuněčná 
proteinová matrice, na jejímž podkladě je pak zahájena 
mineralizace dentinu ukládáním krystalů hydroxyapatitu1.  

K analýze jsme použili pět zubů moudrosti získaných od 
stejného počtu osob obojího pohlaví. Proteiny byly z dentinu 
získány originálním dvoustupňovým extrakčním procesem - 
nejprve guanidinovým roztokem a následně pufrem 
obsahujícím ethylendiamintetraoctovou kyselinu (EDTA). 
Získaná směs proteinů byla posléze analyzována dvourozměr-
nou elektroforézou. Separované proteiny pak byly štěpeny 
trypsinem na jednotlivé peptidy, které byly následně 
detegovány nano-kapalinovým chromatografem spojeným 
s tandemovým hmotnostním detektorem.  

Podařilo se nám spolehlivě identifikovat celkem 272 
proteinů majících v dentinu širokou škálu biologických funkcí 
- např. vazba iontů Ca2+, tvorba cytoskeletu, tvorba 
mezibuněčné matrice, imunitní odezva, transport, a nalezli 
jsme také proteiny s dosud neznámou funkcí. Zjistili jsme, že 
největší část z identifikovaných proteinů se podílí na růstu a 
podpoře buněk dentinu. Některé z námi nalezených proteinů 
zatím dosud nebyly v lidském dentinu detegovány (celkem 
46), jedná se např o nebulin, teneurin-1, vasorin, zymogen 
granule protein 16 homolog B a další proteiny. U devíti z nich 
(dosud hypotetických) proteinů se dokonce domníváme, že 
byly v lidském dentinu detegovány vůbec poprvé. V souhrnu 
se jedná o první studii, kde byla použita dvourozměrná elektro-
foréza ke studiu proteomu lidského zubního dentinu. Naše 
výsledky mohou přispět k lepšímu pochopení a charakterizaci 
biologických dějů v lidském chrupu.  
  
Tato práce vznikla za podpory grantů GA ČR 203/09/0675 a 
GA ČR 203/08/1428. 
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 Nádorové buňky mají často narušenou klasickou 
apoptotickou signalizaci závislou na kaspasách. Terapie 
zaměřená na permeabilizaci lysozomů se jeví jako vhodná 
alternativní protinádorová strategie. Lysozomální aspartátová 
proteasa katepsin D (CTSD) je ve zvýšené míře exprimována 
v buňkách karcimomu prsu. CTSD působí jako mediátor 
apoptózy indukované řadou chemoterapeutik a jeho 
proapoptotický efekt byl pozorován v závislosti i nezávisle 
na jeho enzymatické aktivitě. TRAIL patří do rodiny TNF 
cytokinů, které indukují apoptózu po vazbě na receptory 
smrti. Velký potenciál pro terapeutické využití TRAILu 
spočívá v tom, že spouští apoptózu přednostně u nádorových 
buněk, zatímco v normální tkáni nevykazuje známky 
toxicity. Kromě aktivace kaspasové kaskády může TRAIL 
spustit apoptotickou signalizaci také indukcí permeabilizace 
lysozomů. 
 Cílem této práce je popsat roli CTSD a jeho 
enzymatické aktivity v průběhu apoptózy indukované 
TRAILem. Za tímto účelem jsme připravili klony lidské 
prsní karcinomové linie MDA-MB-231 stabilně exprimující 
zvýšené hladiny CTSD (CTSDwt) nebo jeho enzymaticky 
inaktivní formy (CTSDmut). Tyto klony jsme pak vystavili 
působení TRAILu a frekvenci apoptózy stanovili pomocí 
detekce fragmentace jader, štěpení PARP a externalizace 
fosfatidylserinu. U klonů CTSDwt jsme detegovali zvýšenou 
frekvenci apoptózy oproti kontrolním buňkám, zatímco  
u klonů CTSDmut byla frekvence apoptózy s kontrolními 
buňkami srovnatelná, což poukazuje na jasnou úlohu 
enzymatické aktivity CTSD v průběhu apoptotické 
signalizace spuštěné TRAILem. Dále jsme se tedy zaměřili 
na detekci potenciálních substrátů CTSD a modulaci účinku 
CTSD látkami ovlivňujícími intracelulární pH. 
 
Tato práce byla podpořena granty: IAA501630801, 
MSM0021622415, 204/08/H054, 301/09/1115 a FNUSA-
ICRC (No. CZ.1.05/1.1.00/02.0123). 
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V  organismu se na detoxikaci cizorodých látek, 
metabolismu léčiv a bohužel také aktivaci některých 
karcinogenů podílí systém membránových monooxygenas – 
cytochromů P-450 (P450). Jedním z jejich redoxních 
partnerů je cytochrom b5, který kromě přenosu druhého 
elektronu v  reakčním cyklu P450 může stimulovat jeho 
katalytickou aktivitu. 

Pro studium jejich struktury a interakcí v prostředí 
membrány jsme využili 3 methioninů lokalizovaných 
v hydrofobní kotvě cytochromu b5. Ty jsme při 

rekombinantní expresi nahradili fotoaktivovatelným 
analogem methioninu, který se po ozáření UV světlem 
kovalentně váže na blízké aminokyselinové zbytky a fixuje 
tak jejich případnou interakci. 

Proteiny P450 2B4 a cytochrom b5 byly in vitro 
rekonstituovány do lipidické membrány, fotoaktivovány za 
vzniku kovalentního komplexu a po elektroforetické separaci 
analyzovány hmotnostní spektrometrií. Výsledky ukázaly 
konformaci cytochromu b5 s membránovou kotvou 
procházející skrz lipidickou membránu i konformaci 
odpovídající v membráně slabě/částečně vázanému 
cytochromu b5.  

Dřívější studie naznačily, že se pravděpodobně 
způsob/míra zanoření proteinů do membrány liší v závislosti 
na postupu jejich rekonstituce, a v případě částečného 
uchycení neodpovídá in vivo systému. Nesprávná 
rekonstituce proteinů přitom může vést k zavádějícím 
výsledkům dalšího výzkumu či nesprávným závěrům při 
farmakologickém testování léčiv prováděném na tomto 
systému. Náš přístup umožňuje anomálně vázané proteiny 
identifikovat a kromě důležité strukturní informace validovat 
experimentální přístupy jejich in vitro rekonstituce.  

Použitý cytochrom b5 s inkorporovanými 
fotoaktivovatelnými analogy methioninu nám posloužil jako 
membránová sonda, která označila aminokyseliny P450 2B4 
v těsné blízkosti či v kontaktu s lipidickou membránou a 
poprvé v tomto prostředí prokázala protein-proteinovou 
interakci. Získané strukturní informace budou dále využity 
pro zpřesňování in silico modelů interakce zkoumaných 
proteinů. 

 
Podporováno GA ČR (P207/12/0627 a 305/09/H008) a pro-
jektem Univerzity Karlovy v Praze (projekt UNCE #42). 
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Retroviry jsou, zejména kvůli pandemii AIDS, stále 

předmětem intenzivního vědeckého zkoumání. Centrem 
našeho zájmu je matrixový protein, který je zodpovědný za 
cílení prekursorů virové partikule do místa skládání i za 
transport již složeného nezralého virionu k plasmatické 
membráně. Tyto děje jsou zprostředkovány interakcí 
s buněčnými transportními systémy. O intracelulárním 
transportu polyproteinu Gag Mason-Pfizerova opičího viru 
(M-PMV) do místa skládání je známo, že je podmíněn 
interakcí matrixového proteinu s molekulárním motorem 
dyneinem, konkrétně jeho lehkým řetězcem Tctex-1 (cit.1). 
Transport již složených nezralých částic nebyl dosud 
dostatečně prozkoumán. Cílem této práce bylo nalezení 
interakčních partnerů matrixového proteinu M-PMV mezi 
proteiny buněčné linie HeLa a potvrzení těchto interakcí.  
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Pomocí kvasinkového dvojhybridního systému jsme 
identifikovali dva proteiny interagující s matrixovým 
proteinem M-PMV, a to aldoketoreduktasu (AKR1B1) a β1 
podjednotku coatomeru (COPB1). Zatímco o AKR1B1 
žádná souvislost se životním cyklem retrovirů publikována 
nebyla, u COPB1 byla prokázána jeho interakce s proteinem 
Nef viru HIV-1 (cit.2). Zajímavostí je, že coatomer COPI, 
jehož je COPB1 součástí, je v literatuře ve většině případů 
spojován s tzv. retrográdním transportem, tj. ve směru od 
Golgiho aparátu k endoplasmatickému retikulu, ovšem 
interakce přenášeného proteinu s námi studovanou 
podjednotkou vede k transportu ve směru opačném3.  

V případě in vitro translatovaného a rekombinantně 
připraveného AKR1B1 jsme potvrdili interakci 
s nemyristoylovanou formou MA metodou bioafinitní 
chromatografie, tzv. GST pull-down, a také gelovou 
permeační chromatografií. Dále byla metodou GST pull-
down prokázána interakce nemyristoylovaného MA s in vitro 
translatovaným COPB1 a delečními studiemi byla částečně 
identifikována oblast COPB1 zodpovědná za tuto interakci. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR 
(P302/12/1895).  
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 N-Methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory, ionotropní 
glutamátové receptory, se významně podílejí na rychlém 
excitačním synaptickém přenosu a plasticitě centrální 
nervové soustavy savců. Nedávné studie ukazují, že 
abnormality v aktivitě NMDA receptorů jsou spojeny s řadou 
neurologických a psychiatrických onemocnění včetně 
Parkinsonovy choroby, epilepsie, deprese a schizofrenie1,2. 
Proto je studium molekulárních mechanismů, které regulují 
počet funkčních povrchových NMDA receptorů, důležité pro 
porozumění fyziologii synapsí a etiologii mnohých 
onemocnění centrální nervové soustavy. 

 Funkční NMDA receptor je heterotetramer složený 
převážně ze dvou NR1 a dvou NR2 podjednotek. Všeobecně 
se předpokládá, že pouze správně zformované receptory 
mohou opustit endoplazmatické retikulum (ER) a být 
transportovány na buněčný povrch3. Molekulární 
mechanismus tohoto procesu není zatím dostatečně znám. 
 Pomocí biochemických, imunocytochemických a 
elektrofyziologických metod jsme identifikovali konkrétní 
aminokyseliny M3 domény (NR1-1a – W636, Y646, T647; 
NR2B – W635, S645, Y646, T647), které regulují počet 
funkčních povrchových receptorů. Naše výsledky ukazují, že 
tyto aminokyseliny se podílejí na zadržování samostatných 
podjednotek v ER a na následném uvolňování funkčních 
receptorů z ER. Identifikované strukturní determinanty 
rovněž regulují kinetické vlastnosti receptoru, zejména 
desenzitizaci, což je pravděpodobně jeden z hlavních 
sledovaných parametrů při výstupní kontrole v ER.  
 Tyto výsledky ukazují, že M3 doména je hlavní 
strukturní determinantou, která kontroluje transport NMDA 
receptorů z ER. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR P303/11/0075. 
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Mutácie v géne pre DMT1, ktorý je transmembránovým 

transportérom dvojmocného železa, vedú ku vzniku 
hypochrómnej mikrocytárnej anémie u ľudí a myšieho 
modelu (tzv. mk/mk myši)1,2. Najúčinnejšia terapia pri liečbe 
tejto anémie je podávanie vysokých dávok rekombinantného 
erytropoetínu (EPO)3.  

Analogicky s výsledkami získanými u DMT1-mutantnej 
pacientky, aplikácia EPO mk/mk myšiam signifikantne 
zvýšila hladinu hemoglobínu (zo 7,5 g/dL na 9,5 g/dL). 
Našim cieľom bolo odhaliť mechanizmy, ktoré sú 
zodpovedné za úspešnosť liečby EPO. Detekciou DNA 
fragmentácie (tzv. TUNEL test) sme na vzorkách kostnej 
drene pacientky a myší zistili pokles miery apoptózy 
erytroblastov po aplikácii EPO. Analýza pomocou dvojitého 
farbenia na Ter119 a Annexin V a prietokovej cytomet-
rie potvrdila znížený podiel erytroidných prekurzorov 
(Ter119+) podliehajúcich apoptóze (Annexin V+) u myší 
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liečených EPO. V kostnej dreni sme zaznamenali pokles  
z 12,4 % na 5,4 % Ter119+/Annexín V+ buniek a v slezine 
pokles zo 7,3 % na 3,1 %. Následná Western blot analýza 
ukázala, že za zlepšeným prežívaním DMT1-mutantných 
erytroblastov po aplikácii EPO je zvýšená expresia anti-
apoptotických proteínov BCL-XL a MCL-1.  

Naše výsledky dokazujú, že defekt v transporte železa  
v erytroidných bunkách vedie k zvýšenej apoptóze, ktorá 
može byť redukovaná liečbou pomocu vysokých dávok 
erytropoetínu. 

 
Táto práca vznikla za podpory Interního grantu Univerzity 
Palackého LF_2011_011 a grantu GA ČR P305/10/P210. 
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Restrikční endonukleasy typu II (RE) štěpí specifickou 
sekvenci DNA. Této vlastnosti se využívá při manipulaci 
s DNA, jakou je např.: rekombinace nebo klonování1. V naši 
předešlé studii jsme zjistili, že mnoho RE toleruje 
modifikovanou DNA a to 7-substituované 7-deazaadeniny a 
5-substituované pyrimidiny v rozpoznávací sekvenci RE. 
Navíc, u některých z RE byla zjištěna tolerance k 7-ethynyl-
7-deazaadeninu nikoli však k objemnějším substituentům 
jako například fenyl2. 

 Tato studie se zabývá přechodným chráněním DNA 
proti štěpení RE3. Metoda využívá (trialkylsilyl)ethynylu 
jako objemného substituentu v poloze 7 7-deazaadeninu, 
který není v takto modifikované DNA štěpen RE, ale po 
odchránění trialkylsilylové skupiny vzniká 7-ethynyl-7-
deazaadenin, který je restrikční endonukleasou tolerován  
a DNA je štěpena. Zabývali jsme se třemi trialkylsilylovými 
skupinami (trimethylsilyl, triethylsilyl  a triisopropylsilyl) 
jako chránění acetylenu v pozici 7 7-deazaadeninu. 

Nejvhodnější chránící skupinou 7-ethynyl-7-
deazaadeninu je TES. Takto modifikované dATP je možno 
snadno inkorporovat do kratších úseků DNA primer 
extension experimentem (PEX) a nebo delších úseků DNA 
pomocí polymerasové řetězové rakce (PCR), tímto způsobem 
modifikovaná DNA je plně chráněna proti štěpení 
restrikčními endonukleasami. Triethylsilylovou chránící 

skupinu je možné odchránit reakcí s vodným amoniakem, 
který se následně odpaří a bez dalšího čištění je umožněno 
opětovné štěpení DNA v rozpoznávací sekvenci. 

 
Obr. 1. Přepínatelné chránění DNA proti štěpení restrikčními 
endonukleazami 
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Alkyny patří mezi vhodné substráty pro studium 
cykloadičních reakcí, které vedou k tvorbě různě 
substituovaných cyklických systémů. Průběh a výsledek 
těchto reakcí je často zásadně ovlivněn sterickými efekty 
substituentů na trojné vazbě. Z tohoto hlediska je zajímavé 
studovat cykloadiční reakce se stericky bráněnými alkyny  
a jako typický příklad mohou sloužit ferrocenylalkyny.  

V první řadě jsme se zaměřili na reakce bifenylenu1  
a jeho homologů s ferrocenylalkyny katalyzované 
fosfinovými komplexy Ir. Tyto reakce vedly k přípravě 
polyaromatických sloučenin substituovaných ferrocenovou 
skupinou. Zvláštní pozornost byla věnována diferrocenyl-
ethynu, o jehož reaktivitě v cykloadičních reakcích není nic 
známo.  

 

 
Schéma 1. Reakce bifenylenu s diferrocenylethynem 
 

Sterický vliv ferrocenové skupiny u ferrocenylalkynů 
byl dále studován v jejich reakcích s dekaboranem2, což 
vedlo k přípravě serie nových ortho-ferrocenylkarboranů 
(Schéma 2). Je nutné poznamenat, že v případě některých 
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ferrocenylalkynů byly pozorovány dosud nepopsané 
skeletální přesmyky.  

 

 
Schéma 2.  
 
Tato práce vznikla za podpory grantu MŠMT ČR LC06070. 
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 Adenylátcyklasový toxin (CyaA) je důležitým faktorem 
virulence bakterie Bordetella pertussis – původce černého 
kašle. Tento toxin se váže na myeloidní fagocytické buňky 
exprimující β2 integrin CD11b/CD18 (CR3 nebo Mac-1)  
a translokuje svou enzymatickou adenylátcyklasovou 
doménu dovnitř buněk, kde katalyzuje tvorbu klíčové 
signální molekuly, cAMP. Při translokaci adenylátcyklasové 
domény dochází zároveň ke vstupu iontů Ca2+ do buňky a ke 
tvorbě kation-selektivních kanálů, kterými unikají K+ ionty  
z buňky. Geneticky připravený toxoid, postrádající 
adenylátcyklasovou aktivitu (CyaA-AC-), je nyní klinicky 
testován jako nástroj pro dopravu antigenních epitopů do 
dendritických buněk a navození antigen-specifické imunitní 
odpovědi CD8+ T lymfocytů. Kromě schopnosti CyaA-AC- 
dopravit antigen pro vyštěpení v cytosolu buněk a následnou 
prezentaci na molekulách MHC I,  je pro navození T buněční 
imunity též důležité adjuvantní působení toxoidu, které 
doposud nepopsaným mechanismem aktivuje maturaci 
dendritických buněk.  

V této práci jsme zjistili, že CyaA-AC- spouští 
fenotypickou maturaci dendritických buněk derivovaných  
z myší kostní dřeně (DC). Ta se projevuje zvýšenou expresí 
povrchových molekul MHC II, CD80, CD86, CD40 a CD54 
a zvýšenou produkcí cytokinu IL-6 a chemokinů KC, LIX 

nebo MCP-1. Zároveň ale toxoid nevyvolává produkci 
prozánětlivých cytokinů TNF-α, IL-12 nebo IL-1β. 
Toxoidem aktivované DC nicméně mají schopnost vyvolat  
u CD4+ a CD8+ T buněk antigen-specifickou produkci 
cytokinů IFN-γ a IL-17. Působení CyaA-AC- dále vyvolává 
expresi CCR7 a zvyšuje spontánní i chemotaktickou migraci 
DC. S použitím toxoidu se sníženou kanálotvornou aktivitou 
(CyaA-QR-AC-) jsme ukázali, že schopnost toxoidu 
permeabilizovat membrány a vyvolávat únik K+ z buněk je 
klíčová pro aktivaci protein kinas p38 a JNK, které regulují 
maturaci a migraci v DC. Toxoid CyaA-QR-OVA-AC- s vý-
razně sníženou schopností vyvolávat únik K+ iontů z buněk 
pak vykazoval sníženou schopnost navodit odpověď CD4+  
a CD8+ T buněk na prezentovaný antigen (ovalbuminu).  

Tyto výsledky ukazují, že mechanismus adjuvantního 
působení závisí na kanálotvorné aktivitě toxoidu CyaA-AC-, 
která vyvolává únik K+ iontů z buněk a tím aktivuje kinasy 
p38 a JNK, jež jsou součástí obranného mechanismu proti 
působení pórotvorných toxinů. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu GAČR 310/08/0447 a 
310/09/P582. 
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Paclitaxel (PTX) je léčivo schválené FDA pro léčbu 
nádorů prsu a vaječníků. Současná léčba klasickým prepará-
tem PTXu (Taxol®) je spojena se závažnými vedlejšími 
účinky (hypersensitivní reakce, nefrotoxicita a neuro-
toxicita). 

Různé liposomální preparáty PTXu byly vyvinuty s cí-
lem zvýšit terapeutickou účinnost léčiva a eliminovat jeho 
negativní účinky. Vyšší maximální tolerovaná dávka (MTD) 
a nižší toxicita PTXu enkapsulovaného v liposomech byla 
prokázána na myších nádorových modelech ve srovnání  
s Taxolem®. Vyvinuté preparáty však vykazovaly nízkou 
enkapsulační kapacitu pro PTX (3 mol%) a byly často 
doprovázeny krystalizací PTXu v důsledku nízké stability 
připravených liposomů. Bylo publikováno, že enkapsulaci 
lze zvýšit použitím lysolipidů tvořících v liposomální 
membráně kapsy, do kterých je zainkorporována molekula 
PTXu1. 

V naší studii byla optimalizována lipidní kompozice za 
účelem připravit fyzikálně a chemicky stabilní liposomy 
s vyšší enkapsulační kapacitou pro PTX. Pro dlouhodobé 
skladování byl liposomální preparát vyvinut ve formě 
lyofilizátu a jeho protinádorový účinek byl testován in vivo. 

Stabilní optimalizovaný preparát PTXu složený z lipidů 
SOPC/POPG/MOPC (molární poměr, 60:20:20) a vitaminu 
E (5 mol%) byl schopen enkapsulovat 7 mol% PTXu. 
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Připravené multilamellární liposomy měly velikost 180 až 
190 nm s hodnotou ζ-potenciálu –31mV. Pro uchovávání po 
dobu 6 měsíců při 4 oC byly liposomy lyofilizovány 
v přítomnosti různých sacharidů. Sacharosa byla vybrána 
jako levné kryoprotektivum vhodné pro klinické aplikace  
a její obsah (molární poměr lipid:sacharosa, 1:5) zachoval 
originální parametry liposomů (morfologie a distribuce 
velikosti, absence krystalů PTXu). Liposomální preparát byl 
dobře snášen bez známek toxicity ve vysokých dávkách 
(jednorázová 100 mg PTX/kg, kumulativní 150 mg PTX/kg 
jako 3 ekvivalentní dávky), které signifikantně překonávají 
MTD u Taxolu® (25 mg PTX/kg) pro C57BL/6 myši. 
Protinádorový účinek preparátu byl závislý na dávce PTXu a 
byl prokázán na myším B16F10 melanomu. Aplikací 
kumulativních dávek 100 a 50 mg PTX/kg byla vyvolána 
redukce plicních metastáz, zatímco při 25 mg PTX/kg bylo 
pozorováno rozsáhlé šíření metastáz do plic.  

Potlačená krystalizace PTXu z liposomů a nízká 
toxicita liposomálního preparátu umožnila použití vysokých 
dávek PTXu, které byly nezbytné k navození 
protinádorového účinku. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantů MZe 0002716202 a AV 
ČR KAN 200100801. 
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 MAGE proteiny tvoří velkou rodinu proteinů, kde 
všichni zástupci sdílí konzervovanou MHD (MAGE 
Homology Domain) doménu a lze je rozdělit do dvou skupin. 
První skupina se exprimuje v nádorových buňkách a ve 
varlatech, zatímco druhá se nachází ve většině tkání. Některé 
proteiny fungují jako nádorové antigeny (MAGEA1, 
MAGEA3), jiné se podílí na regulaci různých buněčných 
procesů. Například protein MAGEG1 je součástí lidského 
SMC5/6 komplexu, který je zapojen do mechanismů opravy 
poškozené DNA. Tento komplex je složen z několika 
podjednotek, přičemž MAGEG1 vytváří se svými 
interakčními partnery trimer NSE1-MAGEG1-NSE4b. 
NSE4b/EID3 byl identifikován jako člen rodiny EID (E1A-
like inhibitor of differentiation) transkripčních represorů. 
NSE1 obsahuje RING-doménu a vykazuje ubiquitin 
ligasovou aktivitu1. 
 V této práci jsme hledali nové interakční partnery 
MAGE proteinů a pokusili jsme se objasnit jejich vliv na 
různé buněčné procesy. Podařilo se nám ukázat, že interakce 

MAGE s proteiny rodiny NSE4/EID je evolučně 
konzervovaná. Bylo zjištěno, že některé MAGE proteiny 
mohou fungovat např. jako transkripční koaktivátory 
(MAGEA1, MAGED4b) a přítomnost EID1 jejich 
transkripční aktivitu inhibuje2.  

Interakce MAGEG1 s NSE1 na rozdíl od vazby 
s NSE4 divergovala. Identifikovali jsme nové RING-finger 
partnery MAGE proteinů a analyzovali jejich vazebné 
vlastnosti. Byl rovněž zkoumán vliv vazby proteinů MAGE 
na ubiquitylační aktivitu některých RING-finger proteinů. 
Mezi různými MAGE-RING dimery byla pozorována 
odlišná regulace ubiquitylační aktivity v závislosti na jejich 
vazebném módu. V případě vazby podobné interakci NSE1-
MAGEG1 docházelo k aktivaci ubiquitylace, zatímco jiný 
typ interakce, např. vazba MAGEC2 s MDMX, měl za 
následek stabilizaci těchto proteinů. Naše výsledky naznačují 
účast proteinů MAGE v různých buněčných procesech. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA AV IAA501630902. 
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Mitochondriální F1Fo – ATP syntasa (komplex V, ATP 
syntasa) je klíčovým enzymem energetického metabolismu 
buňky, kdy zajištuje produkci až 90 % celkového buněčného 
ATP. Komplex V (~ 650 kDa) se skládá z 16 různých 
podjednotek, z nichž 6 tvoří F1-katalytickou část a 10 Fo-
transmembránovou část a spojující stopky.  

Biogeneze lidské mitochondriální ATP syntasy je 
složitý sekvenční proces závislý na přítomnosti několika 
specifických asemblačních faktorů. Pro lidskou ATP syntasu 
byly popsány tři esenciální faktory ATP11, ATP12  
a TMEM70, který byl v roce 2008 identifikován jako 
esenciální faktor biogeneze lidské mitochondriální F1Fo – 
ATP syntasy1.  

Cílem studie bylo charakterizovat protein TMEM70 
s využitím značené formy proteinu: TMEM70-FLAG 
(lokalizace, sublokalizace, topologie, velikost a nativní 
forma). 
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Predikovaná mitochondriální lokalizace proteinu 
TMEM70 byla potvrzena pomocí kolokalizační analýzy 
fúzního proteinu TMEM70-FLAG v buňkách HEK293 a dále 
pomocí buněčné frakcionace. Následná analýza 
submitochondriální lokalizace metodou sonikace a extrakce 
s karbonátem sodným potvrdila asociaci proteinu TMEM70 
s vnitřní mitochondriální membránou. Experimenty 
s trypsinovým štěpením potvrdily, že C-konec proteinu 
TMEM70 je směřován do matrix mitochondrie. Velikost 
proteinu TMEM70 byla stanovena přibližně na 21 kDa. 
Nativní elektroforéza v prvním a následně v druhém rozměru 
naznačila výskyt dimerní formy proteinu v buňce a nepotvr-
dila stabilní interakci proteinu TMEM70 s některou 
z podjednotek komplexu V2.   
 
Tato práce vznikla za podpory grantů GA UK 37710, GA UK 
37041, SVV 264502 a IGA MZ ČR NT1186-5. 
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Nespecifická fosfolipasa C (NPC) štěpící přednostně 
fosfatidylcholin patří k široké rodině fosfolipas. V Arabido-
psis bylo identifikováno šest genů NPC (NPC1-6)1. 
Fylogenetický strom dělí NPC na dvě podrodiny, první tvoří 
NPC1, NPC2 a NPC6, druhá NPC3, NPC4 a NPC5 (cit.2).  

Bylo ukázáno, že tento teprve nedávno objevený 
protein hraje roli v reakcích rostlin na nedostatek fosfátu1,3, 
toxické působení hliníku4 a solný stres5. Signální funkce byla 
zjištěna i v signalizační kaskádě fytohormonů auxinu, 
brassinolidu2 a kyseliny abscisové6. 

V naší práci jsme studovali roli NPC ve stresu 
vyvolaném vysokou teplotou (heat shock, HS, 42 °C). 
Pokusným materiálem byly sedmidenní rostliny Arabidopsis 
divokého typu (WT) a jejich T-DNA inzerční knockout 
mutanti (npc).  

Byla prokázána zvýšená teplotní odolnost mutanta npc2 
a předběžné výsledky naznačují i zvýšenou odolnost 
vícenásobných mutantů  npc1x2x6  a npc2x6.  

Analýza exprese genů NPC ukázala represi NPC2  
a NPC6 (pod 50 %) po 0,5 i 1 h působení HS u vzorků 
odebraných ihned a i v delším čase (3, 6, 9 a 26 h) po 
skončení stresu.  

S využitím fluorescenčně značeného substrátu 
(BODIPY – fosfatidylcholin) bylo stanoveno množství 
vznikajícího diacylglycerolu (DAG) odpovídající aktivitě 
NPC. Aktivita NPC vzrostla již po 15 min působení HS na 
150 % a po 30 min na 200 %. 

Výsledky dokazují roli NPC při reakci Arabidopsis na 
teplotní stres a naznačují možnou funkci DAG jako 
negativního regulátoru. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR P501/12/1942. 
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Pripravený meďný komplex, [Cu2(μ-I)2(2,6-dimetyl 
pyridín)2] (I), už bol v minulosti štruktúrne charakterizovaný 
pomocou RTG štruktúrnej analýzy1, hoci výsledný R-faktor 
mal hodnotu 7,9. Naším cieľom bolo optimalizovať postup 
prípravy tejto látky vychádzajúc z jodidu meďného a štruk-
túrne charakterizovať pripravenú látku. 

Zlúčenina I je prvým dvojjadrovým komplexom Cu(I) 
s 2,6-dimetylpyridínom. Oba atómy medi majú koordinačné 
číslo 3 a sú vzájomne premostené dvoma jodidovými 
aniónmi (obr. 1). Tretia poloha je obsadená dusíkom z 2,6-
dimetylpyridínu. Vzdialenosť medzi atómami Cu(I) je 2,552 
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Å, z čoho vyplýva2, že medzi nimi dochádza k interakcii 
atóm kovu–atóm kovu. V Ramanovom spektre látky I sa táto 
interakcia prejavuje ako stredne silná vibrácia pri 219,5 cm−1. 
Teoretickým výpočtom Ramanových vibrácií metódou DFT 
sa existencia tejto väzby potvrdila. 

Pôsobením vzdušného kyslíka sa zlúčenina I postupne 
oxiduje na štvorcovo-planárny meďnatý komplex trans-
[CuI2(2,6-dimetylpyridín)2] (obr. 1).   

 
Obr. 1 Štruktúrne vzorce pripravených látok I a II 
 
Táto práca vznikla za podpory grantu MŠ SR č. 1/0737/12. 
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 Cílem našich studií je vývoj terapeutické vakcíny proti 
chronické myeloidní leukemii (CML). Nedílnou součástí 
našeho úsilí je nalezení způsobů, jak posílit terapeutický 
účinek vakcinace dalšími intervencemi proti CML. 
Předpokládáme, že jedním z nejúčinnějších bude zásah proti 
angiogenesi, bez níž není možná invasivní proliferace 
leukemických buněk. Mezi substance, které mají schopnost 
potlačit nádorovou angiogenesi a růst nádoru patří 
endostatin. Tento C-terminální produkt proteolytického 
štěpení kolagenu XVIII potlačuje proangiogenní signální 
dráhy a aktivuje dráhy protiangiogenní.  Buněčná linie 
B210, která byla izolována z kostní dřeně myší Balb/c a byla 
transformována lidským fúzním genem bcr-abl, produkuje 
protein p210 BCR-ABL, po i.v. podání myším u nich 
indukuje leukemii. Tyto buňky byly transfekovány pomocí 

elektroporace bicistronického plasmidu nesoucího geny pro 
myší endostatin a rezistenci k blasticidinu. Z populace 
transdukovaných buněk bylo izolováno šest klonů, které 
produkovaly endostatin. Pro test onkogennosti byly vybrány 
klony s relativně vysokou a nízkou produkcí endostatinu. 
Buňky byly aplikovány do ocasní vény pokusných myší. 
Kontrolním zvířatům byly podány rodičovské buňky B210. 
Klon B210/E3 (nízká produkce endostatinu), vykazoval nižší 
onkogennost než původní buňky B210, klon B210/E2 
(vysoká produkce endostatinu) vykazoval také nižší 
onkogennost, avšak myši, které nezahynuly na leukemii, 
tvořily po 30. dnu po inokulaci agresivně rostoucí solidní 
intraabdominální a intrathorakální nádory. Histologické 
vyšetření ukázalo bohatě vaskularizované difusní nádory, 
s nepravidelnými jádry a hrubě granulovaným chromatinem 
a s vysokou mitotickou aktivitou. Pomocí FISH byla 
potvrzena přítomnost fúzního genu v nádorových buňkách a 
imunohistochemicky byla v nádoru potvrzena produkce 
endostatinu. Endostatin produkovaly i buněčné linie 
odvozené z nádorů.  
 Buňky geneticky modifikované tak, aby produkovaly 
endostatin, překvapivě tvořily solidní, bohatě 
vaskularizované nádory. Změna onkogenního potenciálu 
buněk nebyla provázena ztrátou tvorby endostatinu. 
 
Tato práce vznikla za podpory MZCR IGA NS 10634-3/2009, 
MZ0UHKT 2005. 
 
 
METALOCHELATAČNÍ LIPOSOMY S VÁZANÝMI 
DERIVÁTY MURAMYL DIPEPTIDU JAKO 
VAKCINAČNÍ NOSIČ REKOMBINANTNÍCH 
ANTIGENŮ STIMULUJÍCÍ TH1 TYP IMUNITNÍ 
ODPOVĚDI 
 
MICHAL KŘUPKAa, JOSEF MAŠEKb, ELIŠKA 
BARTHELDYOVÁb, ŠTĚPÁN KOUDELKAb, 
MIROSLAV LEDVINAc, JAROSLAV TURÁNEKb, 
MILAN RAŠKAa 

 
aÚstav imunologie, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc; 
bOddělení toxikologie, farmakologie a imunoterapie, VÚVeL, 
Hudcova 70, 621 00 Brno, c Ústav organické chemie a 
biochemie AVČR, v.v.i. Flemingovo 2, 166 10 Praha 6 
krupka.olomouc@gmail.com 
 

Pro účinnou vakcinaci proti některým patogenům (viry, 
některé bakterie a kvasinky) je třeba aktivovat převážně 
specifické buněčné imunitní mechanismy spojené s aktivací 
Th1 směrované imunitní odpovědi, což se často nedaří 
dokázat za použití klasických adjuvans používaných 
v hummání medicíně, jako je alum (hydroxid hlinitý) 
indukující převážně protilátkovou odpověď spojenou 
s aktivací Th2 typu imunitní odpovědi. 

V naší studii jsme testovali imunomodulační působení 
liposomů v komplexu s metalochelatačně vázanými 
rekombinantními antigeny a nepyrogenní lipofilní deriváty 
nor-aminobutyryl muramildipeptidu (norAbuMDP). Liposo-
my byly připraveny ze směsi fosfatydilcholinu, POPG (1-
palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1-glycerol) a nikl 
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chelatujícího lipidu DOGS-NTA (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-
[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl]).  
Vazba rekombinantních antigenů na liposomy byla 
umožněna nekovalentní vazbou mezi polyhistidinovou 
sekvencí antigenu a molekulou chelatovaného niklu.  

Jako modelové antigeny byly použity rekombinantní 
proteiny ze skupiny Osp izolované ze spirochety Borrelia 
burgdorferi, která způsobuje u člověka Lymeskou boreliozu 
a rekombinantní protein Hsp90 kvasinky Candida albicans. 
Vakcinační preparáty byly testovány na myším modelu a 
byla vyhodnocována tvorba antigenně-specifických 
protilátek v isotypech IgG1 (Th2 odpověď) a IgG2a (Th1 
odpověď) a produkce cytokinu IFN-γ stimulovanými T 
lymfocyty. Adjuvantní působení norAbuMDP bylo srovnáno 
s hydroxidem hlinitým a muramyldipeptidem.  

Testované preparáty s norAbuMDP vyvolávají imunitní 
odpověď srovnatelnou s preparáty obsahujícími 
muramyldipeptid, ale bez typických nežádoucích účinků. 
Oproti hydroxidu hlinitému byla zaznamenána zvýšená 
tvorba protilátek asociovaných s Th1. Metalochelatační 
proteoliposomy v kombinaci s norAbuMDP deriváty nabízejí 
slibnou alternativu k vakcinaci využívající klasická adjuvans 
zejména v situacích, kdy je vhodné modulovat typ imunitní 
odpovědi směrem k Th1 a specifické buněčné reakci. 
 
Tato práce byla podpořena granty LF_2012_011, 
MSM6198959223, GAP304/10/1951, GAP304/10/1951, 
KAN200100801, a MZE0002716202. 
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Aristolochové kyseliny jsou látky rostlinného původu 
vyskytující se v rostlinách čeledi podražcovitých 
(Aristolochiaceae). Karcinogenní a nefrotoxický rostlinný 
alkaloid, aristolochová kyselina I (AAI), která je v těchto 
rostlinách zastoupena majoritně, je příčinou onemocnění 
označovaného jako nefropatie vyvolaná AAI (aristolochic 
acid nephropathy, AAN). Pro chorobu je charakteristické 
chronické ledvinné selhání, tubulointersticiální fibrosa  
a nádory močových cest. AAI participuje také na vývoji 
podobné fibrosy provázené nádory močových cest, balkánské 
endemické nefropatie (BEN)1. Zajímavá je však skutečnost, 
že ne všichni jedinci vystaveni působení AAI onemocní 
těmito chorobami. Jedním z možných vysvětlení mohou být 
rozdílné hladiny a aktivity enzymů metabolizujících AAI2. 

Poznání enzymů participujících na metabolismu AAI a také 
vliv exprese a aktivit těchto enzymů jsou esenciální pro 
zhodnocení vnímavosti lidských jedinců vůči tomuto 
karcinogenu.  

Jako detoxikační cesta aristolochové kyseliny byla 
popsána její oxidace (demethylace) cytochromy P450 na 
aristolochovou kyselinu Ia (AAIa). Aristolochová kyselina I 
však může být cytochromy P450 také aktivována za vzniku 
aduktů s DNA. Nejdůležitějšími enzymy, zodpovědnými za 
tyto reakce, jsou cytochromy P450 1A1 a 1A2. 

 V předkládaných studiích byl sledován metabolismus 
AAI v několika myších modelech. Prvním z nich byl model  
s „deletovaným“ genem pro enzym NADPH:cytochrom 
P450 reduktázu v játrech (HRN), který je esenciální pro 
funkci cytochromu P450. V další práci jsme sledovali 
oxidační detoxikaci a aktivaci cytochromy P450 1A1 a 1A2 
na myších modelech Cyp1a1(-/-), Cyp1a2(-/-) a 
Cyp1a1/1a2(-/-). Pro studium  metabolismu AAI lidskými 
cytochromy P450 1A1 a 1A2 byly také využity dvě linie 
humanizovaných myší nesoucí lidskou formu genů CYP1A1 
a CYP1A2 místo myších orthologů Cyp1a1/1a2. Výsledky 
plně prokazují úlohu lidských CYP1A1 a 1A2 v oxidační 
detoxikaci AAI v lidském organismu. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantové agentury GAČR 
(303/09/0472, 305/09/H008) a Univerzity Karlovy v Praze 
(projekt UNCE #42). 
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 MikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódující 
jednořetězcové RNA regulující genovou expresi. U pacientů 
s chronickou lymfocytární leukémií (CLL) bylo prokázáno, 
že expresní profil miRNA je asociován s prognostickými 
markery (např. IGHV mutační status, abnormality genu 
TP53) a progresí choroby. miRNA, jelikož jsou často 
lokalizovány v nádorově-asociovaných oblastech, jsou pova-
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žovány za novou třídu onkogenů a nádorových supresorů. 
Tato hypotéza byla podpořena zejména objevením dvou 
miRNA (miR-16-1 a miR-15a) ležících v lokusu 13q141, 
který je deletován u více než 50 % pacientů s CLL2. Exprese 
miRNA může být také ovlivněna přítomností jednonu-
kleotidových polymorfismů (SNP) a mutací4. I přesto, že je 
výskyt nádorově-specifických SNP i mutací v miRNA 
genech známý, u CLL pacientů nebyl prozatím popsán jejich 
vliv a frekvence výskytu. 
 Cílem této práce bylo pomocí resekvenačních 
mikročipů (Affymetrix) najít nové sekvenční varianty  
v genech pro 110 pre-miRNA, které se mohou podílet na 
patogenezi CLL. Dále byly metodou přímého sekvenování 
analyzovány pri-miRNA-29b a pri-miRNA-29c, které již 
byly s patogenezí CLL asociovány5. 
 Pro resekvenační analýzu byli vybráni zejména vysoce 
rizikoví CLL pacienti; celkem jsme analyzovali 105 vzorků  
z 98 CLL pacientů (82 % s nemutovaným IGHV; 41 % 
s mutací v genu TP53). miRNA byly amplifikovány z 
genomové DNA z periferní krve metodou long-range PCR. 
Amplikony byly ekvimolárně smíchány, fragmentovány a 
hybridizovány na mikročipu podle protokolu výrobce. 
Přítomnost mutací byla ověřena klasickým sekvenováním. 
Toutéž metodikou byla u 213 CLL pacientů (včetně 20 
pacientů z resekvenační analýzy) analyzována oblast 940-bp 
u pri-miRNA-29b a oblast 455-bp u pri-miRNA-29c. 
Somatický/germinální původ mutací v miRNA genech byl 
zjišťován sekvenací DNA izolované z bukální sliznice.  
 Pomocí resekvenačních mikročipů bylo detegováno 19 
anotovaných SNP v 18 miRNA (NCBI dbSNP Build 134)  
u 98 pacientů, přičemž SNP detegovaný v miR-655 byl 
somatického původu. Dále bylo objeveno 6 nových 
heterozygotních záměn (pri-miR-29a; pre-miR-16-1, pre- 
-miR-106b, pre-miR-223, pre-miR-372; miR 142-3p). 
Mutace v pre-miR-223, pre-miR-372 a pre-miR-16-1 byly 
zárodečné. Metodou přímého sekvenování byly u miRNA-
29c detegovány dva SNP (dbSNP 134) u 5/213 CLL 
pacientů.  
U miRNA-29b byla u dvou pacientů detegována nová 
záměna (T/C - 256 v 5´) a dále dva SNP (ins.(+T) +107 v 3´ 
a G/C -169 v 5´) u 32/213 CLL pacientů. S využitím 
programu mFOLD nebyl u žádné miRNA se záměnou 
prokázán vliv sekvenčních variant na změnu její sekundární 
struktury. Metodou real-time PCR byl dále sledován vliv 
záměn na expresi miRNA-29b (86 CLL pacientů) a miRNA- 
-29c (53 CLL pacientů), přičemž z výsledků expresní 
analýzy vyplývá, že exprese miRNA-29c je snížená  
u pacientů s polymorfismem (p=0,046) a exprese miRNA- 
-29b je nižší u pacientů s jakoukoli záměnou (nová záměna, 
SNP) (p=0,002). 
 Na základě našich výsledků můžeme usuzovat, že 
polymorfismy i mutace v miRNA genech se vyskytují  
u většiny CLL pacientů a mohou být somatického (miRNA- 
-655) i germinálního původu (miRNA-16-1, miRNA-372, 
miRNA-223). U miRNA-29b a miRNA-29c jsme ukázali, že 
přítomnost polymorfismů i nově detegovaných záměn 
koreluje s hladinou hladinou exprese u vybraného souboru 
pacientů.  
 
Tato práce vznikla za podpory grantů IGA-MZ-ČR-

NT11218-6/2010, NS10439-3/2009, NS9858-3/2009, MPO-
ČR-FR-TI2/254 a MŠMT-ČR-MSM0021622430, 
CZ.1.05/1.1.00/02.0068, CZ.1.07/2.3.00/20.0045. 
 
LITERATURA 
1. Calin G. A., Dumitru C. D., Shimizu M., Bichi R., 

Zupo S., Noch E., Aldler H., Rattan S., Keating M., 
Rai K., Rassenti L., Kipps T., Negrini M., Bullrich F., 
Croce C. M.: PNAS 99, 24 (2002). 

2. Calin G. A., Ferracin M., Cimmino A., Di Leva G., 
Shimizu M., Wojcik S. E., Iorio M. V., Visone R., 
Sever N. I., Fabbri M., Iuliano R., Palumbo T., 
Pichiorri F., Roldo C., Garzon R., Sevignani C., 
Rassenti L., Alder H., Volinia S., Liu C. G., Kipps T. 
J., Negrini M., Croce C. M.: New Engl. J. Med. 353, 
1793 (2005). 

3. Döhner H., Stilgenbauer S., Benner A., Leupolt E., 
Kröber A., Bullinger L., Döhner K., Bentz M., Lichter 
P.: New Engl. J. Med.  343, 26 (2000). 

4. Ryan B. M., Robles A. I., Harris C. C.: Nat. Rev. 
Cancer 10, 6 (2010). 

5. Calin G. A., Liu C. G., Sevignani C., Ferracin M., Felli 
N., Dumitru C. D., Shimizu M., Cimmino A., Zupo S., 
Dono M., Dell'Aquila M. L., Alder H., Rassenti L., 
Kipps T. J., Bullrich F., Negrini M., Croce C. M. 
PNAS 101, 32 (2004). 

 
 
CHARAKTERIZACE METALOCHELATAČNÍCH 
MIKROBUBLIN S NAVÁZANÝM rGFP POMOCÍ 
HISTIDINOVÉ KOTVY 
 
RÓBERT LUKÁČa, JOSEF MAŠEKa, ŠTĚPÁN 
KOUDELKAa, JAROSLAV TURÁNEKa, MILAN 
RAŠKAb 

 
a Oddělení toxikologie, farmakologie a imunoterapie,VÚVeL, 
Hudcova 70, 621 00 Brno; b Ústav imunologie, Hněvotínská 
3, 775 15 Olomouc 
lukac@vri.cz 
 
 Vysokoafinitní nekovalentní vazebná interakce mezi 
kovem obsaženým v metalochelatačním lipidu a rekombi-
nantními proteiny obsahující histidinovou kotvu představuje 
rychle vznikající komplex s vysokou specifitou a nízkou 
imunogenicitou ve srovnání s ostatními komplexy např. 
streptavidin-biotin nebo glutation transferasa-glutation. 
Tento koncept byl úspěšně aplikován pro konstrukci 
povrchově modifikovaných mikrobublin (MB) s navázaným 
rekombinantním zeleným fluorescenčním proteinem (rGFP).  
 Technologický postup a lyofilizace MB umožnila 
přípravu homogenního preparátu pro dlouhodobé uchovávání 
a in vivo aplikace. Fyzikální vlastnosti MB byly charakteri-
zovány mikroskopickými technikami, dynamickým a 
statickým rozptylem světla, protein rGFP byl detegován prů-
tokovou cytometrií, konfokální a fluorescenční mikroskopií.  
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Obr. 1. Povrch MB s navázaným rGFP (zelená MB) a lipidovým 
fluorescenčním markrem (červená MB)    
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Liposomy patří k moderním lékovým formám, které se 
uplatňují jako nosiče řady léčiv a také jako nosiče antigenů 
pro konstrukci nových generací vakcín. Technologie 
přípravy liposomálních preparátů, lipidní složení a způsob 
interakce antigenu s liposomem jsou klíčové nejen pro 
fyzikálně-chemické charakteristiky výsledné částice, ale 
především pro in vivo indukci imunitní odpovědi. 

K sérii studií jsme zvolili metalochelatační typ vazby 
několika modelových antigenů na povrch liposomů vhodný 
pro vazbu rekombinantních antigenů s His-tagovou kotvou. 
Jako chelatační komponenta v liposomech byla zvolena 
niklová sůl lipidu DOGS-NTA (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-

[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl]. 
V roli imunoadjuvantní komponenty liposomálního 
vakcinačního systému vystupovali nepyrogenní lipofilní 
deriváty muramyldipeptidu.  

Prokázal se vliv navázaného antigenu na strukturu 
výsledné částice metodami transmisní elektronové 
mikroskopie a mikroskopie atomárních sil (AFM), dále na 
velikost a zeta-potenciál částice metodou dynamického 
rozptylu světla. 

Změny sekundární struktury proteinu po vazbě na 
liposom byly studovány infračervenou spektroskopií (FTIR). 
Významný vliv přítomnosti lipofilních derivátů MDP na 
zvýšenou fagocytózu proteoliposomů se prokázal 
experimenty s lidskými dendritickými buňkami in vitro 
metodami průtokové cytometrie a konfokální mikroskopie.  

Volbou fyzikálně-chemických parametrů a složení 
proteoliposomů jsme optimalizovali stimulaci dendritických 
buněk tak, aby polarizovaly imunitní odpověď k Th-1 typu.   

 

 
Obr. 1. Fagocytóza proteoliposomu dendritickou buňkou 
iniciuje imunitní odpověď proti patogenu 
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Cílem řešení bylo vypracování nových technologických 
procesů, jejich integrace se stávajícími procesy a dosažení 
vysokých technicko-ekonomických účinků. Výsledkem jsou 
nové materiály senzorových vrstev na bázi nanotechnologií, 
které se vyznačují novými vlastnostmi, rychlostí odezvy, 
nízkou hysterezí apod. 

Principem detekce je změna vlastností funkčních vrstev 
senzorů interakcí s vnějším prostředím. Podle charakteru 
plynu i vybrané senzorové vrstvy se mění elektrické, optické 
a další fyzikální či cheické vlastnosti vrstvy, které se 
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převedou na elektrický signál úměrný parciálnímu tlaku 
daného plynu v prostředí. Senzorovými vrstvami jsou buď 
jednostěnné uhlíkové nanostrubice SWCNT či mono-
atomická vrstva grafenu připravená CVD metodou1. 

Projekt byl zaměřen na integraci nano-vrstev na 
anorganických (keramika, Si-wafer) či organických (flexibil-
ních-kapton) substrátech spolu s montážními postupy 
typickými pro mikroelektroniku. Tloušťka vrstev se pohybu-
je v řádu jednotek nm. Rozměry detekčních modulů jsou řá-
dově v jednotkách až desítkách mm2. Na obr. 1 je zobrazena 
struktura senzorového CHEMFETu x CHEMREZISTORu. 

Celé řešení bylo orientováno na vakuové procesy  
a mokré procesy nanášení vrstev na substráty s využitím 
technologie fotolitografie, obrábění vrstev laserem a povr-
chové montáže. 

 
Obr. 1. Grafenový CHEMFET x CHEMREZISTOR 

 
 Senzory na bázi uhlíkových nanostruktur jsou v současné 
době stále předmětem vývoje. Nicméně jejich základní výzkum 
probíhá již v několika světových laboratořích. Na uhlíkové 
nanostruktury lze pohlížet jako na obrovské molekuly. Pokud 
tedy interagují s nějakou další molekulou, změní se jejich 
vlastnosti. Díky citlivosti těchto nanostruktur na interakci jedné 
molekuly je možné tuto molekulu detegovat a případně  
i identifikovat, což přesahuje možnosti současně dostupných 
materiálů. Navíc v případě uhlíkových nanotrubic transport 
elektronu probíhá balisticky na velmi dlouhou vzdálenost 
(řádově mikrometry), a tedy nedochází k ředění signálu, který 
deteguje interakci nanotuby s molekulou analytu. Oproti 
senzorům, které jsou založeny na oxidech kovů, mají tedy 
uhlíkové nanostruktury řadu výhod, například menší spotřebu 
energie, vyšší citlivost, možnosti miniaturizace i potenciál pro 
spolehlivou výrobu. 
 Nedílnou součástí bylo testování vlivu různých metod 
depozice uhlíkových nanostruktur na charakteristiku senzoru 
tedy jeho citlivost a selektivitu. V případě uhlíkových nanotrubic 
byla testována jejich přímá syntéza na povrchu senzoru pomocí 
chemické depozize z par (CVD)2, tak jako u grafenu. Tato 
metoda má velkou výhodu pro průmysl, neboť proces depozice 
probíhá z plynné fáze. Další metodou přípravy filmů byla 
depozice uhlíkových nanostruktur z roztoků. Uhlíkové 
nanotrubice je možné suspendovat v různých organických 
rozpouštědlech, jako například dichlormethan, N-methyl-
pyrrolidon, ethanol atd., nebo ve vodě za použití surfaktantů. 
Mezi často používané surfaktanty patří dodecylsulfát sodný, 
deoxycholát sodný či triton X. Vhodnou volbou organických 
rozpouštědel, surfaktantů a podmínek suspendování lze ovlivnit 
velikost svazků uhlíkových nanotrubic a jejich povrchové 
vlastnosti3.  

 Deponované vrstvy uhlíkových nanostruktur byly následně 
podrobeny širokému množství fyzikálních měření. Například 
změnu elektronické struktury je možno sledovat pomocí 
Ramanovy spektroskopie4. Dalším krokem byla diagnostika 
klíčových elektrických parametrů senzorových vrstev zahrnující 
stejnosměrná a střídavá měření včetně frekvenčních analýz 
signálů. Tato měření byla provedena s cílem zjištění optimálních 
parametrů a jejich změn pro následné vyhodnocení koncentrace 
par a plynů s ohledem na maximální citlivost a senzitivitu5. 
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Leptín je 16 kDa veľký proteín, syntetizovaný najmä  
v tukovom tkanive, podieľajúci sa okrem iného na udržiavaní 
energetickej rovnováhy reguláciou príjmu krmiva a riadení 
reprodukčných funkcií. Gén kódujúci leptín je lokalizovaný 
na bovinnom chromozóme v oblasti 4q32.  

Cieľom práce bola optimalizácia metódy PCR-RFLP 
s použitím reštrikčného enzýmu Sau3AI, detekcia 
jednonukleotidového polymorfizmu vo vnútri sekvencie 
druhého intrónu leptínového génu a vyhodnotenie 
genotypovej štruktúry populácie kráv pinzgauského plemena. 

Biologický materiál získaný od hovädzieho dobytka 
v celkovom počte 100 zvierat tvorili vzorky chlpov. Na 
izoláciu genómovej DNA bola použitá metodika podľa 
Gábora1 a komerčný kit Extract-N-AmpTM Tissue PCR 
(Sigma-Aldrich). Na základe spektrofotometrického merania 
koncentrácie a čistoty vzoriek izolovanej DNA bol použitý 
na zvýšenie výťažnosti lineárny polyakrylamidový polymér. 
Fragment s veľkosťou 422 bp bol amplifikovaný reakciou 
PCR2 a Direct PCR. Reštrikčným štiepením PCR produktu 
enzýmom Sau3AI vznikli štiepne fragmenty, ktoré svojou 
veľkosťou identifikovali prítomnosť konkrétnej alely. 
V lokuse LepSau3AI bola identifikovaná alela A (390 bp, 32 
bp) a alela B (303 bp, 88 bp, 32 bp).  

V hodnotenej populácii kráv boli zistené všetky tri 
genotypy, kedy najväčšie zastúpenie mala homozygotná 
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forma AA s frekvenciou 47,61 %, frekvencia genotypu AB 
bola 42,78 %. Najnižšiu frekvenciu výskytu mal genotyp BB 
(9,61 %). Frekvencia alely A (0,69) bola v populácii 
v porovnaní s alelou B (0,31) výrazne vyššia. 
 
Táto práca vznikla s podporou projektu APVV LP–0220–09. 
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Zachování lidského genomu je na molekulární úrovni 
zajišťováno telomerami – nukleoproteinovými komplexy na 
koncích chromozomů. Telomery chrání chromozomální 
DNA před nechtěnými opravami a zkracováním v průběhu 
dělení buněk. Délka telomer úzce souvisí se stárnutím a kar-
cinogenezí buňky. Znalosti získané při studiu molekulárního 
mechanismu regulace délky telomer jsou potenciálně 
využitelné pro navrhování nových strategií léčby nádorů  
a regenerace tkání. 

Specifické telomerové proteiny podílející se na ochraně 
chromozomů vytvářejí funkční komplex nazývaný shelterin 
(z ang. "shelter" ochránit). Ústřední roli v shelterinu hraje 
protein TRF2, který se váže na dvouřetězcovou telomerickou 
DNA1.  

Je známo, že k  vazbě proteinu TRF2 na DNA dochází 
prostřednictvím jeho C-koncové Myb domény. Naše 
pozornost byla zaměřena na N-terminální část TRF2, která je 
tvořena bazickým úsekem2. U této kladně nabité části 
proteinu byl předpoklad, že se může podílet na vazbě TRF2 
k telomerické dsDNA. 

Ve spolupráci s partnerskou laboratoří na 
Rockefellerově univerzitě v USA byla vytvořena zkrácená 
forma proteinu TRF2 bez N-koncové bazické oblasti.  

Tato zkrácená varianta proteinu TFR2 spolu s nezkrá-
cenou formou byla použita k objasnění a detailnímu 
kvantitativnímu popisu vlivu bazické domény proteinu TRF2 
na jeho vazebné vlastnosti k DNA. Za využití sofistiko-
vaných metod měření anizotropie fluorescence a izotermální 
titrační kalorimetrie byl sledován vliv koncové bazické 
domény na celkovou afinitu a specifitu vazby TRF2 
k telomerické DNA. 

Tyto studie poskytly první detailní kvantitativní 
poznatky o vlivu jednotlivých domén lidského telomerového 

proteinu TRF2 na interakci s DNA. Získané znalosti budou 
dále využity při komplexní charakterizaci interakcí proteinů 
shelterinu důležitých pro regulaci délky telomer. 
 
Konstrukt pro vytvoření zkrácené varianty proteinu TRF2 
laskavě poskytla prof. Titia de Lange (The Rockefeller 
University, USA). Tato práce vznikla za podpory grantu  GA 
ČR P205/12/0550. 
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Látky vykazujúce jav spinového kríženia (z angličtiny 
spin crossover, SC) patria medzi materiály s možnosťou 
praktického použitia v oblasti pamäťových a zobrazovacích 
jednotiek, či ako molekulových prepínačov v  hybridných 
materiáloch1. SC sa vyskytuje u hexakoordinovaných 
komplexov s elektrónovou konfiguráciou valenčnej vrstvy 
3d4-3d7. Pre ne je možné napísať dve rôzne konfigurácie 
s rozdielnym počtom nespárených elektrónov 
(vysokospinovú, HS a nízkospinovú, LS). Spinovým 
krížením sa nazýva termodynamický prechod (spinový) 
medzi LS a HS stavom, indukovaný zmenou teploty, tlaku, 
alebo aj elektromagnetickým žiarením. V prípade látok 
vykazujúcich kooperatívne efekty (medzimolekulové 
interakcie), môžu byť spinové prechody strmé a môže sa 
objaviť teplotná hysterézia zaujímavá z pohľadu praktického 
uplatnenia1. 

 
Obr. 1. Magnetické vlastnosti vybraných látok série 
[Fe(L5)(NCS)]·S, kde S je kryštálový solvent (vľavo); fragment 
kryštálovej štruktúry zlúčeniny [Fe(L5)(NCS)]·pyridín (vpravo) 
 

Táto štúdia sa zaoberá magneto-štruktúrnou koreláciou 
u jednojadrových komplexov Fe(III) s pentadentátnymi 
Schiffovými bázami (L5) a pseudohalogenidovými 
ligandmi2. Na viacerých izoštruktúrnych sériách je 
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demonštrovaný vplyv rigidity systému, alternácie sily 
ligandového pola,  interakcie aromatických kruhov a ko-
kryštalizovaných molekúl rozpúšťadla, na strmosť a polohu 
kritickej teploty spinového prechodu. Alternáciou vyššie 
menovaných vplyvov je možné prevádzať chemické ladenie 
SC systémov, ktorého pochopenie môže viesť k príprave 
zlúčenín s požadovanými vlastnosťami. 
  

Tato práce vznikla za podpory grantu 
CZ.1.05/2.1.00/03.0058 a CZ.1.07/2.3.00/20.0017. 
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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, patří v současné době mezi hojně studované 
molekuly. Jejich tetramerní asociáty jsou podstatou telomerní 
části DNA a jsou též základním stavebním prvkem 
responsivních gelů vznikajících za určitých fyzikálně-che-
mických podmínek.  

 

 
Obr. 1. Spektra VCD binární směsi Guo/GMP, čísla u spekter 
značí teplotu ve °C 
 
 Ačkoli Guo je ve vodě špatně rozpustný, se solí 5´-
guanosin monofosfátu (GMP) v TRIS pufru tvoří zajímavé 

uspořádané struktury, jejichž parametry závisí na poměru 
Guo/GMP, přídavku kationtu alkalického kovu  
a hodnotě pH. Již malé množství Guo ve směsi vede k 
asociaci molekul. S jeho rostoucí koncentrací dochází 
k tvorbě gelu, který specificky reaguje na změny teploty. 
Jelikož vzniklé asociáty vykazují optickou aktivitu, lze 
ke studiu konformačních změn s výhodou využít 
chiroptických metod. Metodami elektronového (ECD) 
a vibračního (VCD) cirkulárního dichroismu jsme 
charakterizovali podmínky vzniku termoresponsivních gelů 
těchto binárních směsí – zatímco ECD odráží vlastnosti 
molekuly jako celku, resp. jejích chromoforů, využitím 
VCD, který má spíše lokální charakter, 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. 
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Konformace proteinů je významně ovlivněna prostředím, 
v němž se nachází. V membránách tak proteiny často zaujímají 
zcela jiné sekundární struktury než ve vodných roztocích. 
Tento jev jsme studovali v modelových systémech s využitím 
metod citlivých na strukturní změny: vibračního (VCD) a 
elektronického (ECD) cirkulárního dichroismu.  

Jako modelové látky pro antimikrobiální a cytotoxické 
proteiny byly studovány pozitivně nabitý poly-L-lysin (PLL) 
a poly-L-arginin (PLAG). Liposomy složené z dvojvrstvy 
z negativně nabitého DPPG a ze zwitterionického DMPC 
a jednovrstvé micely složené ze záporně nabitého 
dodecylsulfátu sodného byly využity jako modely membrán. 

Metodou VCD i ECD byl prokázán vliv negativně 
nabitých liposomů z DPPG na konformaci PLL a PLAG. 
U obou polypeptidů byla pozorována konformační změna 
ze struktury polyprolin II, která byla pozorována v roztoku 
fosfátového pufru, na α-helikální konformaci. Ukázalo se, 
že konformace PLL významně závisí na délce jeho řetězce 
i na velikosti užitých liposomů. Efekt poklesu náboje 
na povrchu liposomů byl studován pro liposomy ze směsi 
DPPG/DMPC. Infračervenou absorpční spektroskopií byl 
prokázán i vliv PLL na CH2 skupiny DPPG.  

Odlišný vliv na konformaci studovaných peptidů měla 
přítomnost micel tvořených surfaktanty: v případě PLL byla 
interakcí s micelami indukována konformace β-skládaný list, 
zatímco v případě PLAG byla opět indukována α-helikální 
konformace. V oblasti C-H vibrací byl metodou VCD proká-
zán vliv peptidů na strukturu surfaktantu: interakce peptid-
surfaktant indukovala optickou aktivitu u achirálního 
surfaktantu.  
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Spektroskopie VCD byla v této práci využita jako 
vysoce citlivá metoda vhodná pro studium strukturních změn 
v systémech peptidů s modely membrán. V práci byla 
prokázána vhodnost liposomů jako modelových membrán 
pro studie v infračervené oblasti, na rozdíl od oblasti 
ultrafialové, v níž jsou z důvodu menší velikosti částic 
jednoznačně preferovány micelární modely. Modelové 
systémy studované pomocí VCD se tak blíží prostředí, které 
je přirozené pro funkci řady proteinů.  
    
Tato práce vznikla za podpory grantu GAČR P206/11/0836. 
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Kinetin (N6-furfuryladenin) patří mezi růstové 
hormony cytokininy1. V současnosti se pro své prokázané 
příznivé účinky proti stárnutí reálně využívá v lékařské 
kosmetice. Motivací pro přípravu komplexů s kinetinem  
a jeho deriváty byly dříve získané poznatky o možném 
synergickém efektu koordinace biologicky relevantních 
organických látek a přítomnosti vhodných přechodných kovů 
na výslednou biologickou aktivitu komplexů. 

V této studii jsme se zabývali přípravou, charakterizací 
a in vitro biologickou aktivitou Zn(II), Cu(II) a Pt(II) 
komplexů s  kinetinem a jeho deriváty2,3. V závislosti na 
míře substituce na molekule kinetinu a reakčních 
podmínkách byly připraveny různé strukturní typy 
komplexů, které byly kompletně charakterizovány, včetně 
monokrystalové X-ray analýzy. Podle typu centrálního 
atomu byla u jednotlivých komplexů studována různá 
biologická aktivita in vitro. Cytotoxicita na vybraných 
lidských nádorových liniích (HOS, MCF7, PC-3, 22Rv1) 
byla stanovena pro komplexy Zn(II) a Pt(II); u Cu(II) 
komplexů jsme studovali antiradikálovou aktivitu. 
Nejzajímavější výsledky byly získány v případě cytotoxicity 
Zn(II) komplexů na prostatických nádorových liniích a 
superoxid dismutáza-mimetické aktivity Cu(II) komplexů.      

  
 
Obr. 1. Komplexy mědi (vlevo) a platiny (vpravo) s deriváty 
kinetinu; atomy vodíku nejsou pro přehlednost zobrazeny 

 
Tato práce vznikla za podpory grantů 
CZ.1.05/2.1.00/03.0058 a CZ.1.07/2.3.00/20.0017. 
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Již poměrně dlouho jsou známy biologické vlastnosti 
fosfonátů a některé jejich aplikace v organické syntéze. 
Fosfonáty obsahují C–P vazbu, která je na rozdíl od 
fosfátové O–P vazby odolná vůči hydrolýze. Zavedení fluoru 
do  polohy fosfonátů zvyšuje jejich kyselost a jejich po-
dobnost fosfátům1. Dále,-fluor--alkylované bisfosfonové 
kyseliny 3 vykazují podobnou biologickou aktivitu jako - 
-hydroxy--alkylované bisfosfonové kyseliny, které jsou 
v současné době používaná léčiva proti osteoporóze a jiným 
podobným onemocněním2. 

Vyvinuli jsme nové metodiky pro přípravu -fluor--
alkylovaných bisfosfonátů 2. Jednak jednoduchá alkylace 
fluormethylenbisfosfonátu 1 alkylhalogenidy je jednoduše 
uskutečnitelná reakce, která se odehrává za mírných 
podmínek (slabá báze a laboratorní teplota)3. Dále, 
konjugovaná adice na Michaelovské akceptory4, nebo kovem 
katalyzovaná allylová alkylace jsou způsoby, jak získat 
deriváty fluormethylenbisfosfonátu 1. 

Hydrolýzou bisfosfonátů 2 se dají získat biologicky 
aktivní bisfosfonové kyseliny 3. Štěpení vazby uhlík-fosfor 
výchozího bisfosfonátu 2 pomocí etoxidu hořečnatého 
představuje nový přístup k -fluor-fosfonátům 5 (cit.3). 
 Výše zmíněné -fluor-fosfonáty 5 je možné též 
připravit z (fenylsulfonyl)methylfosfonátu 4. 
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Schéma 1. i) RX, Cs2CO3, DMF, 25 °C; ii) 1. TMSBr, 50 °C, 2. 
H2O, 25°C; iii) (EtO)2Mg, EtOH, 100–150 °C; iv) EWG-CH=CH2, 
Cs2CO3, CH3CN, 25 °C; v) Mg, MeOH, 25 °C. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR 203/08/P310  
a výzkumného plánu AV ČR (AVZ40550506). 
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Retroviry jsou obalené RNA viry způsobující např. 
AIDS a leukemie, jejichž životní cyklus dosud nebyl i přes 
intenzivní studium do detailu objasněn. Jedním z důležitých 
kroků životního cyklu retrovirů je skládání jejich částic. Již 
dříve bylo zjištěno, že samotný strukturní polyprotein Gag je 
schopen tvořit virům-podobné částice (VLP) in vitro1. Naším 
cílem bylo studium skládání retrovirových částic 
vytvořených z delečního mutantu Gag Mason-Pfizerova 
opičího viru (M-PMV). Již dříve jsme zjistili, že tento mutant 
je schopen v závislosti na podmínkách tvořit in vitro jak 
sférické, tak tubulární VLP, přičemž jedním z faktorů 
zodpovědných za změnu morfologie částic ze sférické na 
tubulární se ukázala být přítomnost redukčního činidla. Bylo 
publikováno, že v kapsidovém proteinu (CA) viru lidské 
imunodeficience typu 1 (HIV-1) se nacházejí dva cysteiny 
(C198 a C218), které jsou vysoce konzervované mezi kmeny 
HIV-1, HIV-2 a SIV (virus opičí imunodeficience) a mezi 
nimiž je disulfidová vazba, která stabilizuje poslední dva 
helixy v C-terminální doméně CA HIV-1 a která je důležitá 
pro CA-CA interakce2. Také u M-PMV se na podobné pozici 
nacházejí dva cysteiny, C193 a C213, které by mohly 
obdobně vytvářet disulfidovou vazbu a ovlivňovat interakce 
CA-CA a následně i morfologii VLP. Studovali jsme proto 
tvorbu a morfologii VLP, připravených in vitro z fúzního 
kapsidového a nukleokapsidového proteinu M-PMV s delecí 
N-terminálního prolinu a s mutací buď C193 nebo C213  
v CA proteinu. Protein byl produkován v buňkách 
Escherichia coli, ze kterých byl purifikován v dostatečném 
množství a čistotě. Skládání a morfologie retrovirových 
částic in vitro byla analyzována pomocí transmisní 
elektronové mikroskopie a ultracentrifugace v sacharosovém 
gradientu. Získané výsledky přispívají k detailnímu 
porozumění procesu skládání retrovirových částic a mohly 
by napomoci cílenému návrhu inhibitorů tohoto procesu. 

 
Tato práce byla financována z účelové podpory na specifický 
vysokoškolský výzkum (MŠMT č.21/2012) a z grantu GA ČR 
(P302/12/1895). 
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Nádorové ochorenia sú jednou z hlavných príčin úmrtí 
a ich liečba zahŕňa chirurgický zákrok, chemoterapiu a/alebo 
rádioterapiu1. Pri chemoterapeutickej liečbe sa využívajú 
hlavne nízkomolekulové látky2. Prvým použitým 
chemoterapeutikom v roku 1940 bol dusíkatý yperit. Po jeho 
počiatočných úspechoch sa začal vývoj ďalších 
protinádorových liečiv1, ktoré môžu byť klasifikované podľa 
ich mechanizmu účinku na DNA interaktívne látky, 
antimetabolity, hormóny a iné biologické zlúčeniny2. DNA 
interaktívne látky predstavujú jednu z najväčších 
a najzaujímavejších skupín protinádorových látok 
pôsobiacich prostredníctvom rôznych mechanizmov. 

Cieľom našej práce bolo študovať inerakcie 
a biologickú aktivitu nových dusíkatých heterocyklických 
zlúčenín: 7-MEOTA (I), 10-metylakridínium jodid (II), 
1,10-bis(quinolinium)-dec-1,10-diyldibromid (III) patriacich 
do skupiny DNA interaktívnych látok. Sledovali sme 
schopnosť týchto látok viazať sa do ctDNA, ich vplyv na 
inhibíciu topoizomerasy I a tiež biologickú aktivitu na 
leukemickej bunkovej línii HL-60 použitím rôznych 
biochemických a biologických metód. 

Experimentálne výsledky zo spektroskopických 
a elektroforetických metód poukazujú na schopnosť látok 
interkalovať sa medzi bázové páry DNA a inhibovať 
topoizomerasu I, pričom najvyšší inhibičný účinok na tento 
enzým má 7-MEOTA. Biologické účinky látok I-III boli 
sledované analýzou zmien mitochondriálneho 
membránového potenciálu (MMP) a zmenou percenta 
metabolicky aktívnych/viabilných buniek HL-60 v in vitro 
podmienkach v troch časových intervaloch. Cytotoxický 
efekt rástol v poradí zlúčenín III, I, II. V in vitro 
podmienkach dochádza k depolarizácii MMP a významnej 
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indukcii bunkovej smrti najmä pri 72 h inkubácii u všetkých 
testovaných zlúčenín. 

 
Štúdia bola uskutočnená za podpory grantov VVCE-0001-07, 
VVGS 40/12-13. 
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Nádorový supresor HIC1 (Hypermethylated In Cancer 
1) je jedním z nejčastěji epigeneticky umlčených genů v 
mnoha typech rakoviny. Produktem genu HIC1 je 
transkripční represor a inhibitor signální dráhy Wnt1. Tato 
signální dráha řídí fyziologickou obnovu střeva z kmenových 
buněk a v souladu s teorií rakovinných kmenových buněk je 
nejčastěji a nejdříve mutovanou dráhou při vzniku 
kolorektálního karcinomu2. 

Hic1+/- myši trpí řadou malignit a Hic1-/- myši nejsou 
životaschopné, proto jsme vytvořili kmen Hic1flox pro 
podmíněnou deleci genu Hic1 systémem Cre/loxP3. Za 
účelem studia funkce Hic1 ve střevě byly tyto myši zkříženy 
s jedinci exprimujícími Cre rekombinasu ve střevním epitelu 
(Villin1-CreERT2 a Lgr5-CreERT2). Epitel střeva je 
nejrychleji se obnovující tkáň v savčím organismu. Je tvořen 
enterocyty, které vstřebávají živiny, a čtyřmi typy sekrečních 
buněk, které stejně jako enterocyty vznikají z epiteliální 
kmenové buňky. 

Dosavadní výsledky ukazují na důležitou roli proteinu 
Hic1 pro udržení homeostáze epitelu střeva, neboť řídí 
diferenciaci sekrečních buněk. Po inaktivaci genu Hic1 
dochází ke zvýšení počtu pohárkových buněk na úkor 
enteroendokrinních buněk a také ke zmnožení a především 
změně lokalizace (přechod ze spodu krypt na vrcholky villů) 
Panethových buněk. Tyto buňky vytváří tkáňové 
mikroprostředí epiteliálních kmenových buněk. Dalším 
zjištěným fenotypem je nárůst četnosti zánětlivých lézí a 
neoplázií, které jsou často vývojovým předstupněm adenomů 
a karcinomů. 

Množství kmenových buněk epitelu střeva je určeno 
počtem Panethových buněk, o jejichž dostupný povrch mezi 
sebou kmenové buňky soutěží4. Zvýšený počet Panethových 

buněk, který pozorujeme v nepřítomnosti Hic1, vede ke 
zvětšení niky a tím i nárůstu počtu kmenových buněk, čímž 
se zvyšuje pravděpodobnost, že se právě u těchto buněk 
projeví veskrze náhodné mutace, které následně povedou ke 
vzniku maligního nádoru. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantů GA ČR 204/07/1567; 
204/09/H058 a GA UK 43-251027. 
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Rozdílný účinek optických antipodů na biologický 

systém je důvodem zájmu o asymetrické syntézy v mnoha 
odvětvích, zvláště pak v oblasti léčiv a vonných látek. 
Asymetrická transfer hydrogenace (ATH) je pak důležitou a 
efektivní metodou jejich přípravy z achirálních prekursorů. 

Pro asymetrickou hydrogenaci C=N a C=O dvojné 
vazby vedoucí k chirálním aminům resp. alkoholům jsou 
nyní s úspěchem užívány katalyzátory Noyoriho typu1, tedy 
organometalické komplexy ruthenia s chirálním (S,S)-N-p-
tosylethylendiaminem (TsDPEN).  

Uvedený typ katalyzátoru pracuje za podmínek 
přenosu vodíku s využitím kyseliny mravenčí, jako zdroje 
vodíku a v přítomnosti organické báze (sekundárního nebo 
terciárního aminu) v roli kokatalyzátoru. Uvedená báze hraje 
roli stabilizátoru kyseliny mravenčí a má svou úlohu při 
aktivaci katalyzátoru. Její hlubší vliv na následný průběh 
reakce však nebyl nikdy dříve popisován.  

Vhodnou volbou katalytické báze lze mírně ovlivnit 
stereoselektivitu reakce a velmi významně ovlivnit reakční 
rychlost. Tyto vlivy se nejvíce uplatňují při hydrogenaci 
iminů. Pozorováním aktivních částic katalyzátoru za 
podmínek reakce pomocí NMR a high resolution-MS se 
podařilo prokázat, že katalytická báze je schopna konkurovat 
subtrátu na aktivním místě katalyzátoru. Síla takové asociace 
se následně odráží v kinetickém profilu reakce. 

Souběžně byl také systematicky zkoumán vliv 
struktury η6-aromatického ligandu, který se prostřednictvím 
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CH-π interakce se substrátem podílí na stabilizaci tranzitního 
stavu2, na průběh reakce. Ukazuje se, že se zde protichůdně 
uplatňují dva vlivy. Sterický vliv substituentů na 
aromatickém jádře působí pokles reakční rychlosti, na 
druhou stranu přítomnost vodíků vázaných na sp3 
hybridizovaném uhlíku významně zvyšuje stereoselektivitu 
reakce. 
 
Práce byla podpořena grantem GA ČR, č. 104/09/1497. 
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Polovodivé oxidové senzory, založené na meraní zmien 
vodivosti v závislosti od koncentrácie plynov s oxidačno-re-
dukčnými vlastnosťami, sú jedny z najviac študovaných ako 
aj používaných plynových senzorov. Prvé komerčne 
vyrobené boli v 60. rokoch v Japonsku1. V súčasnosti sú 
dôležitou súčasťou kontroly kvality priemyselných plynov  
a vzduchu či už pri procese výroby, v domácnostiach alebo 
pri sledovaní stavu ovzdušia2. 

V našej práci sme sa zamerali na prípravu a štúdium 
tenko-vrstevných plynových senzorov na  meranie plynného 
vodíka. Študovali sme senzory pripravené na báze 
polovodivého oxidu TiO2 pripraveného zo sól – gélu, ktorý 
sa nanášal na zafírový substrát metódou spin – coating. 
Vytvorila sa tenká vrstva s hrúbkou približne 150 nm. 
Nanesená vrstva sa následne žíhala v teplotnom rozmedzí 
600–1000 ºC. V závislosti od teploty žíhania, nám vznikali 
dve modifikácie TiO2 – anatas alebo rutil. Uskutočnili sme 
štúdie vplyvu dopantov Cu a Ag na vlastnosti pripravených 
vrstiev.  Pripravené vzorky boli charakterizované metódami 
XRD (RTG difrakčná analýza), AFM (atómová silová 
mikroskopia) a tiež sa zmerala optická transmisná 
spektroskopia v oblasti 300–700 nm a stanovili sa 
energetické medzery Eg. Vodivostnými meraniami sa 
stanovili aktivačné energie pre prekonanie potenciálovej 
bariéry pre elektrickú vodivosť medzi zrnami. 

Meranie citlivosti senzorov voči plynnému vodíku 
prebiehalo v intervale 200–350 C. V prípade nedopovaných 
vrstiev sme najlepšie výsledky dosiahli pri teplote žíhania 
900–1000 °C,  pričom nám vznikali zrná rutilu s veľkosťou 
100–130 nm. 

 

Autori ďakujú Vedeckej agentúre Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky a Agentúre pre vedu 
a výskum za finančnú podporu (granty VEGA 1/0605/12, 
APVV-0199-10  a LPP-0176-09).  
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Tkáňové inženýrství (TE) je interdisciplinárním 
oborem, který stále nabývá na svém významu, a to zejména 
díky řadě klinických aplikací při léčbě popálenin nebo 
chronických bércových vředů. Rozhraní buňka-materiál hraje 
klíčovou roli v interakci buněk s umělými nosiči 
navrhnutými pro konstrukci tělních implantátů. Proto jsou 
vysoké nároky na povrchové vlastnosti nových kožních 
substituentů. 
 Polymery jsou v TE využívány pro své excelentní 
vlastnosti, jako je jejich nízká hustota, flexibilita, 
mechanická a elektrická pevnost a chemická rezistence1,2. 
Ošetření polymerů plazmatem se stalo významnou metodou 
pro úpravu jejich povrchových vlastností v TE. Přítomnost 
chemických funkčních skupin na rozhraní materiálu výrazně 
ovlivňuje buněčnou adhezi a zvyšuje biokompatibilitu3. 
V současné době je snahou využívat v TE především biode-
gradabilní polymerní materiály, jako je např. poly(L-)laktid 
[PLLA], který vykazuje vysokou biokompatibilitu. Nicméně 
povrchové vlastnosti PLLA nejsou pro účinnou kultivaci 
buněk dostačující. 
 V naší studii jsme se zabývali modifikací povrchových 
vlastností PLLA Ar plazmatem. Po expozici PLLA plazmatu 
byla charakterizována jeho polarita (metoda goniometrie), 
drsnost (AFM), změna topografie a vznik nových funkčních 
skupin na povrchu. Bylo zjištěno, že modifikací povrchu 
PLLA plazmatem dochází ke zvýšení jeho smáčivosti  
a drsnosti.  

Byla testována in vitro biokompatibilita takto 
připravených materiálů. Plazmování PLLA mělo za následek 
zvýšenou adhezi, proliferaci a homogenitu distribuce myších 
embryonálních fibroblastů a lidských keratinocytů rostoucích 
na takto upravených materiálech (metoda fluorescenční 
mikroskopie a počítání buněk). Dále byla monitorována 
změna distribuce lokalizace adhezivního proteinu talinu. 
Metabolická aktivita buněk byla stanovena MTT testem. 
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 Potvrdili jsme účinnost modifikace PLLA Ar 
plazmatem pro zvýšenou adhezi a proliferaci fibroblastů  
a keratinocytů. Tyto výsledky indikují možnost použití 
plazmovaného PLLA pro nové kultivační techniky 
v tkáňovém inřenýrství. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu MŠMT (č. 21/2011 a 
21/2012) a KAN 200200651. 
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 Významnou součástí imunitního systému jsou 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 receptory 
patří rodina C-lektinových receptorů NKR-P1, o kterých se 
předpokládá, že jsou transmembránové proteiny II. typu 
vyskytující se na membráně v podobě disulfidicky vázaných 
homodimerů. Ačkoliv od jejich objevu uplynulo více než 20 
let, jejich struktura a funkce je stále zahalená rouškou 
tajemství. 
 Cílem projektu bylo strukturně-funkční studium všech 
zástupců myší rodiny NKR-P1 metodami hmotnostní 
spektrometrie, rentgenové analýzy a NMR. 
 V prní části jsme vyvinuli metody pro rekombinantní 
přípravu 5 zástupců rodiny NKR-P1 s jejich isoformami, 
které se lišily počtem cysteinů. Proteiny byly produkovány 
v bakeriálním expresním systému a renaturovány in vitro. Na 
základě hmotnostně spektrometrické analýzy zapojení 
disulfidových vazeb a na základě detailní analýzy 
s cysteinovými mutanty jsme navrhli koncept, podle kterého 
se receptory nenacházejí na membráně výhradně ve 
formě homodimerů, ale i v monomerním stavu a to 
v závislosti na přítomnosti cysteinu v přesně definovém 
místě receptoru. 
 Dále jsme se detailně zabývali receptorem NKR-P1A, 
jehož struktura byla vyřešena pomocí rentgenové analýzy 
s rozlišením 1,7 Å. Unikátní vlastností struktury byla smyčka 
extendována z konzervované C-lektinové domény, která 
v krystalu interagovala se symetricky sdruženou molekulou. 
Konformace a flexibilita smyčky byla dále studována 

v roztoku pomocí NMR, vodík/deuteriové výměny a 
chemického síťování ve spojení s hmotnostní spektrometrií. 
Jednotlivé analýzy potvrdily, že struktura NKR-P1A se 
v roztoku liší od krystalové struktury v konformaci smyčky, 
která je v roztoku asociována s konzervovanou doménou. Na 
základě uvedené diskrepance jsme navrhli hypotézu 
mechanismu účinku receptoru s participací smyčky při vazbě 
ligandu, kterou je však nutno ověřit experimentálně. 
 Dále jsme použili metodu chemického síťování ke 
studiu struktury receptoru NKR-P1C. Na základě vzdáleností 
odvozených z identifikovaných cross-linků jsme v kombinaci 
s homologním modelováním vytvořili model receptoru 
NKR-P1C obsahující analogickou smyčku asociovanou 
s konzervovanou C-lektinovou doménou.  
  
Tato práce vznikla za podpory  grantů P207/10/1040 a 
305/09/H008 od GA ČR a grantů 403211/2011 a UNCE č.42 
od GA UK. 
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 Lektiny patří mezi významnou skupinu proteinů, které 
specificky interagují s různými mono- či oligosacharidy. 
Účastní se celé řady fyziologických i patologických procesů 
u virů, bakterií, rostlin, hub a živočichů. Lektiny patogenních 
mikroorganismů hrají významnou roli při složitých 
interakcích mezi patogeny a hostitelskými buňkami a jsou 
prvotním krokem při rozvoji infekcí.  
 Naše studie je zaměřena na sledování pH závislosti 
lektinů a to především lektinu PLU ze symbiotické bakterie 
Photorhabdus luminescens a homologního proteinu BC2L-
C-nt z podmíněného patogenu Burkholderia cenocepacia. 
Pro tuto charakteristiku jsme použili metodu SPR (rezonance 
povrchového plasmonu), která ukázala odlišnosti ve 
vazebných vlastnostech lektinu PLU i při mírných změnách 
pH. Následná měření sedimentační rychlosti potvrdila, že 
některé změny pH vedou k agregaci, jiné naopak k rozpadu 
proteinu na podjednotky. Tento specifický experiment 
analytické ultracentrifugace se ukázal být efektivním  
a užitečným nástrojem pro detekci drobných změn  
v oligomerním uspořádání proteinů. Pro studium vlivu pH na 
vazebné vlastnosti se osvědčila také specifická a rychlá 
metoda aglutinace červených krvinek. Zesíťování proteinu 
bifunkčními činidly naopak poskytlo nejasné nebo zavádějící 
výsledky. 
 Získané výsledky ukázaly, že protein PLU je aktivní 
pouze ve velmi úzké alkalické oblasti pH a malé změny pH 
vedou k rozpadu trimeru na monomer nebo agregaci 
proteinu. Naopak protein BC2L-C-nt není k pH citlivý  
a nachází se ve formě trimeru jak při svém optimálním pH 8, 
tak i v kyselé oblasti. Vliv pH tak může hrát důležitou roli 
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pro jednotlivé patogenní bakterie a pro jejich interakci  
s hostitelem. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantů GA ČR 
(GA/303/09/1168, GD301/09/H004) a CEITEC 
(CZ.1.05/1.1.00/02.0068) z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. 
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V naší skupině byla vyvinuta syntéza nové skupiny 
helikálních dikationických sloučenin – helquatů1,2. Klíčovým 
krokem syntézy je [2+2+2] cykloizomerace dikationického 
triynu.  

[7]Helquat 3 vykazuje konformační variabilitu – po 
cykloizomeraci příslušného triynu vzniká směs dvou 
diastereomerů – racemický [7]saddlequat 2 sedlového tvaru3 
a racemický [7]helquat 3 helikálního tvaru v poměru 4:3. 

Po separaci [7]saddlequatu 2 byl acetonový roztok 
[7]saddlequatu 2 ozařován viditelným světlem. Došlo 
formálně k [6+6] fotocyklizaci za vzniku circulenoidní 
struktury 1. Struktura 1 byla ve fotostacionárním stavu se 
strukturou 2 v poměru 2:1. Průběh fotocyklizace byl 
kvantově-chemicky modelován.  

Struktury 1, 2 a 3 byly potvrzeny rentgenostrukturní 
analýzou. Při 140 °C v DMSO přechází [8]circulenoid 1 na 
[7]saddlequat 2 s poločasem 9 min a [7]saddlequat 2 na 
[7]helquat 3 s poločasem 34 min. Průběh zpětné termické 
přeměny byl kvantově-chemicky modelován.  

 
Schéma 1. Vznik [8]circulenoidu 1 a [7]helquatu 3 ze 
[7]saddlequatu 2 
  
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR (reg. č. 
P207/10/2391, 203/08/1428) a UOCHB AV ČR v.v.i. (Z4 055 
0506). 
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Baeyer-Villigerove oxidácie sú už viac ako sto rokov1 
nástrojom chemikov pri príprave chirálnych intermediátov 
farmaceutickej syntézy2. Vysoká selektivita pri príprave 
laktónov je doménou Baeyer-Villigerovych monooxygenas, 
bioekvivalentov k chemickým katalyzátorom. Kvôli ich 
nízkej aktivite v pôvodných bunkách sa čím ďalej tým 
častejšie používajú rekombinantné bunky s nadexpresiou 
príslušného enzýmu3. Problémom môže byť toxicita 
substrátov4 voči bunke a následné zníženie biokonverzie. 

V tejto štúdii bola sledovaná viabilita geneticky 
upravenej E. coli s nadexpresiou cyklopentanón 
monooxygenasy a vplyv enkapsulácie, ako imobilizačnej 
metódy umožňujúcej eventuálnu ochranu baktérie voči 
vplyvom prostredia, na priebeh biotransformácie. 
Konfokálna skenovacia laserová mikroskopia bola použitá 
spolu s propidium jodidom na identifikáciu nekrotických 
buniek, zatiaľčo autofluorescencia flavínu umožnila 
identifikovať viabilné baktérie. 

Bol preukázaný inhibičný efekt použitého substrátu  
4-metylcyklohexanónu na rast buniek aj biokatalytickú 
aktivitu a bol odlíšený od jeho zanedbateľného toxického 
efektu demonštrovaného vysokou viabilitou baktérií5. 
Viabilita enkapsulovaných buniek klesla z 991 na 834 % 
so zvyšujúcou sa počiatočnou koncentráciou substrátu z 10 
na 40 mM, pričom konverzia klesla zo 100 na 61 %. 
Smerodajné odchýlky do 5 % zaraďujú CLSM meranie 
viability počas biotransformácie k výkonným analytickým 
metódam. 
 
Tato práca vznikla za podpory Vedeckej grantovej agentúry 
MŠ SR a SAV VEGA (grant č. 1/0229/12), Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0302-
10 a COST Action CM0701. 
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Replikácia je jedným zo základných bunkových 
procesov, ktorý je esenciálny pre zachovanie genetickej 
informácie. Bunka sa behom replikácie musí vysporiadať 
s mnohými bariérami vyplývajúcimi z DNA štruktúr alebo 
poškodení vznikajúcich vplyvom endo- a exogénnych 
faktorov. Tieto môžu vyústiť až do zastavenia a kolapsu 
replikačnej vidlice, ktorej obnova je z hľadiska zachovania 
integrity genómu nevyhnutná. Organizmy si behom evolúcie 
vytvorili niekoľko mechanizmov pre opravu DNA počas 
replikácie. Na jednom z nich sa podieľa proteínový komplex 
Mus81/Mms4, ktorý ako DNA štruktúrne-špecifická 
endonukleasa je jedným z hlavných faktorov zodpovedných 
za rozloženie DNA rekombinačných a replikačných 
medziproduktov, ktoré sú pre bunku extrémne toxické1. Bolo 
ukázané, že Mus81/Mms4 nukleasa je nevyhnutná 
pre rozštiepenie zablokovanej replikačnej vidlice napr. 
vplyvom použitia cis-platiny2.  
 V tomto projekte sme sa zamerali na štúdium cielenia 
Mus81/Mms4 do miesta jeho pôsobenia, preto sme hľadali 
faktory, ktoré sa podieľajú na replikácii a DNA opravných 
procesoch a môžu ovplyvňovať jeho aktivitu. Prekvapivo 
sme objavili významný efekt RFC komplexu na nukleasovu 
aktivitu Mus81/Mms4, ktorý ako súčasť replikačnej 
mašinérie plní úlohu „loadera“ procesivitného faktora DNA 
eukaryotických polymeras (PCNA)3. Naše in vitro výsledky 
poukazujú nielen na interakciu týchto dvoch faktorov, ale aj 
schopnosť RFC signifikantne stimulovať Mus81/Mms4 
aktivitu. 
 Možnosť regulácie aktivity nukleas, ktoré sú v bunke 
nevyhnutné pri opravných procesoch, môže mať využitie aj 
v medicíne. Špecifickou inhibíciou aktivity nukleas možno 
docieliť smrť určitých nádorových buniek, a tým zastaviť 
nádorové bujnenie. Preto sme sa v druhej časti projektu 

zamerali na in silico a vysoko-kapacitný screening 
potenciálnych inhibítorov Mus81/Mms4. 
 
Táto práca vznikla za podpory grantu Brno Ph.D. Talent, 
JCMM; GACR301/09/317, GACR207/12/2323 a GACR 
203/09/H046. 
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Koenzym Q10 (CoQ10) je lipofilní molekula, která má 
v buňce funkci antioxidantu, regulátoru růstu, hraje roli 
v proliferaci buňky nebo v programované buněčné smrti. 
Nejdůležitější funkcí je přenos elektronů v dýchacím řetězci 
mitochondrií a je tedy esenciální pro produkci ATP1. 
Poruchy v syntéze CoQ10 vedou ke snížení koncentrace 
CoQ10. Dysfunkce syntézy CoQ10 má za následek závažné 
heterogenní klinické příznaky s postižením funkce zejména 
svalů a mozku2. 

Cílem práce bylo vytvořit a charakterizovat model 
deficience CoQ10 pomocí 4-aminobenzoové kyseliny 
(PABA), která je kompetitivním inhibitorem polyprenyl-4-
hydroxybenzoát transferasy (Coq2p)3. 

Materiálem byly tři linie kontrolních lidských kožních 
fibroblastů (HSF).  

Po 4 dnech kultivace HSF v médiu s přídavkem PABA 
(1 mM) došlo ke snížení koncentrace CoQ10 na 60 % oproti 
kontrole. U CoQ10-depletovaných buněk nebyla snížena 
životaschopnost a nebylo detegováno poškození 
mitochondriální sítě ani změny morfologie mitochondrií. 

V CoQ10-depletovaných HSF došlo k významnému 
poškození funkce dýchacího řetězce; aktivita 
NADH:cytochrom c reduktasy a sukcinát:cytochrom c 
reduktasy se snížila na 70 % ve srovnání s kontrolou. Navíc, 
pomocí značení fluorescenčními sondami (např. 
MitoSOXTM) bylo detegováno zvýšení přítomnosti 
reaktivních forem kyslíku, zejména superoxidových radikálů. 
Přídavkem exogenního CoQ10 (2 µM) došlo ke zvýšení 
obsahu CoQ10 na 70 % původní hodnoty. 

Byl vytvořen model deficience CoQ10 na lidských 
kulturách kožních fibroblastů, který je vhodný pro studium 
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funkčního dopadu defektů syntézy CoQ10 a také diagnostiku 
a léčbu poruch CoQ10 u člověka. 
 
Tato práce vznikla za podpory výzkumného projektu 
PRVOUK Univerzity Karlovy v Praze – 1. lékařské fakulty 
(program MOLMED). 
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Listy brambor (Solanum tuberosum) exprimují při 
požeru mandelinkou bramborovou (Leptinotarsa 
decemlineata) proteinový inhibitor PDI (Potato Cathepsin D 
Inhibitor), který působí jako obranná molekula cílená proti 
trávicímu traktu škůdce. Cílem projektu bylo identifikovat  
a charakterizovat trávicí peptidasu, jejíž aktivitu PDI blokuje. 
Pomocí funkční proteomiky byla identifikována aspartátová 
peptidasa typu kathepsinu D (LdCD); k její detekci byla 
použita selektivní fotoreaktivní proba, která se váže do 
aktivního místa enzymu. N-koncovým sekvenováním a LC-
MS/MS analýzou byla získána parciální sekvenční data 
LdCD a s jejich využitím byla určena cDNA sekvence. 
V dalším kroku byly připraveny dva expresní systémy 
v Escherichia coli a Pichii pastoris pro produkci aktivní 
formy rekombinatního LdCD. Byla analyzována inhibiční 
specifita LdCD a prokázána silná interakce s PDI. Dále byla 
vyřešena krystalová struktura LdCD s rozlišením 2,0 Å. 
Výsledky prokázaly molekulární interakci mezi rostlinou  
a hmyzem na úrovni proteolytických systémů. PDI je 
přirozený obranný protein selektivně směrovaný rostlinou 
proti LdCD s cílem blokovat trávicí systém herbivorního 
škůdce.  
 
Tato práce vznikla za podpory grantu MŠMT ČR OC09007  
a projektem Z40550506.  
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 Vznik a vývoj nádorů je provázen změnami v genomu 
nádorových buněk, jako jsou strukturní přestavby nebo 
bodové mutace. Znalost těchto změn je důležitá pro určení 
prognózy i případný výběr terapeutického plánu a 
předpokládanou odpověď na léčbu. Chronická lymfocytární 
leukémie (CLL), nejčastější leukémie dospělé populace 
v západních zemích, je klinicky i molekulárně vysoce 
variabilní: řada pacientů zůstává bez obtíží, zatímco u jiných 
dochází k rychlé progresi onemocnění s nutností zahájení 
léčby. CLL je prakticky nevyléčitelné onemocnění s dosud 
neobjasněnou patogenezí. Standardně využívaná chemo-
imunoterapie vede u řady pacientů k remisi onemocnění 
trvající i několik let. Jiní pacienti ale na tuto terapii 
neodpovídají nebo brzy relabují. Pro detekci rizikových 
pacientů se využívá řada prognostických a prediktivních 
faktorů. 
 Významným negativním prognostickým a prediktivním 
faktorem s nejsilnějším klinickým dopadem u CLL jsou 
defekty p53 v podobě mutace a/nebo delece genu TP53. 
Mutace TP53 jsou významně častější u pacientů v relapsu po 
léčbě ve srovnání s pacienty při diagnóze. To navozuje 
otázku, jaká je role terapie při vzniku TP53 mutací a selekci 
mutovaných buněčných klonů. V laboratorní praxi nelze 
běžně využívanými technologiemi detegovat minoritní klony 
buněk, které by mohly být pro onkologického pacienta 
potenciálně nebezpečné. Proto jsme pro analýzu vzorků 
nádorových buněk CLL pacientů použili metodu „ultra-
deep“ sekvenování – variantu sekvenování nové generace, 
která umožňuje sledovat přítomnost minoritních mutací 
v nádorových buňkách s doposud největší citlivostí. 
Rutinními postupy byly vyšetřeny vzorky CLL pacientů před 
léčbou a po léčbě. Z nich bylo vybráno 9 pacientů, kteří měli 
při prvním vyšetření neporušený gen TP53 a po léčbě u nich 
byla nalezena mutace TP53. Pomocí „ultra-deep“ 
sekvenování s použitím platformy Roche jsme u všech 
vzorků identifikovali přítomnost TP53 mutace již před 
léčbou.  
 Naše analýza využívající metodu sekvenování nové 
generace ukazuje, že léčba selektuje mutace přítomné již 
před léčbou. Potvrzuje tak, že i nádorové buňky jsou 
předmětem darwinovského procesu evoluce a selekce. 
Selekce klonů s mutací v TP53 je spojena s relapsem  
a progresí onemocnění a je klíčová pro evoluci rezistentního 
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onemocnění s agresivním průběhem. Detekce menšinových 
klonů s TP53 mutací před léčbou může být v budoucnu 
významná pro volbu léčby a následný postup při relapsu 
onemocnění. 
 
Tato práce vznikla za podpory VZ MSM0021622430 a 
projektů CZ.1.05/1.1.00/02.0068 a CZ.1.07/2.3.00/20.0045. 
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Uhlíkové nanorúrky (CNT) sa využívajú v širokej škále 
analytických aplikácií, kde dobrým príkladom je príprava 
elektrochemických biosenzorov v nanoškále. CNT ponúkajú, 
vďaka ich vhodnému pomeru dĺžka/priemer a prítomnosti 
ostrých hrán, výborné redoxné vlastnosti, vysokú povrchovú 
plochu, nízke prepätie detekcie a rýchlu elektródovú 
kinetiku1. Na dosiahnutie reprodukovateľných výsledkov si 
väčšina aplikácií vyžaduje manipuláciu s CNT v ich 
rozpustnej forme, na prípravu ktorej sa úspešne využívajú 
biopolyméry, napr. kyselina hyalurónová (HA) alebo 
chitozán (CHIT)2. 

Cieľom tejto práce bolo porovnať dva rôzne prístupy 
konštrukcie biosenzora na stanovenie D-sorbitolu, konkrétne 
ide o použitie dvoch rôznych mediátorov: ferrikyanidu 
draselného rozpusteného v pracovnom tlmivom roztoku  
a toluidínovej modrej (TB) imobilizovanej na CNT-HA 
nanokompozite3,4. Optimalizovala sa príprava nanokom-
pozitu – disperzie CNT v HA, imobilizácia biokomponentu 
(sorbitol dehydrogenasa) a zloženie vonkajšej vrstvy. Na 
charakterizáciu sa, okrem elektrochemických techník, 
použila aj skenovacia elektrónová mikroskopia a FTIR 
spektroskopia, Nakoniec sa porovnali operačné 
charakteristiky oboch biosenzorov. 

Biosenzor s imobilizovanou TB na nanokompozite sa 
vyznačoval vyššou citlivosťou, nižším detekčným limitom  
a rýchlejšou odozvou. Následne bol biosenzor otestovaný 
off-line monitorovaním konverzie D-sorbitolu na L-sorbosu 
pomocou buniek Gluconobacter oxydans a jeho konfigurácia 
sa ukázala ako vhodnejšia pre prípadnú konštrukciu 
biopalivových článkov. 
 
Príspevok bol vytvorený realizáciou projektu Centrum pre 
Materiály, vrstvy a systémy pre Aplikácie a ChemIcké 
procesy v extrémNych podmienkAch na základe 
podpory operačného programu Výskum a vývoj 
financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – 
etapa II. 
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Platnaté komplexy, jako je cisplatina, karboplatina a 
oxaliplatina, patří mezi světově hojně využívaná 
protinádorová chemoterapeutika. Jejich aplikace s sebou 
nicméně nese četné problémy, jako jsou nežádoucí vedlejší 
účinky (nefrotoxicita, neurotoxicita, myelosuprese atd.) nebo 
přirozená a získaná rezistence některých tumorů. Příprava 
komplexů platiny (nebo jiných přechodných kovů), které by 
při vyšší protinádorové aktivitě tato negativa výrazně 
snižovaly, je tak jedním z hlavních směrů moderní 
bioanorganické chemie. 

Platnaté komplexy obecného složení cis-[PtCl2(L)2], 
[Pt(cbdc)(L)2] a [Pt(ox)(L)2] s různými N-donorovými 
heterocyklickými ligandy (deriváty N6-benzyladeninu,  
7-azaindolu, thieno[3,2-d]pyrimidinu a thieno[2,3-d]pyrimi-
dinu) byly detailně strukturně charakterizovány řadou 
technik včetně monokrystalové rentgenové strukturní 
analýzy, hmotnostní spektrometrie a NMR spektroskopie;  
ox = oxalátový dianion, cbdc = cyklobutan-1,1´-dikar-
boxylátový dianion1,2. U komplexů byl studován jejich 
biologický účinek in vitro na vybrané lidské nádorové linie 
(např. A2780, A2780cis, MCF7, HOS, G-361, A549, HeLa), 
vliv na zdravé lidské jaterní buňky (in vitro) a in vivo 
protinádorový účinek na myším modelu leukémie 
(implementace nádorovými buňkami L1210). Závěr 
biologických studií lze shrnout následovně: 1/ podařilo se 
připravit látky s více jak desetinásobně vyšším 
protinádorovým účinkem in vitro, než jaký vykazuje 
cisplatina užitá při testech jako standard; 2/ některé látky 
měly ve srovnání s cisplatinou několikanásobně nižší 
resistenční faktor; 3/ připravené vysoce protinádorově 
aktivní komplexy nevykazovaly toxicitu in vitro vůči 
zdravým lidským jaterním buňkám; 4/ studované látky byly 
výrazně in vivo protinádorově aktivní na myších s leukémií 
indukovanou buňkami L1210. 
 
Tato práce vznikla za podpory GA ČR projektu 
(P207/11/084), Evropského rozvojového projektu OP VaVpI 
(CZ.1.05/2.1.00/03.0058) a Evropského sociálního fondu OP 
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VpK (CZ.1.07/2.3.00/20.0017). 
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Cílem tohoto výzkumu bylo nejdříve připravit 
poloestery stigmasterolu a sitosterolu pomocí několika  
1,-dikarboxylových kyselin, následně použít tyto 
meziprodukty k syntéze amidů odvozených od aminokyselin 
či jejich derivátů a studovat fyzikálně-chemické vlastnosti 
cílových sloučenin. Poloestery stigmasterolu a sitosterolu 
byly připraveny reakcí odpovídajících různých anhydridů 
1,-dikarboxylových kyselin se stigmasterolem nebo 
sitosterolem v pyridinu s přídavkem katalytického množství 
DMAP ve výtěžcích 13-93 % (cit.1). Připravené poloestery 
fytosterolů byly použity v reakcích vedoucích k tvorbě 
amidové vazby s volnou aminoskupinou vybraných esterů 
některých aminokyselin. Enantiomerně čisté estery 
vybraných D- a L-aminokyselin byly použity při syntéze 
cílových amidů. Jejich tvorby bylo dosaženo za pomoci DCC 
v dichlormethanu a s použitím DMAP jako katalyzátoru. 
Cílové amidy byly získány1 ve výtěžcích vyšších než 90 %. 

Dále byly studovány fyzikálně-chemické vlastnosti 
připravených finálních sloučenin. U studovaných látek byla 
prokázána jejich schopnost samoskladby jednotlivých 
molekul do supramolekulárních systémů za podpory 
vybranými rozpouštědly či jejich definovanými směsmi.  
Tento jev byl studován měřením UV spekter. Získaná spektra 
vykazují závislost maxim a minim absorbance UV záření na 
systémech definovaných směsí rozpouštědel, zejména 
směsích acetonitrilu s vodou, ale také časovou závislost. 
Koncentrace obou rozpouštědel se pohybovala v rozmezí od 
100 % acetonitrilu po 100 % vody. Změna poměru obou 
rozpouštědel byla uskutečňována po určitých krocích (10 až 
20 %). U některých studovaných látek jsme pozorovali 
schopnost vytvářet gel v daném rozpouštědle a za dané 
teploty. Zvýšením teploty docházelo k rozpouštění gelu  
a snížením teploty k jeho opětovnému vytvoření.  
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Na základě podobnosti prostorové struktury proteinu 
UBL5 a ubikvitinu, řadíme protein UBL5 do široké skupiny 
tzv. ubikvitinu podobných proteinů (Ubl). Ovšem sekvenční 
homologie UBL5 a ubikvitinu je pouze 23 %. Nejvýraznější 
odlišnost proteinu UBL5 od ubikvitinu a ostatních Ubl 
proteinů nacházíme na jejich C-konci. Ubikvitin a ostatní 
Ubl proteiny nesou na C-konci diglycinový motiv, který je 
nezbytný pro konjugaci k cílovým proteinům 
prostřednictvím isopeptidové vazby, zatímco protein UBL5 
má na C-konci vysoce konzervovaný dityrosinový motiv.  
Z pohledu funkce je protein UBL5 nejvíce skloňován  
v souvislosti s mitochondriální stresovou odpovědí (UPRmt)1 
u C. elegans a alternativním sestřihem pre-mRNA u S. 
pombe2. Naše studium je zaměřeno na studium funkce 
proteinu UBL5 v savčích buňkách. 

Pomocí imunofluorescenční mikroskopie jsme 
prokázali jadernou lokalizaci endogenního UBL5 ve formě 
malých kulovitých útvarů, a také jeho asociaci s proteinovým 
markerem Cajalových tělísek – coilinem. Navíc jsme zjistili, 
že rekombinantní protein UBL5-GST interaguje s coilinem 
in vitro. V tomto experimentu jsme coilin získali buď pomocí 
translace in vitro nebo z buněčného lyzátu savčích buněk. 
Funkční vlastnosti coilinu jsou významným způsobem 
ovlivněny fosforylací. S využitím různě fosforylovaných 
forem coilinu jsme prokázali nezávislost interakce UBL5  
s coilinem na míře fosforylace coilinu.  

Naše výsledky poukazují na spojitost mezi proteinem 
UBL5 a Cajalovými tělísky, a tedy i na jeho možnou 
souvislost s metabolismem snRNP a sestřihem pre-mRNA,  
a jsou v úzké korelaci s publikovanými studiemi. 
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MOLEKULÁRNÍ MECHANISMY ER STRESU  
A APOPTÓZY INDUKOVANÉ NASYCENÝMI 
MASTNÝMI KYSELINAMI A MECHANISMY 
JEJICH INHIBICE NENASYCENÝMI MASTNÝMI 
KYSELINAMI U PANKREATICKÝCH β-BUNĚK 
 
JAN ŠRÁMEK, VLASTA NĚMCOVÁ, JAN KOVÁŘ 
 
Oddělení buněčné a molekulární biologie, ÚBBMB, 3. LF 
UK; Ruská 87, 100 00 Praha 10 
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 Diabates mellitus 2. typu je onemocnění, při kterém 
nejsou pankreatické β-buňky schopny produkovat dostatečné 
množství inzulinu k pokrytí potřeb organismu. Jednou z příčin 
této nedostatečnosti je zvýšená míra apoptózy těchto buněk. Za 
hlavní faktory způsobující smrt pankreatických  
β-buněk je považována chronicky zvýšená hladina mastných 
kyselin (MK) a glukosy v krvi. My jsme se zaměřili na 
studium molekulárních mechanismů indukce a inhibice 
buněčné smrti vyvolaných působením MK. 
 Naše dřívější výsledky ukázaly, že působení nasycených 
MK (kyselina stearová a palmitová) o zvýšené koncentraci (1 
mM/2% BSA), vedlo u pankreatických β-buněk linie NES2Y 
ke stresu endoplazmatického retikula (ER) a následně k 
aktivaci signálních drah vedoucích k buněčné smrti. Oproti 
tomu nenasycené MK (kyselina olejová a palmitolejová) stres 
ER a následnou apoptózu neindukovaly, naopak byly schopny 
stres ER a apoptózu indukovanou nasycenými MK inhibovat, 
a to při koncentraci (0,2 mM/2% BSA).   
 Zaměřili jsme se podrobněji na molekulární mechanismy 
indukce a inhibice stresu ER indukovaného kyselinou 
stearovou (nasycená MK) a inhibovaného kyselinou olejovou 
(nenasycená MK). Efekt MK jsme sledovali v časech 3, 6, 12 a 
24 hodin od začátku působení. 
 Zjistili jsme, že působením kyseliny stearové dochází 
k aktivaci všech tří dosud známých základních drah stresu ER 
– IRE1α, PERK a ATF6 dráhy. V rámci IRE1α dráhy došlo 
k aktivaci (fosforylací) IRE1α, následně JNK kinasy  
a c-Jun, dále k alternativnímu sestřihu XBP1 mRNA; v rámci 
PERK dráhy byla prokázána aktivace eIF2α; a v rámci ATF6 
signální dráhy stresu ER došlo ke štěpení a následné traslokaci 
ATF6 do jádra. Mimo to jsme zjistili, že JNK kinasa (působící 
v rámci IRE1α dráhy) není pro indukci apoptózy v důsledku 
ER stresu nezbytná. Výsledky našich dalších experimentů také 
ukázaly, že kyselina stearová kromě ER stresu spouští i jiné 
signální dráhy (MAP kinasová signální dráha, autofagická 
signální dráha). Působení kyseliny olejové stres ER neinduko-
valo. Naopak, bylo schopno inhibovat všechny výše zmiňova-
né dráhy, které byly aktivovány působením kyseliny stearové.  
 Naše výsledky mimo jiné naznačují, že v rámci stresu ER 
možná dochází k zapojení Raf/MEK/ERK MAP kinasové 
signální dráhy. Zároveň se ukazuje možná souvislost se 
signálními drahami autofagie. Do budoucna by tedy bylo 
vhodné zaměřit se podrobněji na souvislost těchto signálních 
drah se stresem ER. 
 
Práce byla podpořena výzkumným záměrem 3. LF UK MSM 
0021620814 a grantem SVV-2011-262706.  
 

NOVÉ MOLEKULY S AFINITOU K TELOMERICKÉ  
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Oblasti na telomerách bohaté na guanin významně 
ovlivňují buněčnou proliferaci. Formují se v tzv.  
G-quadruplexy, které brání telomerasám neustále 
prodlužovat telomery a udržovat tak buňky při životě. 
Telomerasy jsou ve zvýšené míře přítomny v nádorových 
buňkách. Pomocí malých selektivních molekul je možno 
podpořit tvorbu těchto G-quadruplexů, což následně vede 
k buněčné senescenci1.  

2307 látek ze 3 různých knihoven NCI (National Cancer 
Institute, US; NCI Diversity Set II, NCI Natural Products 
Set II a NCI Mechanistic Diversity Set) bylo testováno pomocí 
FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer)2. 
Testovanou sekvencí byla FAM-d(G3[TTAG3]3)-TAMRA. 
Jako standard pro ověření selektivity byla použita DNA 
sekvence FAM-d[(TA)2GA(TA)4T6(TA)4TC(TA)2]-TAMRA. 

Bylo objeveno 13 nových molekul. Všechny z nich 
vyhovují Lipinskému pravidlu3.  

Výsledky tohoto výzkumu byly sepsány do článku 
s názvem „Identification of novel telomeric G-quadruplex-
targeting chemical scaffolds through screening of the NCI 
diversity set“ a v prosinci 2011 zaslány k publikaci 
do Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. 
 
Tato práce vznikla za podpory CRUK grantů C180/A1060 
a C129/A4489. 
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 Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nejčastěji se 
vyskytující leukémií dospělých v západním světě. Kritickou 
roli hraje u CLL podobně jako u jiných nádorových 
onemocnění dráha p53. Jelikož p53 a mdm2 tvoří 
autoregulační smyčku, předpokládá se, že zvýšení hladiny 
mdm2 má vliv na rozvoj rakoviny a léčebnou odpověď. Bylo 
dokázáno, že bodový polymorfismus SNP309 v promotoru 
genu MDM2 má vliv na vznik některých typů nádorů.  
U CLL bylo v posledních letech publikováno několik studií, 
které se navzájem zásadně liší ve výsledku vlivu tohoto 
polymorfismu. V této práci byla sledována asociace 
jednonukleotidového polymorfismu SNP309 v genu MDM2 
s klinickými parametry a prognostickými markery. Genotyp 
v pozici SNP309 byl analyzován u 167 pacientů s CLL 
metodou PCR amplifikace a následné RFLP analýzy. 
Kaplan-Meyerovy křivky poukázaly v rámci celého souboru 
na zjevný trend: genotyp TT – nejlepší prognóza, genotyp 
TG – intermediární prognóza, genotyp GG – špatná 
prognóza. Rozdíl mezi křivkami nebyl statisticky významný. 
Při vyčlení skupiny pacientů s mutací/delecí v genu p53 byl 
u těchto pozorován statisticky vysoce významný rozdíl, a to 
jak v celkovém přežití, tak v přežití od první terapie. Naopak 
čas do první terapie nebyl významný v žádné skupině. Z toho 
důvodu byla skupina s mutovaným p53 doplněna o nové 
pacienty na celkový počet 92. Byl potvrzen statisticky 
významný vliv na celkové přežití i na přežití od první 
terapie. Odlišné vlivy SNP309 byly pozorovány v závislosti 
na pohlaví. Bylo však také zjištěno, že pacienti s genotypem 
GG jsou statisticky významně starší, což výrazně ovlivnilo 
jejich přežití. K úplnému pochopení a objasnění vlivu 
SNP309 v patogenezi CLL je třeba provézt další rozsáhlejší 
studie.   
 
Práce vznikla za podpory grantů IGA MZČR NS9858-3  
a NS10439-3. 
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 Konglomeráty jsou látky, které tvoří v pevném stavu 
dvě oddělené enantiomerní fáze. I když takto krystaluje jen 
5-10 % všech racemátů, jsou dnes konglomeráty hojně 
využívány v chemickém průmyslu v procesu zvaném 
preferenční krystalizace1. 
 Preferenční krystalizace je jednou z ekonomicky 
nejvýhodnějších metod užívaných pro přípravu enantiomerně 
čistých sloučenin. Nutnou podmínkou pro její použití je 
právě existence dané látky ve formě konglomerátu. Toho 
bylo využito v případě tetramethyl[5]helquatu ditriflátu pro 

přípravu 10 gramů každého jeho enantiomeru2.  
U [7]helquatu ditriflátu však preferenční krystalizace 
nefungovala a bylo proto nutné konglomerát nejprve najít. 
 Byla připravena série 12 různých solí s daným 
helikálním dikationtem [7]helquatu a analýzou jejich 
krystalových struktur bylo zjištěno, že [7]helquat 
bis(trifluoracetát) tvoří konglomerát. Ten byl poté použit pro 
efektivní přípravu 5 gramů každého jeho enantiomeru během 
10 rychlých krystalizačních cyklů. 
 Metoda preferenční krystalizace spojená s hledáním  
a nalezením konglomerátu pomocí rentgenové difrakce 
představuje obecný způsob přípravy většího množství 
enantiomerně čistých helquatů. Získané látky bude možné 
využít při průzkumu aplikací helquatů v organokatalýze nebo 
např. při studiu interakcí s biomolekulami. 
 

 
 
Tato práce vznikla za podpory grantů GA ČR P207/10/2391  
a P203/08/1428 a ÚOCHB AV ČR, v.v.i. Z4 055 0506. 
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Osmotin je protein rostlinného imunitního systému, 
hraje důležitou roli v ochraně rostlin proti biotickému  
i abiotickému stresu. Řadí se do rodiny PR (pathogenesis 
related) proteinů, antimikrobiální účinky byly prokázány 
zejména proti plísním.  

Gen kódující osmotin byl pomocí specifických primerů 
amplifikován podle templátu rostliny Nicotiana tabacum  
a po restrikčním štěpení byl ligován s expresním vektorem. 
Plasmid byl vnesen do bakterie Escherichia coli BL21, kde 
byla jeho přítomnost prokázána polymerasovou řetězovou 
reakcí a specifickým štěpením vybranými restriktasami. Byly 
připraveny tři typy expresních systémů: klasický 
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intracelulární, kde osmotin tvoří inkluzní tělíska; 
extracelulární, kde je k osmotinovému genu připojena 
signální sekvence a poslední, kde je gen vložen do buněk 
s geny pro chaperony. Ve všech třech typech byl gen ve fůzi 
s histidinovou kotvou pro snadnější purifikaci pomocí 
afinitní chromatografie s imobilizovaným niklem. 

Po ověření úspěšné exprese a lokalizace následovala 
optimalizace purifikace rekombinantního proteinu 
z bakteriální kultury. Inkluzní tělíska byla denaturována a byl 
nalezen renaturační pufr, ve kterém došlo k opětovnému 
sbalení proteinu. Ovšem v chaperonové i extracelulární 
variantě také došlo k tvorbě inkluzních tělísek v cytosolu, 
resp. periplasmatu. Z buněk obsahujících gen ve fůzi 
s extracelulární sekvencí byly připraveny sféroplasty. 

Renaturace proteinu byla ověřena metodami MALDI 
TOF MS, cirkulární dichroismus a ramannova spektrometrie. 
Pro zvýšení čistoty byl osmotin purifikován pomocí FPLC. 
Závěrem byly stanoveny antimikrobiální účinky osmotinu. 

Dále bude testována interakce mezi osmotinem a 
různými ligandy. Bylo již publikováno, že osmotin interaguje 
s lidským receptorem pro hormon adiponektin a jeho 
kvasinkovým homologem. Pokud by se potvrdilo, že vazba 
osmotinu na tento receptor vyvolává stejnou odezvu jako 
vazba adiponektinu, představoval by osmotin nástroj proti 
cukrovce či obezitě. 

 

 
Obr. 1: Struktura osmotinu; červená–helix, zelená–smyčka, žlutá–
list, modrá–doména interagující s kvasinkovým receptorem PHO 36, 
růžová–doména interagující s lidským receptorem pro adiponektin. 
Vytvořeno pomocí programu The PyMOL Molecular Graphics 
System (DeLano Scientific LLC, San Carlos, CA, USA) za použití 
struktury PDB ID: 1PEV 
 
Autoři děkují za podporu GA ČR 501/11/1650 a 
522/09/1693. 
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V současné době neexistují analytické metody, pomocí 
kterých by bylo možné podrobně studovat uhlovodíky s 
velmi dlouhými alifatickými řetězci. Tyto látky však v 
přírodě nepochybně zastávají důležité biologické funkce, 
zejména u hmyzu a rostlin1. Naprostá většina dnešních 
analytických metod je založena na plynové chromatografii, 

která však nedokáže extrémně dlouhé uhlovodíky za běžných 
podmínek separovat. Hlavním důvodem je tepelná nestabilita 
polynenasycených uhlovodíků za vysokých teplot. 
Principiální nedostatky lze odstranit použitím vysokoúčinné 
kapalinové chromatografie (HPLC). Na druhou stranu, 
hmotnostně spektrometrická metoda MALDI-TOF (ionizace 
laserem za účasti matrice spojená s analyzátorem doby letu) 
detekci dlouhých uhlovodíků umožňuje, ale nedokáže rozlišit 
mezi jednotlivými izomery2. 

Tato práce popisuje vývoj metody HPLC na reverzních 
fázích (RP-HPLC) pro podrobnou analýzu směsí alifatických 
uhlovodíků. Retenční chování uhlovodíků bylo studováno na 
kolonách Nova-Pack C18 a Develosil RPAQUEOUS C30 s 
mobilními fázemi obsahujícími acetonitril v kombinaci 
s ethyl acetátem, cyklohexanem a acetonem. Pro popis 
chromatografického chování byl použit detektor rozptylu 
světla (ELSD). Současně byly sbírány frakce, které byly 
následně analyzovány metodou MALDI-TOF.  

Směs standardů alifatický uhlovodíků s rovným 
řetězcem byla kompletně rozdělena na koloně již za 
isokratických podmínek ve směsi rozpouštědel 
acetonitril/ethyl acetát (1:1). Bylo zjištěno, že retenční časy 
uhlovodíků se zvyšují se vzrůstajícím počtem uhlíků v 
molekule a klesají s počtem dvojných vazeb. Nově vyvinutou 
metodou byla analyzována přírodní směs kutikulárních 
uhlovodíků izolovaných z mouchy Neobellieria bullata.  
  
Tato práce byla financována z výzkumného záměru č. 
Z40550506 a z grantu GAČR P206/12/1093. 
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Bilirubin je nepolární lineární tetrapyrol vznikající  
v buňkách našeho těla jako produkt rozkladu hemu 
katalyzovaného enzymy hemoxygenasou (izoformy HO-1  
a HO-2) a biliverdinreduktasou. Je transportován krevním 
řečištěm ve vazbě na albumin a po konjugaci v játrech 
vyloučen žlučí. Mírné zvýšení hladiny bilirubinu v krvi bylo 
asociováno s nižším rizikem vzniku kardiovaskulárních 
onemocnění, rakoviny, diabetu 2. typu a autoimunitních 
onemocnění. Podobný efekt má také indukce HO-1. Pokusy 
in vitro ukázaly, že bilirubin je antioxidant chránící před 
peroxidací lipidů. 
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Naším cílem bylo studium distribuce, metabolismu  
a mechanismů protektivního působení bilirubinu přímo na 
úrovni buněk. Za tímto účelem jsme vyvinuli unikátní HPLC 
metodu schopnou poprvé kvantifikovat hladiny bilirubinu 
v buňkách i tkáních1. Měřili jsme hladiny bilirubinu, aktivitu 
HO-1, markery oxidačního stresu a bioenergetické parametry 
ve tkáňových kulturách lidských buněk vystavených 
oxidačnímu stresu. 

Zjistili jsme, že hladiny bilirubinu v intaktních buňkách 
lineárně korelují s hladinami v extracelulárním prostředí. 
Naproti tomu indukce HO-1 vedla k výrazné akumulaci 
bilirubinu v buňkách, zatímco inhibice HO-1 jeho hladinu 
snižovala. Intracelulární bilirubin významně klesal i při 
vystavení buněk různým formám oxidačního stresu. Důležité 
je, že tento pokles byl inhibován zvýšením hladiny bilirubinu 
v médiu nebo indukcí HO-1. Intracelulární hladina bilirubinu 
přitom inverzně korelovala s peroxidací buněčných lipidů. 
Dále jsme nalezli nový mechanismus protektivního působení 
bilirubinu – snížení mitochondriálního membránového 
potenciálu a z něj vyplývající snížení produkce volných 
radikálů mitochondriemi. 

Naše výsledky ukazují, že hladina bilirubinu v buňkách 
je regulována dostupností z extracelulárního prostředí, 
rychlostí jeho syntézy a degradací oxidačním stresem. 
Intracelulární hladina pak určuje jeho protektivní působení, 
které je dáno nejen inhibicí peroxidace lipidů, ale  
i ovlivněním mitochondriální energetiky a redoxní 
signalizace. Farmakologické využití těchto mechanismů by 
se mohlo stát slibnou prevencí celé řady civilizačních 
chorob.  
 
Tato práce vznikla za podpory grantu IGA MZ NT 11327-
4/2010. 
 
LITERATURA 
1.  Zelenka J., Lenicek M., Muchova L., Jirsa M., Kudla 

M., Balaz P., Zadinova M., Ostrow J.D., Wong R.J., 
Vitek L.: J. Chromatogr., B: Anal. Technol. Biomed. 
Life Sci. 867, 37 (2008). 

 
 
DÔSLEDKY DEFICITU DMT1 PROTEÍNU NA 
ERYTROPOÉZU 
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Recesívne mutácie v DMT1 („divalent metal 
transporter 1“) spôsobujú zníženie absorbcie železa (Fe2+) v 

duodene a poruchu jeho utilizácie v erytroidných bunkách čo 
vedie k vzniku hypochrómnej mikrocytárnej anémie u ľudí1  
a inbrédneho kmeňa myší (tzv. mk/mk)2. DMT1-mutantné 
BFU-E erytroidné progenitory pacientky vykazujú poruchu 
rastu v in vitro kultúrach, ktorá môže byť korigovaná 
pridaním látky Fe-SIH dopravujúcej železo priamo do 
mitochondrií, k miestu tvorby hemu, v kombinácii  
s vysokými dávkami erytropoetínu (EPO)3.  

Rovnako ako u pacientky, aj erytroidné progenitory 
kostnej drene mk/mk myší vykazovali abnormálnu 
morfológiu v in vitro kultúre. V porovnaní s kontrolnými 
„wild-type“ myšami (wt) sme u mk/mk myší zistili znížený 
počet kolónií vytvorených z včasných a neskorých 
erytroidných progenitov (BFU-E a CFU-E) ako aj 2-násobne 
znížený počet buniek pripadajúcich na jednu BFU-E kolóniu. 
Obe tieto charakteristiky dosiahli hodnoty porovnateľné s wt 
myšami po pridaní Fe-SIH do kultúr.  

Analýza náteru kostnej drene pacientky a prietoková 
cytometria hodnotiaca zastúpenie jednotlivých erytroidných 
difenciačných štádií v kostnej dreni u myší pomocou 
protilátok CD71 a Ter119 ukázala na akcelerovanú 
neefektívnu erytropoézu so zmnožením nezrelých foriem 
erytroblastov. 

Následne sme sa zamerali na hodnotenie apoptózy 
DMT1-mutantných erytrocytov, ktoré sme in vitro vystavili 
stresovým podmienkam. Pomocou prietokovej cytometrie 
hodnotiacej väzbu Annexinu V na bunky podliehajúce 
apoptóze sme zistili zvýšený podiel Annexin V+ erytrocytov 
u mk/mk myší v porovnaní s wt myšami po vystavení 
hyperosmotickému šoku a nedostatku glukosy. Tento 
výsledok naznačuje zníženú schopnosť DMT1-mutantých 
erytrocytov vyrovnávať sa so stresom, čo môže znamenať 
zvýšenú deštrukciu erytrocytov in vivo. Podávanie EPO 
viedlo k signifikantnému zníženiu náchylnosti erytrocytov 
k indukovanému stresu.  

Naše experimenty naznačujú, že porucha funkcie 
DMT1 je spojená s potlačením procesu erytropoézy.  
 
Táto práca vznikla za podpory Interního grantu Univerzity 
Palackého LF_2011_011 a grantu GA ČR P305/11/1745. 
 
LITERATÚRA 
1. Priwitzerova M., Nie Q., Sheftel A. D., Popisilova D., 

Divoky V., Ponka P.: Blood 106, 12 (2005).  
2. Fleming M. D., Trenor C. C., Su M. A., Foernzler D., 

Beier D. R., Dietrich W. F., Andrews N. C.: Nat. Genet. 
16, 383 (1997). 

3. Priwitzerova M., Pospisilova D., Prchal J. T., Indrak K., 
Hlobilkova A., Mihal V., Ponka P., Divoky V.: Blood 
103, 10 (2004). 

 

 
 
 

           
 



Chem. Listy 106, 413–454 (2012)  12. Amerika 

 453 

REJSTŘÍK AUTORŮ 
 
Adkins Irena 429  
Arlt Volker M. 433  
Babič Martin 415 
Barešová Petra 415 
Bárta František 433 
Bartheldyová Eliška 432, 435 
Bartošík Martin 416 
Bednářová Kateřina 430 
Beier Petr 439 
Beneš Petr 425 
Bezouška Karel 443 
Bíbová Ilona 416 
Bildziukevich Uladzimir 417 
Brázdová Andrea 417 
Brychtová Yvona 433, 446 
Březinová Dagmar 418 
Bučko Marek 444 
Bugala Juraj 415 
Bursová Miroslava 418 
Campuzano Susana 416 
Cígler Petr 423 
Cimová Viera 415 
Císařová Ivana 444, 450 
Cvačka Josef 451 
Čabala Radomír 418 
Častorálová Markéta 418 
Černý Ondřej 429 
Čeřovský Václav 419 
Čujová Sabína 419 
Čulka Ľubomír 440 
Damborský Jiří 419 
Divoký Vladimír 427, 452 
Doubek Michael 433, 446 
Drašar Pavel 448 
Drienovská Ivana 419 
Ďuďáková Ľubica 420 
Dundr Pavel 432 
Ďurina Pavol 442 
Dvořák Aleš 420, 451 
Dvořák Dalimil 424 
Dvořáková Barbora 433 
Eckhardt Adam 425 
Eckschlager Tomáš 422 
Fafílek Bohumil 441 
Fedoročko Peter 440  
Filip Jaroslav 447 
Fišer Jan 421 
Fišer Radovan 429 
Frei Eva 433 
Fučík Vladimír 419 
Füzik Tibor 440 
Gemeiner Peter 444, 447 
Grešnerová Mária 421 
Groh Tomáš 422 
Grones Jozef 415 
Guérineau Marc 430 
Haidry Azhar Ali 442 
Hanč Pavel 443 
Hansíková Hana 430, 445 
Hatok Jozef 422 
Havlík Jan 423 
Hejzlarová Kateřina 430 
Hessler Filip 423 
Hlavatá Adéla 441 
Hocek Michal 428 
Hodek Petr 426 
Hofr Ctirad 437 
Horák Martin 427 
Horn Martin 446 

Horváthová Monika 427, 452 
Hošek Jan 423 
Houštěk Josef 430 
Hraběta Jan 422 
Hudson Jessica J. R. 430 
Chaloupková Radka 419 
Chorvát Jr. Dušan 444 
Chovancová Eva 419 
Chrappová Jana 421 
Chudíková Naděžda 424 
Indra Radek 425 
Jágr Michal 425 
Jančeková Blanka 425 
Janočková Jana 440 
Ječmen Tomáš 426 
Ježek Petr 420, 451 
Jiráková Ludmila 426 
Jirsová Kateřina 420 
Jurečeková Jana 422 
Kabáthová Jitka 449 
Kačer Petr 441 
Kalašová Šárka 420 
Kaniaková Martina 427 
Kapraľová Katarína 427, 452 
Kasarda Radovan 436 
Kašička Václav 444, 450 
Kielkowski Pavel 428 
Klepetářová Blanka 450 
Kliková Katarína 422 
Knejzlík Zdeněk 418, 448 
Knopfová Lucia 425 
Koberová Monika 426 
Kocourková Daniela 431 
Korotvička Aleš 428 
Kořínek Vladimír 441 
Kosová Martina 429 
Kotora, Martin 423, 428 
Koudeláková Táňa 419 
Koudelka Štěpán 429, 432, 434, 435 
Koval Dušan 444, 450 
Kovář Jan 449 
Kozáková Lucie 430 
Kožurková Mária 440 
Krásný Lukáš 450 
Kratochvílová Hana 430 
Krausová Michaela 441 
Krčková Zuzana 431 
Krejčí Lumír 445 
Krivosudský Lukáš 431 
Krmenčíková Monika 432 
Křupka Michal 432, 435 
Kuča Kamil 440 
Kučera Lukáš 435 
Kuralay Filiz 416 
Kuzma Marek 441 
Lacík Igor 444 
Ledvina Miroslav 423, 432, 435 
Levová Kateřina 433 
Lipov Jan 426 
Lišková Petra 420 
Lobo-Castañon Maria 416 
Lochmanová Jana 433 
Lubyová Barbora 415 
Lukáč Róbert 429, 434, 435 
Lukášová Markéta 443 
Macek Tomáš 421, 450 
Macíčková-Cahová Hana 428 
Macková Martina 421, 450 
Malčíková Jitka 433, 446 



Chem. Listy 106, 413–454 (2012)  12. Amerika 

 454 

Man Petr 443 
Mareš Michael 446 
Martinec Jan 431 
Mašek Josef 429, 432, 434, 435 
Mašín Jiří 416, 429 
Mayer Jiří 433, 446, 449 
Mergl Martin 435 
Mikeš Jaromír 440 
Mikšík Ivan 425 
Monincová Lenka 419 
Moravčíková Nina 436 
Mráz Marek 433 
Muchová Lucie 451 
Musilek Kamil 440 
Navrkalová Veronika 433 
Nebert Daniel W. 433 
Nečasová Ivona 437 
Neidle Stephen 449 
Němcová Vlasta 449 
Nemec Ivan 437 
Nesládek Miloš 423 
Novák Petr 426, 443, 443 
Nováková Martina 421 
Novotná Jana 438 
Novotná Pavlína 438 
Novotná Radka 439 
Nussbaumerová Martina 446 
Ončák Milan 444 
Ondroušková Eva 425 
Opekar Stanislav 439 
Paleček Emil 416 
Paleček Jan 430 
Pateridis Statis 425 
Pavlová Šárka 433, 449 
Pejchar Přemysl 431 
Petráčková Martina 432 
Petráková Vladimíra 423 
Phillips David H. 433 
Píchalová Růžena 440 
Plevová Karla 433 
Plocková Jana 429 
Plšíková Jana 440 
Pohl Radek 428, 444 
Poljaková Jitka 422 
Pospíchalová Vendula 441 
Pospíšilová Šárka 433, 446, 449 
Pražanová Gabriela 423 
Přech Jan 441 
Puškelová Jarmila 442 
Račay Peter 422 
Rahman Khondaker M. 449 
Rakovský Erik 431 
Raška Milan 432, 434, 435 
Reszka Anthony P. 449 
Rimpelová Silvie 442 
Rozbeský Daniel 443 
Rozumová Petra 443 
Rulc Jiří 451 
Ruml Tomáš 418, 426, 440, 440, 448 
Sadílková Lenka 429 
Severa Lukáš 444, 450 
Shi Zhanquan 433 
Schenkmayerová Andrea 444 
Schmeiser Heinz H. 433 
Schwendt Peter 421 
Sisáková Alexandra 445 
Sládková Jana 445 
Slaninová Jiřina 419 
Slavíček Petr 444 
Slepička Petr 442 
Slepičková Kasálková Nikola 442 
Smolková Katarína 420 

Spáčilová Jana 445 
Srp Jaroslav 446 
Staněk Libor 432 
Staňo Kozubík Kateřina 
Stiborová Marie 422, 425, 433 
Suchý Jr. Pavel 423 
Šaman David 444, 450 
Šanda Miloslav 446 
Šebejová Ludmila 433 
Šebesta Marek 445 
Šebo Peter 416, 429 
Šefčovičová Jana 447 
Šilha Tomáš 423 
Šimunek Ján 431 
Škopová Karolína 416 
Šloncová Eva 441 
Šmarda Jan 425 
Šmardová Jana 446 
Šnajdr Ivan 428 
Šrámek Jan 449 
Štajfová Milana 446 
Štarha Pavel 423, 447 
Šťastná Danka 436 
Štefaniková Andrea 422 
Štursa Jan 423 
Šulc Miroslav 426 
Šusteková Jana 448 
Švéda Martin 448 
Švorčík Václav 442 
Teplý Filip 444, 450 
Tesařová Markéta 430 
Thurston David E. 449 
Tichý Boris 433, 446 
Tížková Karolina 449 
Tkáč Ján 447 
Tom Nikola 446 
Trakovická Anna 436 
Trávníček Zdeněk 423, 437, 439, 447 
Trbušek Martin 433, 446 
Trojek Tomáš 420 
Truchlý Martin 442 
Tůmová Lucie 441 
Tupá Kateřina 421 
Turánek Jaroslav 429, 432, 434, 435 
Turánek-Knotigová Pavlína 429 
Turečková Jolana 441 
Tvarůžková Zuzana 449 
Ulbrich Pavel 440 
Urbanová Marie 438 
Valentová Olga 431 
Vančo Ján 423 
Vávra Jan 450 
Večerek Branislav 416 
Veselá Kateřina 445 
Viktorová Jitka 450 
Vítek Libor 420, 451 
Voburka Zdeněk 419 
Vojtěchová Martina 441 
Vonka Vladimír 432 
Vrbová Miroslava 421 
Vrkoslav Vladimír 451 
Vyklický Ladislav 427 
Wang Joseph 416 
Wimmer Zdeněk 417, 448 
Wimmerová Michaela 443 
Zelenka Jaroslav 420, 451 
Zeman Jiří 430, 445 
Zídková Jarmila 417 
Zimmermann Michal 437 
Židová Zuzana 427, 452 

                                                                                                  


