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Abstrakt 
 
Kalix[n]areny jsou makrocyklické sloučeniny vytvořené oligomerizací fenolu 

a formaldehydu. Mohou být složeny z různého počtu aromatických kruhů a zaujímat 

odlišné konformace. Vzhledem k jejich snadné modifikovatelnosti nalézají mnoho 

uplatnění, a to zejména v průmyslu či medicíně. Modifikovány mohou být většinou 

funkčních skupin od hydroxylových, aminových či karboxylových až například po 

sacharidové jednotky. V takovém případě vznikají glykokalix[n]areny. 

 Galektiny, tedy lektiny S-typu, jsou schopny specificky rozpoznávat a následně 

vázat řadu glykokonjugátů. Je to ovšem možné pouze v případě, kdy molekula prezentuje 

β-D-galaktosidy. Galektiny mají pro jednotlivé ligandy odlišné afinity, přičemž bylo 

prokázáno, že pokud jsou β-D-galaktosidy konjugovány k multivalentnímu nosiči, 

má výsledný glykokonjugát afinitu ke galektinu výrazně zvýšenou. Pomocí specifických 

ligandů je možné ovlivňovat mnohé funkce galektinů. Těmi jsou například buněčná 

adheze, regulace apoptózy, proliferace, buněčná signalizace a imunitní odpověď. Těmito 

cestami mohou galektiny taktéž způsobovat závažná onemocnění, jimiž jsou kupříkladu 

autoimunitní onemocnění či vznik karcinomů. Předmětem mnoha výzkumů je tedy 

nalezení takových ligandů galektinů, kterými by se daným jevům dalo zabránit nebo by 

pomohly v jejich léčbě. 

 V rámci této práce byla připravena funkcionalizovaná laktosa, jež byla 

Huisgenovou cykloadicí navázána na kalix[4]aren v 1,2-střídavé konformaci. Dále byly 

v buňkách E. coli Rosetta 2 (DE3) pLysS produkovány rekombinantní lidské galektiny-1 

a -3. Nakonec byla určena afinita obou galektinů k připravenému glykokalix[4]arenu 

pomocí kompetitivní metody ELISA.  

 Galektin-3 měl k připravenému ligandu až 10 vyšší afinitu než galektin-1. 

Celkově byla afinita galektinu-3 pro připravený ligand v porovnání s volnou laktosou 

zvýšena 32. Ke galektinu-1 měl připravený ligand sedminásobně zvýšenou afinitu 

v porovnání s laktosou. 

 
Klíčová slova: 
 
ELISA, galektin, glykomimetikum, Huisgenova cykloadice, kalixaren 
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Abstract 
 
Calix[n]arenes are macrocyclic compounds synthesized by the oligomerisation of phenol 

and formaldehyde. They can have different numbers of phenol rings and can adopt 

various conformations. As they can be easily modified, they are widely used in many 

ways, especially in industry or medicine. Modifications can comprise many functional 

groups such as hydroxyl, amine or carboxyl. Moreover, they can be functionalized with 

carbohydrates. In such a case, glycocalyx[n]arenes are formed. 

 Galectins, S-type lectins, are capable of specific recognition and subsequent 

binding of a number of glycoconjugates. However, it is possible only when the molecule 

presents β-D-galactosides. Galectins have different binding affinities to particular ligands. 

It has been proven that if the β-D-galactosides are conjugated to a multivalent carrier, 

galectins have higher affinity to the resulting glycoconjugate. With these ligands it is 

possible to affect many functions of galectins such as cell adhesion, regulation of 

apoptosis, proliferation, cell signalling pathways and immune response. Through these 

pathways, galectins can also cause serious diseases such as autoimmune diseases or 

carcinogenesis. Thus, the goal of many studies is to find such galectin ligands that could 

prevent these disorders or help with their treatment. 

 As a part of this work, functionalized lactose has been prepared. This molecule 

was then linked to calix[4]arene in 1,2-alternate conformation by Huisgen cycloaddition. 

Recombinant galectin-1 and galectin-3 have been produced in E. coli Rosetta 2 (DE3) 

pLysS cells. Finally, the affinity of both galectins to the prepared glycocalyx[4]arene was 

determined using a competitive ELISA method. 

 Galectin-3 had 10 higher affinity to the prepared ligand than galectin-1. Overall, 

the affinity of galectin-3 to this ligand was 32 higher compared with free lactose. With 

galectin-1, the affinity of the prepared ligand was 7 higher than to free lactose.  

 

 
Keywords: 
 
ELISA, galectin, glycomimetic, Huisgen cycloaddition, calixarene 
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Seznam zkratek a symbolů 
 

Aλ absorbance roztoku při určité vlnové délce  

AIDS   syndrom získané imunodeficience (z angl. acquired immune 

deficiency syndrome) 

ASF   asialofetuin 

Bax  z angl. Bcl-2-associated X protein 

Br s    široký singlet v 1H NMR spektrech (z angl. broad singlet) 

BSA   hovězí sérový albumin (z angl. bovine serum albumin) 

CRD  doména vázající sacharidy (z angl. carbohydrate recognition 

domain) 

DMF   N,N-dimethylformamid 

DMSO   dimethylsulfoxid 

DTT   dithiotreitol 

EDTA   kyselina ethylendiamintetraoctová  

ELISA   z angl. enzyme-linked immunosorbent assay 

EPBS   fosfátový pufr s přídavkem EDTA  

GA1  β-D-galaktopyranosyl-(1→3)-2-acetamido-2-deoxy-

D-galaktopyranosa, Galβ(1→3)GalNAc 

Gal-1   galektin-1 

Gal-3   galektin-3 

Gal-   galektin 

GalNAcβ(1→3)Gal 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galaktopyranosyl-(1→3)-D-galaktosa 

HIV  virus lidské imunodeficience (z angl. human immunodeficiency 

virus) 

HMBC  heteronukleární vícevazebné korelace (z angl. heteronuclear 

multiple bond correlation) 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie (z angl. 

high-performance liquid chromatography) 

HRP křenová peroxidasa (z angl. horseradish peroxidase) 

HSQC  heteronukleární spektroskopie s jednou kvantovou koherencí 

(z angl. heteronuclear single quantum correlation) 

IC50  poloviční maximální inhibiční koncentrace (z angl. half maximal 

inhibitory concentration) 

IgG   imunoglobulin G (z angl. immunoglobulin G) 

IPTG   isopropyl-1-thio-β-D-galaktopyranosid 

LacdiNAc  N,N'-diacetyllaktosamin (GalNAcβ(1→4)GlcNAc) 

LacNAc  N-acetyllaktosamin (Galβ(1→4)GlcNAc) 
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LB médium  tekuté médium Luria-Bertani 

LBA médium  médium Luria-Bertani ztužené agarem 

LMW   molekulový marker (z angl. low molecular weight marker) 

NMR nukleární magnetická rezonance (z angl. nuclear magnetic 

resonance) 

NWGR  asparagin-tryptofan-glycin-arginin 

ot/min   otáčky za minutu 

PBS   fosfátový pufr (z angl. phosphate buffered saline) 

PMSF   fenylmethylsulfonylfluorid 

ppm    z angl. parts per million 

SDS  dodecylsíran sodný 

SDS-PAGE polyakrylamidová gelová elektroforéza za přítomnosti SDS (z 

angl. sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis) 

TF antigen   Thomsen-Friedenreichův antigen 

TB médium  médium pro kultivaci E. coli (z angl. terrific broth) 

TBAHS   tetrabutylamonium-hydrogensulfát 

TBTA   tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amin 

TEMED  tetramethylethylendiamin 

Tim-3  z angl. T cell immunoglobulin and mucin domain-containing 

protein 3 

TLC  chromatografie na tenké vrstvě (z angl. thin layer 

chromatography) 

TMB   3,3‘,5,5‘-tetramethylbenzidin 

Tris   trisaminomethan 

δ    chemický posun (v 1H NMR spektrech)  
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1. Úvod 
 

Galektiny jsou proteiny, které jsou schopné specificky vázat a rozpoznávat 

β-D-galaktosidy, a to prostřednictvím domény vázající sacharidy. U savců bylo nalezeno 

celkem 15 galektinů, přičemž 12 z nich je lidských. Ty se dále dělí dle struktury na 

tandemové, chimerické a prototypické. Tyto proteiny je možné nalézt jak v jádře či 

cytoplazmě, tak v plazmatické membráně a extracelulárním matrix. Tím se také liší od 

ostatních lektinů. Lektiny jsou obecně proteiny neimunitního původu, které specificky 

vážou sacharidy a nemají enzymatickou funkci. Princip jejich exportu z buňky však stále 

není znám [1]. Nejvíce studovanými galektiny jsou prototypický galektin-1 (Gal-1) 

a chimerický galektin-3 (Gal-3). Ovlivňují mnoho buněčných funkcí, například štěpení 

pre-mRNA, proliferaci, interakci mezi buňkami a apoptózu [2]. Díky těmto funkcím mají 

spojitost s mnoha nemocemi. Gal-3 je kupříkladu nadměrně exprimován v jaterních či 

žaludečních buňkách, ve kterých došlo k rakovinnému bujení [3]. Jsou proto intenzivně 

zkoumány, a to zejména kvůli nalezení nových možností léčby různých onemocnění. 

 Jedním z možných způsobů léčby je inhibice galektinů, které se na vzniku či 

progresi dané nemoci podílejí. To může být realizováno jejich vyvázáním pomocí uměle 

připravených β-D-galaktosidových ligandů. Tyto ligandy mohou mít mnoho podob od 

prostých disacharidových až polysacharidových jednotek po nativní či modifikované 

sacharidové jednotky vázané na multivalentních strukturách. Významnými sloučeninami, 

které se v tomto ohledu zkoumají, jsou glykokalix[n]areny. Jsou to polyaromatické 

struktury složené z různého počtu fenolových jader, na které jsou různými způsoby 

vázány sacharidové jednotky [4]. Podle typu sacharidových jednotek a konformace 

aromatické kostry jsou tyto sloučeniny jednotlivými galektiny vázány s různou afinitou.  

 V rámci této práce byl připraven glykokalix[4]arenu v 1,2-střídavé konformaci, 

na nějž byla Huisgenovou cykloadicí za vzniku 1,2,3-triazolového kruhu navázána 

funkcionalizovaná laktosa. Tento ligand byl následně pro zjištění afinity ke Gal-1 a Gal-3 

analyzován metodou ELISA. Z již proběhlých výzkumů bylo zjištěno, že Gal-3 má 

vysokou afinitu pro glykokalix[4]aren v kónické konformaci. Glykokalix[4]aren 

s 1,3-střídavou konformací byl pro Gal-3 atraktivní o něco méně [5]. Tato práce tak 

umožňuje porovnat dostupná literární data s výsledky pro nově připravený 

glykokalix[4]aren v konformaci 1,2-střídavé, který v literatuře v tomto kontextu dosud 

nebyl studován. Tak se by mohl stát předmětem dalšího výzkumu, který by mimo jiné 

mohl vést k nalezení nových terapeutik a k léčbě onemocnění. 
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2. Literární přehled 
 

2.1 Kalix[4]areny 
 
2.1.1 Struktura a konformace 
 

Kalixareny jsou makrocyklické sloučeniny, které se získávají oligomerizací fenolu 

a formaldehydu [4]. Jejich první syntéza byla provedena na konci devatenáctého století, 

ale název kalixareny byl zaveden až zhruba o sto let později [6]. V supramolekulární 

chemii se jedná se o molekuly stejně důležité jako crownethery a cyklodextriny [7]. Tyto 

sloučeniny se užívají zejména pro zvýšení rozpustnosti látek, které jsou ve vodě za 

normálních okolností málo rozpustné, čehož je toho docíleno tvorbou komplexů. Ty se 

pak využívají například v chemickém či farmaceutickém průmyslu. Výhoda kalixarenů 

spočívá v tom, že jejich deriváty často zvyšují rozpustnost látek mnohem efektivněji, než 

deriváty crownetherů a cyklodextrinů. Ve vodném prostředí totiž více agregují. Zároveň 

tak tvoří micely [8]. Jejich další výhodou je nízká toxicita, nenáročná a levná syntéza 

a možná modifikace dle molekuly, kterou je třeba vázat [9]. Jde o molekulární kalíšky, 

jinak také "nanobaskets", které jsou předmětem rozsáhlých výzkumů [6]. Kalixareny se 

mohou skládat z vícero fenolových kruhů, například ze čtyř, šesti či osmi, přičemž jejich 

počet je uveden v hranaté závorce v názvu kalixarenu [4]. Navzájem jsou tyto kruhy 

propojeny methylenovými můstky v pozici ortho- a tvoří spolu centrální hydrofobní 

kavitu, ve které mohou nekovalentně vázat různé molekuly [9]. Kalixareny se vyskytují 

v různých konformacích, přičemž počet možných konformací roste s počtem 

aromatických kruhů. Jednotlivé konformace jsou rozlišovány dle směru uhlovodíkového 

řetězce vystupujícího z aromatického kruhu, který může mířit dolů (d, downward) nebo 

nahoru (u, upward). Kalix[4]areny a kalix[5]areny zaujímají čtyři různé konformace, 

přičemž konkrétně pro kalix[4]aren jsou to konformace následující: kónická (u, u, u, u); 

částečně kónická (u, u, u, d); 1,2-střídavá (u, u, d, d) a 1,3-střídavá (u, d, u, d) (viz 

obrázek 1, str. 12). Kalix[6]areny pak mají osm možných konformací a kalix[8]areny 

šestnáct. Arylová skupina však může být prezentována i směrem ven (o, outward). 

Pravděpodobnost, že k tomu dojde, se zvyšuje s větší flexibilitou systému. Ta se zvyšuje 

s větším počtem aromatických kruhů, ale bylo prokázáno, že flexibilita kalix[8]arenu je 

velmi podobná kalix[4]arenu. Při studiu konformací bylo zjištěno, že pro kalix[4]areny 

a kalix[5]areny je strukturou s nejnižší energií struktura kónická. Dochází zde k tvorbě 

vodíkových můstků mezi sousedícími hydroxylovými skupinami. Derivatizací 
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kalix[4]arenů vznikají nejčastěji konformace kónické a částečně kónické. Nejméně často 

vzniká konformace 1,2-střídavá. Kalixareny mohou mezi svými konformacemi 

přecházet, ale často je třeba pro získání ideálních vlastností je v určité konformaci fixovat. 

K tomu je zapotřebí vhodných reakčních podmínek a správný výběr reaktantů. 

V momentě, kdy je acetylována hydroxylová skupina kalix[4]arenu nesoucí pouze 

vodíkové a hydroxylové skupiny, dojde k fixaci 1,3-střídavé konformace. Avšak 

v případě, kdy ten samý kalix[4]aren podléhá methylaci či ethylaci, dojde ke vzniku 

příslušných etherů a k fixaci konformace částečně kónické. Přestože jsou si kalix[4]areny 

a kalix[8]areny podobné v konformační mobilitě, ethery ani estery kalix[8]renů, na rozdíl 

od kalix[4]arenů, nepodléhají fixaci v určité konformaci, a to ani při nízké teplotě. Pokud 

dochází k přechodu mezi konformacemi, pak arylová skupina rotuje kolem osy mezi 

druhým a šestým uhlíkem. Hydroxylová skupina přitom prochází skrze centrum 

makrocyklického kruhu. Jakým způsobem je možné kalixareny funkcionalizovat, závisí 

právě na typu konformace. Některé deriváty není možné v určitých uspořádáních 

syntetizovat, jelikož dochází ke sterickému bránění. Ovlivněna je tak i velikost 

kalixarenové kavity, která závisí na počtu a typu vázaných jednotek. To vše 

charakterizuje, s jakými látkami bude daný derivát kalixarenu schopen tvořit komplexy 

[10]. 

Obrázek 1. Strukturní typy kalix[4]arenů. Zleva struktura kónická, částečně kónická, 

1,2-střídavá a 1,3-střídavá. Vytvořeno v programu ChemDraw Prime 20.1. 

 

2.1.2 Vlastnosti a využití 
 
Kalixareny mají typicky mnohem vyšší bod tání a nižší rozpustnost v organických 

rozpouštědlech než jejich acyklické protějšky [10]. Kalixareny lze velice snadno 

modifikovat jak na spodním, tak na horním okraji aromatických kruhů [11]. Na spodním 

okraji dochází konkrétně k substituci hydroxylové skupiny fenolu a na horním okraji 

k substituci samotného aromatického kruhu [4]. Zaváděním různých funkčních skupin 

(-CHO, -COOH, -NH2, atd.) a jedinečných struktur je následně dosaženo změny jejich 
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vlastností a také vzniku nových bioaktivních molekul. Toho se využívá v mnoha 

oblastech, a to kupříkladu při rozpoznávání molekul či výrobě iontově selektivních 

elektrod. Kalixareny mohou být využity i při výrobě kapalných krystalů, kdy spojením 

trifenylenových jednotek a kalixarenu vznikne nový typ kapalného krystalu o jiných 

mezomorfních vlastnostech [11]. Kalixareny jsou málo rozpustné ve vodě, ale záměnou 

některé z funkčních skupin lze tuto vlastnost ovlivnit [6]. Základní kostra kalix[4]arenu 

je elektrochemicky inaktivní, ale vhodnou substitucí na jednom či obou okrajích lze tento 

stav změnit [12]. Další důležitou vlastností kalixarenů je jejich schopnost uzavírat ve své 

dutině mnohé ionty a molekuly. Tomu napomáhá vcelku dobrá mobilita konformací. Pro 

dosažení této vlastnosti je důležité kalix[4]areny fixovat v konformaci kónické či částečně 

kónické, a to například nahrazením vodíku z hydroxylové skupiny arylu skupinou větší. 

Kalixareny tak mohou například přenášet kovové ionty přes hydrofobní membrány [10]. 

Další využití nacházejí ve farmakologii, jako extrakční a purifikační činidla, 

v chromatografii, katalýze a při fázových přenosech. Mají též antibakteriální a antivirové 

účinky a mohou sloužit i k léčbě rakoviny. Pro antivirotické účinky je třeba, aby si 

kalixaren zachoval konformaci kónickou. Užití v medicíně nacházejí například při 

inhibici tvorby trombů. Při poranění dochází ke koagulaci krve, aby se předešlo jejím 

nadměrným ztrátám. Nesprávné srážení však může vést k trombóze, při které vznikají 

tromby. Jejich tvorba je spojena s nemocemi, jako je ateroskleróza. Může však také dojít 

k uvolnění krevní sraženiny a vzniku embolie, tedy ucpání cév. Hwang a kol. patentovali 

metodu, kdy došlo k zabránění tvorby trombů po podání účinné dávky kalixarenového 

derivátu [6]. Funkční byl například kalixaren, který byl na horním okraji přes 

methylenové můstky substituován kyselinou sulfonovou (viz obrázek 2, str. 14). Dále se 

kalixareny mohou využít při boji s virem lidské imunodeficience (HIV, z angl. human 

immunodeficiency virus), jež způsobuje onemocnění nazývané jako syndrom získané 

imunodeficience (AIDS, z angl. acquired immune deficiency syndrome). Tato nemoc je 

často spojena s dalšími komplikacemi jako je hepatitida typu C. Játra jsou tak 

poškozována jak antivirotiky používanými na léčbu AIDS, tak samotnou hepatitidou, na 

kterou prozatím nebyl nalezen specifický lék. Je proto výhodné nalézt látku, která by 

blokovala jak infekci HIV, tak virus hepatitidy C. U derivátu tetrabutoxykalix[4]arenu 

(viz obrázek 2, str. 14) byla tato schopnost detekována. Byla přitom zkoumána aktivita 

centrální struktury při různých modifikacích, které byly provedeny například pomocí 

aspartátu či glutamátu. Velkou výhodou užití kalixarenů v medicíně je fakt, že 

nevyvolávají imunitní odpověď a ani nebyla prokázána jejich toxicita. Naopak mnoho 
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studií prokázalo, že mají schopnost s toxickými látkami tvořit komplexy a následně je tak 

z těla vyloučit [6]. Kalixareny mohou být využity i pro přenos určitých látek k cílovým 

proteinům. Močovinové zbytky jsou schopny vázat anionty i v polárních roztocích a při 

jejich vazbě na horní okraj kalixarenu mohou vázat například lék a doručit ho na 

specifické místo [4]. 

Obrázek 2. Deriváty kalix[4]arenů v kónické konformaci.  

Zleva 5,11,17,23-tetrakis(sulfomethyl)-25,26,27,28-tetrahydroxykalix[4]aren a 25,26,27,28-

tetrabutoxykalix[4]aren. Vytvořeno v programu ChemDraw Prime 20.1. 

 

2.1.3 Funkcionalizace kalixarenu pomocí „click“ chemie 
 
Funkcionalizace kalixarenů je možná mnoha způsoby. Lze tvořit deriváty 

s karboxylovými kyselinami, aminy, uhlovodíkovými řetězci, ale i většími molekulami, 

jako jsou sacharidy. Vznikají tak glykokalixareny.  

 Jednou z reakcí, jimiž může dojít k navázání sacharidů na makrocyklické 

struktury, je Huisgenova cykloadice, jinak též „click“ reakce. Jde o 1,3-dipolární 

cykloadiční reakci mezi azidem a koncovými či vnitřním alkynem za vzniku 

1,2,3-triazolu [13]. Při užití vhodného katalyzátoru je tato reakce velmi výhodná, jelikož 

je zapotřebí pouze mírných podmínek a probíhá i při pokojové teplotě. Navíc je možné 

dosáhnout často vysokých výtěžků. Vhodným katalyzátorem může být měď, která je také 

využívána nejčastěji. Syntéza glykokalixarenů jako ligandů galektinů byla popsána 

v mnoha publikacích. Způsoby byly vyzkoušeny různé. Využito bylo chráněných 

i nechráněných sacharidů, a dokonce bylo využito i mikrovlnné záření. Huisgenova 

cykloadice může být provedena reakcí sacharidů s alkylovými postranními řetězci 

a polyazidovaným kalixarenem (dipolarofil na sacharidu) či sacharidů s vázanou 
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azidovou skupinou a polyalkylovaným kalixarenem (dipolarofil na kalixarenu). Obě 

varianty probíhají dobře [5].  

 Reakce 1,3-dipolární sloučeniny, mající delokalizované elektrony s dipolarofilní 

molekulou probíhá za vzniku pětičlenného heterocyklu. Možný průběh reakce je 

znázorněn schématem viz obrázek 3 (str. 15). Středním atomem b bývá kyslík či dusík, 

a 1,3-dipolární molekulou tedy mohou být kromě azidu například ozon, diazoalkan či 

oxid nitrilu. Huisgen klasifikoval 1,3-dipóly do dvou skupin. Allylový typ má lomenou 

strukturu, zatímco propargylový typ obsahuje trojnou vazbu a je lineární [14].  

 Produkty Huisgenovy cykloadice s 1,2,3-triazolovým kruhem jsou stabilní 

a mohou pomocí vodíkových můstků interagovat s proteiny [15]. K této reakci dochází 

i v mnoha biosyntetických drahách. Cykloadice může být katalyzována tvorbou 

vodíkového můstku s aktivním místem enzymu. Příkladem biosyntézy, ve které 

cykloadice hraje důležitou roli, je syntéza alkaloidů. Ty se vyskytují především u rostlin, 

kde jsou mimo jiné součástí obranného mechanismu. Jak bylo řečeno, reakce probíhá při 

mírných podmínkách, a to i při pokojové teplotě a ve vodném prostředí. Je proto možné 

ji aplikovat i v biologických systémech, kde může propojovat mnohdy velké komplexní 

molekuly. Tato vlastnost se využívá například při fluorescenčním značení proteinů, 

tvorbě stavebních jednotek polymerů a interakci derivátu sacharidů nesoucích azidovou 

skupinu s povrchem buněk [14].  

Obrázek 3. Reakční schéma cykloadiční reakce 1,3-dipolární sloučeniny (abc) 

s dipolarofilem (de). Vytvořeno v programu ChemDraw Prime 20.1. 
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2.2 Galektiny 
 
2.2.1 Struktura a charakterizace 
 

Proteiny, jež charakteristicky rozpoznávají a následně také reverzibilně vážou sacharidy, 

jsou nazývány lektiny. Historie lektinů sahá do roku 1888, kdy byl P. H. Stillmarkem 

izolován silně jedovatý protein ricin. Právě tento protein později získal prvotní označení 

lektin. V roce 1980 byla zavedena první definice lektinů, v níž bylo mimo jiné řečeno, že 

se jedná o látky neimunitního původu. Z definice z roku 1995, která je dodnes 

celosvětově uznávaná, vyplývá fakt, že se jedná o látky, které nemají katalytickou 

aktivitu. Skutečnost, že lektiny nikterak nepozměňují sacharid, ke kterému se vážou, je 

jejich nejdůležitější charakteristikou [16].  

Lektiny se nacházejí jak v rostlinách, tak v houbách, zvířatech a dalších 

organismech. Přestože se jejich struktura, fyzikální i chemické vlastnosti většinou 

významně liší, funkci mohou plnit podobnou. Jednou z hlavních rolí lektinů, která je 

společná pro rostliny i zvířata, je imunitní rozpoznávání cizorodých struktur [16]. 

Rostlinné lektiny se od zvířecích liší především schopností vázat i jiné molekuly, než jsou 

sacharidy. Jedná se například o porfyriny, hydrofobní molekuly často vázané na 

polypeptidickém řetězci. Dalšími takovými molekulami mohou být nepolární růstové 

faktory, cytokininy a adeniny [17]. Jejich společnou vlastností je preference vazby 

komplexních sacharidů, tedy polysacharidů, před vazbou mono- a oligosacharidů [16]. 

 Zvířecí lektiny se dle své struktury a funkce dělí tradičně do čtyř hlavních rodin. 

Do první rodiny patří C-typ lektinů, které pro svou aktivitu vyžadují vápenaté ionty. 

V jejich typické struktuře se vyskytuje 14 variabilních a 18 konzervovaných 

aminokyselinových zbytků. Mají velký význam při interakcích patogenů, jelikož hrají 

důležitou roli v imunitní odpovědi. Druhou rodinu tvoří lektiny typu P. Tyto 

intracelulární transmembránové glykoproteiny specificky vážou manosu-6-fosfát a slouží 

mimo jiné k nasměrování hydrolytických enzymů do lyzozomu. Lektiny typu I tvoří další 

rodinu a jsou součástí imunoglobulinové superrodiny. Jejich strukturu tvoří dva 

β-skládané listy, které jsou propojeny disulfidickými můstky. Tyto lektiny typicky vážou 

kyselinu sialovou a uplatňují se například při buněčné adhezi. Poslední rodinu tvoří 

lektiny S-typu, tj. galektiny, které se hojně vyskytují v živočiších, ale ne v rostlinách [2].  

První zmínka o galektinech pochází z roku 1975, kdy byl z paúhoře elektrického 

izolován elektrolektin. Tento typ lektinů specificky váže β-D-galaktosidy, a to pomocí 

domény vázající sacharidy (CRD, z angl. carbohydrate recognition domain), jež je v této 



 17 

rodině lektinů vysoce konzervovaná [18]. Někdy je nazývána též S-CRD [2]. Tato 

doména se skládá ze zhruba 130 aminokyselinových zbytků, přičemž obsahuje i různý 

počet zbytků cysteinu, který se podílí na disulfidických vazbách. Ty mohou podporovat 

stabilitu struktury galektinu. Aminokyseliny této domény jsou uspořádány 

v β-skládaných listech v takzvané β-sendvičové konformaci, jež je lehce konkávní. Na 

konkávní straně CRD se nachází vazebná místa pro delší sacharidy. Vazebná místa jsou 

i na straně konvexní [18].  

Galektiny se nacházejí jak intracelulárně v buňkách, a to například v jádře či 

cytoplasmě, tak extracelulárně. Jejich sekrece, která neprobíhá klasicky na základě 

signálních sekvencí, jež galektiny postrádají, je pravděpodobně založena na jejich 

schopnosti vázat glykany [19]. Rodina galektinů je zastoupena 15 proteiny, které jsou 

očíslovány od 1 do 15. Na základě jejich struktury se dělí na tři typy (viz obrázek 4, 

str. 18). První typ má strukturu prototypickou. Ta je charakteristická pro 

Gal-1, -2, -5, -7, -10, -11, -13, -14 a -15 [3]. Prototypické galektiny tvoří nejčastěji 

homodimery, tedy jsou tvořeny dvěma stejnými podjednotkami se dvěma identickými 

CRD [20]. Tvorba nekovalentních dimerů je typická pro Gal-1, -2 a -7 [3]. Galektiny 

tohoto typu však mohou existovat i jako monomery a vyskytuje se pak u nich pouze jedna 

CRD. Dalším typem jsou galektiny s chimerickou strukturou. Tuto strukturu má pouze 

Gal-3 a obsahuje jednu doménu vázající sacharid a jednu nelektinovou N-terminální 

doménu [20]. Gal-3 se v roztoku vyskytuje jako monomer, avšak může precipitovat jako 

pentamer. K přeměně monomeru na pentamer dochází při reakci s multivalentním 

oligosacharidem. Na oligomerizaci molekuly Gal-3 se podílí hlavně N-terminální 

doména tohoto galektinu [21]. Posledním strukturním typem jsou tandemové galektiny. 

Tento typ struktury mají Gal-4, -6, -8, -9 a -12. Tyto galektiny mají v rámci jednoho 

polypeptidového řetězce dvě různé domény vázající sacharidy. Jedna je na N-konci 

a druhá na C-konci. Navzájem jsou spojeny peptidem, který je důvodem náchylnosti 

tandemových galektinů k hydrolytickému štěpení proteasami [20]. Jednotlivé CRD mají 

specifitu pro různé sacharidy, avšak například CRD Gal-1 a Gal-3 vykazují určitou 

podobnost při vazbě laktosy a N-acetyllaktosaminu. Rozdíly se však stále najdou. Gal-1 

raději váže terminální N-acetyllaktosamin, kdežto Gal-3 může vázat jak terminální 

N-acetyllaktosamin, tak i N-acetyllaktosamin nacházející se uvnitř 

poly-N-acetyllaktosaminového řetězce [21]. Schopnost vazby jak vnitřního, tak 

koncového N-acetyllaktosaminu, která byla nalezena u Gal-3, byla prokázána i u Gal-7 

[22]. N-glykany se obecně ukázaly jako dobré ligandy, jelikož například právě pro 
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N-acetyllaktosamin má většina galektinů 5-10krát větší afinitu než pro laktosu [3]. 

Podrobnější popis specifity jednotlivých ligandů ke galektinům je v kapitole 2.3. 

Obrázek 4. Strukturní typy galektinů. Prototypická struktura znázorněna modře, tandemová 

fialově a chimerická červeně. (Převzato a upraveno z [19]). 

 

2.2.2 Funkce 
 

Lektiny se v organismu živočichů účastní mnoha procesů. Příkladem mohou být buněčná 

adheze, buněčné rozpoznávání, buněčná migrace či buněčná signalizace, ale plní svou 

funkci i při obraně organismu - rozpoznávají sacharidy patogenů, které následně mohou 

vázat. Makrofágy mají například na svém povrchu receptor specifický pro manosu, která 

může být vystavena v rámci glykanového řetězce na povrchu cizorodého infekčního 

organismu. Právě tento receptor následně umožní makrofágu částici identifikovat, 

navázat a poté ji strávit a destruovat. Jak již bylo řečeno, lektiny se dělí do čtyř různých 

rodin, a to i na základě jejich rozdílné funkce. Lektiny typu C se převážně účastní právě 

rozpoznávání patogenů, endocytózy, adheze a imunomodulace. Exprimují je jako své 

receptory zprostředkovávající endocytózu zejména dendritické buňky, makrofágy 

a některé endoteliální buňky. Jelikož mají více CRD, jsou schopny rozpoznat širokou 

škálu molekulárních struktur se sacharidovými jednotkami, které jsou typické pro 

patogenní organismy, jako jsou například některé bakterie, houby či parazité. Tyto 

molekulární struktury jsou velmi často konzervované. Lektiny typu P se též podílejí na 

endocytóze, ale mezi jejich hlavní funkce patří biogeneze lysozomů. Signalizaci, adhezi 

a regulaci interakce a diferenciace myeloidních buněk pak zajišťuje I-typ lektinů. 

I-Lektiny slouží také jako receptory růstových faktorů. Galektiny, tedy lektiny typu S, 

hrají svou roli v buněčné adhezi, regulaci buněčného růstu, migraci a imunitní odpovědi.  

Příklad jejich zapojení do adhezních procesů spočívá v zesíťování struktur, 

obsahujících N-acetyllaktosamin, které se vyskytují na povrchu buněk či 
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v extracelulárním matrixu. Jednotlivé biologické úlohy jsou plněny konkrétními 

galektiny a mohou se i navzájem překrývat. Gal-1 kupříkladu zprostředkovává buněčnou 

adhezi a apoptózu a reguluje buněčnou proliferaci. Gal-3 naopak buňku před apoptózou 

může chránit. Dále oba tyto galektiny regulují záněty a štěpení pre-mRNA. Pro vzájemné 

spojení dvou buněk či buňky a extracelulárního matrixu slouží i například Gal-4 a Gal-6 

[2]. Gal-3 je také schopen ovlivňovat aktivaci T-buněk, a to pomocí vazby na N-glykany 

přítomné na receptorech těchto buněk. Špatná regulace pak může vést k autoimunitním 

onemocněním. Gal-4 ovlivňuje signály specificky CD4+ T buňky, které se vyskytují na 

povrchu buněk střevního epitelu, což má vliv na přežití patogenních T buněk. Gal-8 se 

specificky váže na glykoproteinový antigen CD44 [23]. Jde o membránovou molekulu, 

a to zejména buněk hematopoetických a epiteliálních. Účastní se adheze mezi buňkami, 

aktivace lymfocytů a interakcí buňka-substrát [24]. Inhibice této vazby způsobuje 

aktivaci zánětlivých buněk a vyúsťuje až v znemožnění apoptózy těchto buněk, a tím ke 

vzniku autoimunitních onemocnění jako je například revmatoidní artritida. Dalším 

galektinem, který ovlivňuje apoptózu buněk je Gal-9. Ten pomocí indukce apoptózy 

CD4+ či CD8+ thymocytů potlačuje Th1 imunitní odpověď, a to na základě vazby tohoto 

galektinu k N-glykanům či O-glykanům, které jsou prezentovány na molekule Tim-3 

(z angl. T cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3). Z těchto 

poznatků je zřejmé, že galektiny jsou významně zapojeny v mnoha funkcích organismu, 

ve kterých jsou zahrnuty glykanové struktury. Jsou tedy předmětem mimo jiné i výzkumů 

zabývajících se výrobou léčiv [23]. 

 

2.2.3 Gal-1 
 

Gal-1 je homodimer s prototypickou strukturou (viz obrázek 5, str. 21), který je 

produkován například epiteliálními buňkami brzlíku [22]. Vyskytuje se jak 

extracelulárně, tak v cytosolu [25]. Za neredukujících podmínek dochází k oxidaci 

volného Gal-1, čímž ztrácí svou schopnost vázat sacharidové jednotky. Poločas rozpadu 

takové formy Gal-1 je mezi šesti až deseti hodinami. Pokud už jsou však na Gal-1 

sacharidové jednotky vázány, pak je protein vysoce stabilní i bez přítomnosti redukčních 

činidel [25].  Gal-1 má mnoho funkcí, jako například indukce apoptózy lidských 

thymocytů, tedy buněk, které v brzlíku dozrávají v T lymfocyty, ale i samotných 

aktivovaných T buněk. Eliminace těchto buněk má vliv na ukončení imunitní odpovědi 

v periferních oblastech [22]. Svou roli hraje i při zánětech, které na rozdíl od Gal-3 

potlačuje [5], při štěpení mRNA, diferenciaci, buněčné adhezi a metastatických procesech 
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[22]. Reguluje také diferenciaci aktivovaných zralých B buněk v plazmatické buňky 

a tvorbu imunoglobulinů [23]. Gal-1 může indukovat anoikis [5], tedy speciální typ 

buněčné programované smrti způsobené ztrátou kontaktu s extracelulárním matrix [26]. 

V této funkci však může být kompetitivně inhibován Gal-3 [5]. Při podání exogenního 

Gal-1 se jeho efekt na jednotlivé buňky mění s koncentrací a oxidačním stavem. Na 

konkrétní buňky pak může při nízkých koncentracích působit mitogenně, zatímco při 

vysokých koncentracích může proliferaci daných buněk inhibovat [25]. 

K vysoké expresi Gal-1 dochází v kosterním svalstvu, tedy příčně pruhované 

svalovině, kde má vliv na její vývoj a regeneraci. Během diferenciace svaloviny je Gal-1 

sekretován a dochází k jeho interakci s lamininem v bazální membráně [25]. Laminin je 

komplexní glykoprotein, který je složen ze tří polypeptidů spojených pomocí 

disulfidických můstků [27]. Nese řetězce skládající se z několika jednotek 

Galβ(1→4)GlcNAc, tedy velmi dobrého ligandu galektinů [28]. Laminin je nezbytný pro 

vytvoření buněčné sítě, jež propojuje extracelulární a intracelulární kompartmenty. Je 

také důležitý pro přenos signálů ovlivňujících chování buňky a determinujících strukturu 

bazálních membrán [27]. Původně bylo zvažováno, že interakce mezi lamininem a Gal-1 

má za následek inhibici přichycení myoblastů k lamininu. a tedy inhibici fúze myoblastů 

v mnohojaderné svalové buňky kosterního svalstva. Následné další studie však ukázaly, 

že k redukci fúze dochází u myoblastů, které Gal-1 postrádají. Též byla pozorována 

zhoršená regenerace svalových vláken u mutantů dospělých myší, jejichž buňky byly 

Gal-1 zbaveny. Bylo tak zjištěno, že Gal-1 podporuje růst svalů během vývoje jedince 

a též napomáhá svalové regeneraci u dospělých organismů.  

Významnou roli hraje Gal-1 v regeneraci periferních nervů či degeneraci neuritů. 

Tuto jejich funkci potvrzuje kupříkladu pokus, kdy po rozdrcení lícního nervu mutantní 

myši, jež neměla schopnost produkovat Gal-1, bylo funkční obnovení kmitavého pohybu 

nosu zpožděno. Gal-1 by též mohl mít význam pro léčbu amyotrofické laterální sklerózy 

[25], což je neurodegenerativní onemocnění charakterizované progresivní ztrátou 

motorických neuronů [29]. Pacient s touto nemocí ztrácí schopnost ovládat svaly 

a dochází k paralýze. Po injekci oxidované formy Gal-1 do kosterního svalstva geneticky 

modifikovaných pokusných myší bylo pozorováno, že k propuknutí nemoci došlo se 

zpožděním a životaschopnost organismu byla prodloužena. Gal-1 působí na nervovou 

soustavu mnoha cestami, z nichž některé jsou závislé na koncentraci a oxidačním stavu 

tohoto proteinu. Poměrně vysoké koncentrace redukovaného Gal-1 mají za následek 

degeneraci neuritů, zatímco nízké koncentrace oxidované formy Gal-1 jejich růst po 
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poškození podporují. Pozitivní působení na obnovu neuritů bylo pozorováno při 

experimentu, kdy došlo k axotomii sedacího nervu, tedy poškození axonu tohoto nervu. 

Regenerace axonu byla také pozorována za přítomnosti nízkých koncentrací monomerní 

formy Gal-1, která postrádala šest N-terminálních aminokyselinových zbytků. Jednou 

z mnoha možných cest, kterými dochází k opravě axonů, je vazba oxidované formy Gal-1 

na makrofágy, přičemž dochází k jejich stimulaci za současného uvolnění faktorů, které 

tuto obnovu podporují. Dané faktory taktéž působí migraci Schwannových buněk [25]. 

Obrázek 5. Struktura CRD Gal-1 v komplexu s dvěma jednotkami laktosy. Helix znázorněn 

modře, β-skládaný list červeně, smyčky fialově a povrch proteinu šedě. Gal-1 je v komplexu 

s laktosou, znázorněnou tyčinkovým modelem s atomy obarvenými dle jejich typů. Vyznačená 

vazebná místa ABCD. Terminální galaktosa vázaná v místě C, sousední sacharid v místě D. 

Obrázek byl vytvořen v programu PyMol (PDB 6M5Y, [30]).  

 

2.2.4 Gal-3 
 

Gal-3, tedy galektin s chimerickou strukturou (viz obrázek 6, str. 23), je jedním 

z nejstudovanějších galektinů. Běžně se jedná o monomer, ale v přítomnosti 

multivalentních ligandů může tvořit i multimery. Skládá se ze tří strukturně odlišných 

částí. První je krátká část nelektinové N-terminální domény, která je vysoce 

konzervovaná a skládá se z 12 aminokyselin. Následuje dlouhá část nelektinové 

N-terminální domény, jenž je bohatá na aminokyseliny glycin a prolin. Druhou doménou 
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je C-terminální CRD, která je složena ze zhruba 130 aminokyselin. Jednotlivé domény 

mají zřejmě vliv na určité funkce galektinu. Krátká část N-terminální domény 

pravděpodobně ovlivňuje sekreci Gal-3, jelikož delece v této doméně má za následek 

blokaci jeho sekrece. Mutace konzervovaného serinu této části, jenž se nachází na pozici 

6, má navíc také vliv na antiapoptickou signální dráhu, která je Gal-3 vyvolávána [3]. 

Touto vlastností, kdy kromě proapopticky působí i antiapopticky, se Gal-3 liší od 

ostatních galektinů. Jeho exprese je tedy spojována s některými typy rakovin [22]. Za 

multimerizaci Gal-3 je pak zodpovědná dlouhá část N-terminální domény, která je též 

nápomocna při vazbě sacharidů. Tato vlastnost byla odvozena z pozorování, kdy 

metaloproteinasy (MMP-2 a MMP-9) rozštěpily Gal-3 na pozici 62-63, tedy mezi 

alaninem a tyrosinem, přičemž vznikl fragment o 22 kDa, který nebyl schopen asociace 

v rámci proteinu [3]. Bylo zjištěno, že v rámci dané domény je za tuto schopnost 

zodpovědná oblast, v níž dochází k fosforylaci serinu [31]. C-terminální doména, která 

má globulární strukturu, odpovídá vaznému místu pro sacharidy a je zodpovědná za 

samotnou lektinovou aktivitu. CRD tohoto galektinu je složena ze dvou β-skládaných 

listů, jednoho z pěti vláken a druhého ze šesti vláken. Nachází se zde také 

aminokyselinová sekvence asparagin-tryptofan-glycin-arginin (NWGR), která je vysoce 

konzervovaná a typická pro doménu BH1, jež se nachází u proteinů z Bcl-2 rodiny a je 

zodpovědná za jejich antiapoptickou aktivitu. Tedy má vliv i na antiapoptickou funkci 

Gal-3. Sekvence NWGR je též zodpovědná za asociace mezi Gal-3 prostřednictvím CRD 

při absenci sacharidových ligandů. 

 Gen pro Gal-3 je lokalizován na lokusu q21-q22 chromosomu 14 a obsahuje šest 

exonů a pět intronů. Je zhruba 17 kb dlouhý. Mediátorová RNA pro lidský Gal-3 je 1017 

párů bazí dlouhá. Mechanismus regulace exprese tohoto galektinu není dobře znám, 

avšak platí, že jeho exprese záleží na tvaru buňky, vnějších stimulech, environmentálních 

podmínkách a zahrnuje mnoho transkripčních faktorů a signálních drah. Jeho exprese 

může být také využita jako marker pro určitý typ buněk. Například diferenciace lidských 

monocytů v makrofágy, která byla indukována estery forbolu, je doprovázena zvýšenou 

expresí Gal-3. Avšak u lidských monocytů, které byly aktivovány lipopolysacharidy 

a interferonem γ, dochází ke snížení hladiny Gal-3. K jeho zvýšené expresi také dochází 

u fagocytujících makrofágů, proto se mu také jinak říká marker aktivovaných makrofágů. 

Dále se jeho exprese zvyšuje u mikroglií, které byly aktivovány fagocytózou myelinu. 

Případ, kdy naopak dochází ke snížení exprese tohoto galektinu, nastává, například pokud 

je pacient s akutní monocytickou leukémií léčen kortikosteroidními či nesteroidními 
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protizánětlivými léky. V monocytických THP-1 buňkách pacienta je pozorována snížená 

exprese Gal-3. Ve zbylých lymfocytech byla exprese Gal-3 pozorována jen nepatrně či 

vůbec. Pokud ale došlo k aktivaci B- a T-buněk, pak byla exprese indukována [3]. Gal-3 

také reguluje diferenciaci peritoneálních B1 buněk za vzniku buněk plasmatických [23]. 

Obrázek 6. Struktura CRD Gal-3 v komplexu s laktosou. Helix znázorněn modře, β-skládaný 

list červeně, smyčky fialově a povrch proteinu šedě. Gal-3 je v komplexu s laktosou, znázorněnou 

tyčinkovým modelem s atomy obarvenými dle jejich typů. Vyznačená vazebná místa ABCD. 

Terminální galaktosa vázaná v místě C, sousední sacharid v místě D. Obrázek byl vytvořen 

v programu PyMol (PDB 3ZSJ, [32]).  

 

Gal-3 stejně jako ostatní galektiny specificky rozpoznává a váže β-D-galaktosidy. 

Extracelulárně tak váže například glykoproteiny jako laminin a fibronektin. 

Intracelulárně váže pomocí interakcí protein-protein či protein-sacharid molekuly jako 

jsou synexin a β-katenin. Skrze vazby k různým glykokonjugátům může Gal-3 ovlivňovat 

mnoho dějů přes buněčnou proliferaci, apoptózu, buněčnou adhezi po angiogenezi a další. 

Působením na tyto děje pak hraje důležitou roli v procesech spjatých s rakovinným 

bujením. Bylo ovšem také zjištěno, že má i funkce, které nejsou spjaty s vazbou 

sacharidů. 

Gal-3 je běžně u dospělých jedinců exprimován v mnoha tkáních, ale k jeho 

expresi dochází i v mnoha nádorech, což naznačuje, že by mohl v jejich progresi hrát 
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určitou roli. Zda bude Gal-3 v nádoru exprimován však záleží na mnoha faktorech, jako 

jsou druh nádoru, schopnost nádoru metastázovat a jeho invazivita. Rakoviny, u kterých 

je zvýšený výskyt Gal-3 běžný, jsou například rakovina prsu, jater, žaludku, plic, 

močového měchýře, hlavy a krku. Naproti tomu u rakoviny ledvin a prostaty se hladina 

Gal-3 snižuje. Dalším důkazem, že Gal-3 ovlivňuje rakovinné bujení, byl pokus, kdy byly 

buňky BT549, tedy buňky rakoviny prsou, zavedeny do jater. Ty buňky, které obsahovaly 

Gal-3, způsobily vznik metastáz, zatímco buňky bez přítomnosti tohoto galektinu takový 

dopad neměly. Pozorována byla také změna lokace Gal-3 v buňce při různých fázích 

rakoviny. Při progresi rakoviny jazyka dochází ke snížení exprese jaderného Gal-3 

a zároveň ke zvýšení exprese cytoplasmatického Gal-3. Podobně je tomu u rakoviny 

prostaty, kdy snižování hladiny tohoto galektinu v jádře je pravděpodobně spojeno 

s methylací jeho promotoru. 

 Významnou odlišností Gal-3 od ostatních galektinů je jeho schopnost působit 

i antiapopticky. Tato jeho vlastnost pak vede mimo jiné ke vzniku maligních nádorů 

zmíněných výše. Existuje hned několik vysvětlení, jak k tomuto působení dochází. Gal-3 

například specificky váže aktivované K-Ras proteiny [3]. Ty slouží jako zdroj signálu pro 

růst a dělení buňky a mají velký vliv na vznik nádorů a jejich progresi [33]. Tato 

specifická vazba pak způsobí silnou aktivaci fosfatidylinositol-3-kinas [3]. Tyto enzymy, 

jež jsou lipidovými kinasami a které existují v mnoha izoformách, se podílejí na 

modifikaci fosfolipidů. Jde o sekundární posly, které se též podílejí na signalizaci 

regulující buněčný růst, proliferaci, diferenciaci, apoptózu a další. Dysfunkce konkrétních 

signálních drah pak může mít vliv právě na inhibici apoptózy, a tím na vznik rakovinného 

bujení [34]. Dalším vysvětlením je velká podobnost tohoto galektinu s Bcl-2 proteiny 

v již zmíněné konzervované sekvenci aminokyselin NWGR, která je pro Bcl-2 proteiny 

zásadní v jejich antiapoptické funkci. Apoptóze je zabráněno při translokaci těchto 

proteinů na mitochondriální membránu buňky a zablokování uvolnění cytochromu. Jeho 

nadměrná exprese tedy vede ke vzniku nádorů. Při výzkumu bylo zjištěno, že 

v nádorových buňkách obsahujících Gal-3 došlo také k blokaci uvolnění cytochromu c 

[3]. Dalším přístupem k léčbě rakoviny je tedy ovlivňování hladiny proteinu Bcl-2, Gal-3 

a proteinu Bax (z angl. Bcl-2-associated X protein). Tento protein je důležitým 

inhibitorem proteinu Bcl-2 a jeho exprese je stimulována tumor supresorovým markerem, 

proteinem p53. Ten taktéž potlačuje expresi samotného proteinu Bcl-2 [24]. 
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2.3 Ligandy galektinů 
 
2.3.1 Struktura a charakterizace 
 

Galektiny jsou schopny vázat sacharidové jednotky pomocí CRD. Specificky jsou 

rozpoznávány epitopy, které například u disacharidů, jako jsou laktosa 

a N-acetyllaktosamin, určuje geometrie tří hydroxylových skupin. Jedná se 

o hydroxylové skupiny na čtvrtém a šestém uhlíku galaktosylu na neredukujícím konci 

sacharidu a o hydroxylovou skupinu na třetím uhlíku sousední glukosy či 

N-acetylglukosaminu [35]. Pokud dojde k modifikaci těchto esenciálních hydroxylových 

skupin, pak galektiny dané disacharidy pravděpodobně nebudou schopny vázat. Při 

systematické analýze galektinů bylo nejprve pozorováno, že všechny vážou takové 

disacharidy, které splňují pravidlo "Galβ-ekvatoriální" (viz obrázek 7A), str. 26). Toto 

pravidlo značí, že galaktosyl na neredukujícím konci je spojen glykosidovou vazbou se 

sousedním monosacharidem za účasti hydroxylové skupiny, jež je v ekvatoriální pozici. 

Disacharidové ligandy pak byly rozděleny na dvě skupiny podle typu glykosidové vazby 

a geometrie molekuly. Do první skupiny patří disacharidy, u kterých se terminální 

galaktosyl váže na ekvatoriální C-4 či C-3 hydroxyl glukosy, manosy, 

N-acetylglukosaminu či kyseliny glukuronové. Jedná se tak například o Galβ(1→4)Glc 

(laktosa), Galβ(1→4)GlcNAc (N-acetyllaktosamin, LacNAc) a GalNAcβ(1→4)GlcNAc 

(N,N‘-diacetyllaktosamin, LacdiNAc). Tyto disacharidy také tvoří vodíkové můstky 

s konzervovanými aminokyselinovými rezidui CRD, argininem a kyselinou glutamovou. 

Druhou skupinu tvoří disacharidy, v nichž je terminální galaktosyl vázán na ekvatoriální 

C-3 hydroxyl galaktosy či N-acetylgalaktosaminu. Patří sem tedy například 

GalNAcβ(1→3)Gal, jenž se vyskytuje jako terminální disacharid v globotetraose, 

a Galβ(1→3)GalNAc (GA1; viz obrázek 7B), str. 26) [23]. GA1 je disacharid známý jako 

Thomsen-Friedenreichův antigen (TF antigen). U těchto disacharidů je C-4 hydroxyl 

jednotky na redukujícím konci v axiální konfiguraci a je vázán k aminokyselinám serinu 

či threoninu [36]. Obě skupiny mohou být ligandy galektinů, avšak disacharidy druhé 

skupiny mají většinou nižší afinitu než například LacNAc [23]. Později bylo také zjištěno, 

že "Galβ-ekvatoriální" pravidlo neplatí pro všechny disacharidy. Galaktosa 

v Galβ(1→4)Fuc je totiž spojena glykosidovou vazbou s C-4 hydroxylem fukosy 

v poloze axiální (viz obrázek 7C), str. 26). Pravidlo, kterým se galektiny řídí při selektivní 

vazbě disacharidů, tedy bylo přeformulováno. Dle jeho nového znění, "Galβ-synklinální" 
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[35], jsou dané disacharidy v takové konformaci, kdy hydroxylová skupina rozpoznávaná 

galektinem je v synklinální konformaci vzhledem k atomu kyslíku v glykosidové vazbě 

(viz obrázek 7 D), str. 26) [23]. Aplikace tohoto pravidla se ukázala jako velmi užitečná 

při rozlišování ligandů galektinů a ligandů jiných lektinů, které také specificky vážou 

galaktosu či N-acetylgalaktosamin [35]. 

Obrázek 7. Strukturní schémata vhodných ligandů galektinů. A) disacharid splňující pravidlo 

"Galβ-ekvatoriální"; B) TF antigen s C-4 hydroxylem jednotky na redukujícím konci v axiální 

konfiguraci; C) Galβ(1→4)Fuc, glykosidová vazba s C-4 hydroxylem fukosy v axiální poloze; 

D) disacharid splňující pravidlo "Galβ-synklinální". Vytvořeno v programu ChemDraw Prime 

20.1 

I když je struktura CRD poměrně vysoce konzervovaná napříč celou rodinou 

galektinů, mají jednotlivé galektiny k odlišným sacharidům různé afinity. Je to dáno 

drobnými odlišnostmi v konfiguraci a geometrii vazebného místa. V případě 

p-nitrofenyl-glykosidů laktosy a LacNAc má LacNAc mnohem vyšší afinitu pro Gal-1 či 

Gal-3, zatímco laktosa je preferována například Gal-2 a Gal-8. Gal-4 a Gal-8 k derivátu 

LacNAc nevykazovaly afinitu téměř žádnou [23]. Při porovnání nevětvených a postupně 

se větvících N-glykanů byla pozorována vyšší afinita galektinů k více 

větveným N-glykanům, kdy mohlo dojít ke vzniku většího množství nevazebných 

interakcí. Zejména se jedná o van der Waalsovy interakce. Větvení je zprostředkováno 

enzymem N-acetylglukosamin-1-fosfát-transferasou. Nárust afinity s rozsáhlejším 

větvením je spíše mírný [37]. Galektiny jsou schopny se sacharidovými jednotkami tvořit 

multivalentní komplexy, přičemž vyjma Gal-9 vážou takové N-glykany, které se 

z jednoho uzlu větví do maximálně tří stran. Gal-9 je pak schopen vázat i takové 

N-glykany, které se z uzlu větví do čtyř stran [23]. Přirozeně multivalentní ligandy 

galektinů napodobují multivalentní glykokonjugáty syntetické, kterým je věnována 
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kapitola 2.3.5. Dalším způsobem, jak je možné mnohonásobně zvýšit afinitu galektinů 

k sacharidovým jednotkám, je tvorbou glykomimetik. Jedná se o malé monovalentní 

molekuly, které jsou strukturně podobné běžným sacharidům. Jsou však upraveny 

navázanými funkčními skupinami, což má mimo jiné vliv na jejich biologickou aktivitu 

[19].  

 

2.3.2 Thomsen-Friedenreichův antigen 
 

TF antigen je disacharid mucinového typu, který je v glykoproteinech vázán zejména na 

aminokyselinová rezidua serinu či threoninu, a to v α-konfiguraci [36]. Zvýšení exprese 

tohoto antigenu bylo pozorováno v mnoha typech lidských karcinomů a vzhledem k jeho 

vysoké nádorové specificitě se stal předmětem zkoumání, jak by mohl být využit pro 

potenciální diagnózu rakovinného bujení [38]. Při leukémii je TF antigen exprimován na 

povrchu leukemických buněk, kde se vyskytuje jako součást glykoproteinů asociovaných 

s apoptózou [39]. V posledních letech byla na základě množících se důkazů zvažována 

možnost, že zvýšená exprese TF antigenu v nádorových buňkách může mít vliv na 

progresi nádorů způsobením zvýšené interakce buněk a endogenních proteinů vázajících 

sacharidy, tedy konkrétně galektinů [40]. TF antigen je v běžných zdravých epiteliálních 

buňkách substituován například sulfáty, kyselinou sialovou či jinými sacharidovými 

jednotkami, se kterými následně tvoří větvené a komplexní glykany [38]. Tímto 

způsobem je maskován. Pokud se však jedná o nádorovou buňku, pak k žádné substituci 

na TF antigenu nedochází. Jeho výskyt v takové formě byl potvrzen ve zhruba 90 % všech 

nádorových onemocněních včetně nádorů prsu, prostaty, jater, žaludku, močového 

měchýře a vaječníku. V mnoha případech zmíněných typů rakoviny je zvýšená 

přítomnost TF antigenu spojena se schopností tvořit metastázy a s progresí nemoci [39]. 

Kupříkladu při invazivním karcinomu žaludku dochází ke čtyř- až šestinásobnému 

zvýšení hladiny TF antigenu oproti neinvazivnímu karcinomu. Pacienti postižení 

rakovinou tlustého střeva s pozitivním nálezem TF antigenu v primárním nádoru mají 

oproti pacientům s negativním nálezem až čtyřikrát větší náchylnost ke vzniku metastáz 

v játrech. U všech lidí je běžně možné nalézt protilátky vůči TF antigenu. Vznikají 

pravděpodobně v reakci na bakterie, které tento antigen produkují a jsou přirozeně 

přítomné například ve střevní flóře [38]. Takovými bakteriemi mohou být Escherichia 

coli či Bacteroides. Tyto organismy jsou však oportunně patogenní, tedy mohou způsobit 

infekci, která ve spojitosti s TF antigenem způsobuje hemolýzu červených krvinek [39]. 

Princip takové infekce je stejný jako u Streptococcus pneumoniae. Jedná se o bakterie, 
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které produkují neuraminidasu, tedy dochází ke štěpení kyseliny sialové a tím k odhalení 

TF antigenu [41].  

Protilátky proti TF antigenu se objevují po ukončení kojení. U pacientů trpících 

rakovinou žaludku byla pozorována snížená exprese těchto přirozeně se vyskytujících 

protilátek. TF antigen lze taktéž využít k vakcinaci. Při aplikaci vakcíny pacientkám, 

které byly vyléčeny z rakoviny prsu a vaječníku, byla doba do znovupropuknutí nemoci 

prokazatelně prodloužena. Účinkem vakcíny je indukce cytotoxicity závislé na 

komplementu, kdy protilátky aktivují dráhu vedoucí k lýzi buňky. Galektiny, u kterých 

byla rozsáhleji zkoumána jejich schopnost vázat TF antigen, jsou Gal-1 a Gal-3. Gal-1 

byl při experimentu in vitro schopen hemaglutinace, ale po přídavku glykoproteinu 

nesoucího TF antigen došlo k výrazné inhibici vzniku krevní sraženiny. Tím byla 

prokázána afinita Gal-1 k danému antigenu [38]. 

 

2.3.3 LacNAc 
 

Významným sacharidovým ligandem, pro který mají galektiny velmi vysokou afinitu, je 

LacNAc. Jedná se o klíčovou strukturní jednotku oligosacharidů mateřského mléka, 

substrát pro výrobu léčiv proti virovým onemocněním a též antigen celé řady 

glykoproteinů [42]. LacNAc se vyskytuje ve dvou formách. Jako typ 1, tedy 

Galβ(1→3)GlcNAc, a typ 2, tedy Galβ(1→4)GlcNAc. Jestliže se LacNAc nachází 

v rámci oligosacharidového řetězce uvnitř, pak může být vázán Gal-3, ale nikoliv Gal-1. 

Ten je schopen vázat tento disacharid pouze jako terminální. LacNAc je nejsilnější 

přirozený ligand konzervované části CRD Gal-3 [19]. Na tuto vysokou afinitu má vliv 

i interakce mezi N-acetamidovou skupinou a postranním řetězcem Arg186 v CRD Gal-3 

[28]. Navázání LacNAc na Gal-3 nevyvolávalo změnu hmotnosti ani změnu 

hydrodynamických parametrů. Nedocházelo tedy k jeho oligomerizaci či významné 

konformační změně [22]. Pokud dojde v glykoproteinu ke zvýšení počtu jednotek 

disacharidu LacNAc, tedy tvorbě poly-LacNAc struktur, pak pro ně mohou mít galektiny 

vyšší afinitu. To platí například u Gal-3 [28].  

 

2.3.4 LacdiNAc 
 

Disacharid LacdiNAc je možné nalézt jako specifickou součást některých savčích 

glykoproteinů, kde také zastává speciální funkce [28]. Byl taktéž pozorován jako marker 

u několika typů rakovinných onemocnění, jako jsou rakovina jater, vaječníků či 
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prostaty [43]. Afinita Gal-3 k LacdiNAc je výrazně vyšší než afinita Gal-1, čehož může 

být využito pro selektivní rozpoznávání galektinů a vývoj selektivních inhibitorů [28]. 

Snížená afinita je u Gal-1 způsobena sterickým bráněním mezi N-acetamidovou skupinou 

tohoto ligandu a vazebným místem Gal-1 [19].  Na základě experimentů bylo prokázáno, 

že pokud je na glykoproteinu navázán tetrasacharid LacdiNAc-LacNAc, vzniká tak velmi 

silný ligand Gal-3. Jelikož se jedná o delší glykan, je pro galektiny i stericky lépe 

přístupný. Při vazbě tohoto ligandu s CRD Gal-3 dochází stejně jako u jiných ligandů ke 

vzniku stabilizujících vodíkových můstků. V tomto konkrétním případě vznikají 

vodíkové můstky mezi terminální částí GalNAc částí a kyslíkovým atomem 

aminokyselinového zbytku Asp148 [28]. 

 

2.3.5 Multivalentní ligandy 
 

Galektiny jsou s ligandy schopny tvořit multivalentní komplexy, čehož je v organismu 

užito například k tvorbě adhezních sítí. Multivalence může být využita k efektivnější 

inhibici galektinů, a tím i třeba k léčbě závažných onemocnění [19]. Afinita galektinů 

byla prokazatelně zvýšena v případě, kdy byl multivalentní ligand vytvořen konjugací 

sacharidu k vhodnému nosiči, například k aromatické struktuře [44]. Aromatickou 

strukturou může být například zmíněný kalixaren. Vznikají pak glykokalixareny. Tyto 

molekuly mají amfifilní charakter a jsou poměrně dobře rozpustné ve vodě až do dosažení 

koncentrace 10-3 M. Často však dochází k jejich agregaci v micely či vezikuly, a to 

i v případě, kdy je spodní okraj kalixarenu substituován pouze krátkým alkylovým 

řetězcem [4]. Jde o multivalentní ligandy, které se mohou vázat i k patogenním lektinům 

jako je choleratoxin, jenž se prokazatelně dobře váže na deriváty kalix[4]arenů 

a kalix[5]arenů. Galektiny, které hrají v organismu mnoho rolí, mohou být vazbou 

s těmito multivalentními ligandy inhibovány a jejich funkce jsou pak narušeny. 

Příkladem je laktosylthioureidokalix[4]aren. Jeho derivát, zaujímající konformaci 

kónickou, dobře inhibuje adhezi Gal-3 k nádorovým buňkám (in vitro). Pokud se 

vyskytuje v konformaci 1,3-střídavé, pak má vyšší afinitu ke Gal-1 [5]. Tvorba 

multivalentních komplexů může mít vliv i na rozpustnost molekuly. Pokud je na struktuře 

navázán krátký polysacharid, ligandy mohou zůstat dobře rozpustné. Pokud je ale 

polysacharid dlouhý a větvený, může se rozpustnost snížit a dojít k precipitaci daných 

ligandů [45]. Multivalentní ligandy jsou vázány mnoha způsoby. Nejstudovanějším 

mechanismem je chelatační asociace. V takovém případě dochází k interakci několika 
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vazebných míst totožných podjednotek daného galektinu a několika glykanů 

z multiglykosylované molekuly zároveň. Současně dochází k výraznému aviditnímu 

zesílení, kdy celková síla interakce mezi galektinem a ligandem je vyšší než pouhý součet 

afinit mezi jednotlivými glykany a vazebnými místy [46]. Další způsob vazby je 

shlukováním receptorů. Pokud jsou galektiny monomerní, může dojít k jejich přiblížení 

pomocí multivalentních ligandů, které jednotlivé receptory vážou současně.  

 Syntézou bylo připraveno mnoho typů multivalentních ligandů, jako jsou 

například glykoklastry, glykodendrimery, glykopolymery, glykonanočástice 

a neoglykoproteiny. Glykoklastry mohou být výše zmíněné glykokalixareny, u nichž 

došlo k navázání sacharidových jednotek na kalixareny, tedy aromatické struktury 

tvořené fenolovými kruhy [45]. Glykodendrimery zaujímají kulový tvar a jsou tvořeny 

glykany, které se po výstupu z centrálního jádra mnohonásobně větví. Využívají se 

například jako transportéry léků [47].  Glykopolymery mohou dosáhnout velmi vysokých 

valencí, jejich počet už ale není při syntéze natolik kontrolovatelný. Zvýšená valence 

může mít za následek jejich vyšší toxicitu. Značná velikost molekuly může být také 

nevýhodou [45]. Vazbou sacharidu na nanomateriály vznikají glykonanočástice. Ty 

mohou také vykazovat zvýšenou valenci, která je různorodá. Navíc mohou ovlivňovat 

množství povrchových glykanů změnou své velikosti a tvaru. Výhodou je také jejich 

unikátní chemická, elektrická i optická aktivita. Proto také v medicíně nacházejí velké 

využití [48]. V neposlední řadě mohou být sacharidy vázány na proteiny za vzniku 

neoglykoproteinů. Zde ovšem vlastnosti daného proteinu řídí i toxicitu a míru valence, 

což může mnohdy způsobovat komplikace. Neoglykoproteiny vznikají například při 

vazbě glykomimetik na sérový albumin, který je jako proteinový nosič vhodný, jelikož je 

stabilní a biokompatibilní [19]. 

 Míra interakce mezi galektiny a ligandy může být vyjádřena pomocí hodnoty 

poloviční maximální inhibiční koncentrace (IC50, z angl. half maximal inhibitory 

concentration). Tato hodnota vyjadřuje koncentraci ligandu, při které dochází k 50% 

inhibici daného galektinu [49].  
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2. Cíl práce 
 

Cílem práce byla organická syntéza a purifikace glykokalix[4]arenu, jenž byl získán 

Huisgenovou cykloadicí připravené funkcionalizované laktosy na kalix[4]aren 

v 1,2-střídavé konformaci. Dalším cílem bylo pomocí metody ELISA (z angl. 

enzyme-linked immunosorbent assay) stanovit afinitu tohoto glykokalix[4]arenu 

k produkovaným galektinům, tedy Gal-1 a Gal-3. 

 

Dílčí cíle práce: 

• Syntéza a purifikace funkcionalizované laktosy. 

• Navázání funkcionalizované laktosy na kalix[4]aren v 1,2-střídavé konformaci 

Huisgenovou cykloadicí. 

• Deacetylace a purifikace produktu Huisgenovy cykloadice. 

• Rekombinantní exprese Gal-1 v E. coli a jeho purifikace chelatační afinitní 

chromatografií. 

• Rekombinantní exprese Gal-3 v E. coli a jeho purifikace chelatační afinitní 

chromatografií. 

• Stanovení afinity připraveného ligandu k rekombinantnímu Gal-1 a Gal-3 pomocí 

kompetitivní imunochemické metody ELISA a zhodnocení výsledků. 
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3. Materiál a metody 
 
3.1 Použité přístroje a materiál 
 
3.1.1 Přístrojové vybavení 
 

• Analytické váhy – Precisa 80A-200M (Swiss Quality, Švýcarsko) 

• Aparatura na polyakrylamidovou gelovou elektroforézu za přítomnosti SDS 

(SDS-PAGE, z angl. sodium dodecyl sulfate - polyacrylamide gel 

electrophoresis) (Bio‑Rad, USA) 

• Centrifugy – Minicentrifuge Eppendorf MiniSpin (Eppendorf, USA); Sorvall 

Centrifuge RC 6+ (Themo Scientific, USA) 

• Horkovzdušná pistole (STEINEL HL 1610 S, Česká republika) 

• HPLC (z angl. high‑performance liquid chromatography) stanice Nexera XR a 

Prominence (Shimadzu, Japonsko) 

o Kolona pro HPLC – Chromolith RP 18e, 100 x 3 mm (Merck, Německo) 

• Kolona pro purifikaci –  Ni-NTA Agarose, 5 ml (Thermo Fisher Scientific, USA) 

• Laminární box MSC 9 (Jouan, Velká Británie) 

• Lyofilizátor Lyovac GT2 (Leybold GmbH, Německo) 

• Magnetická míchačka AREX (VELP Scientifica, Itálie) 

• Membránový filtr – velikost pórů 0,22 μm, Millipore Millex-GP (Merck, 

Německo) 

• Membránový filtr – velikost pórů 0,8 μm, Millipore Millex-GP (Merck, 

Německo) 

• Mikrotitrační destička – F16 Maxisorp NUNC‑Imunno modules (Thermo Fisher 

Scientific, Dánsko) 

• Mikrovlnná trouba – Initiator+ (Biotage, Švédsko) 

• pH metr – pH 211 Microprocessor pH Meter (Hanna Instruments, Česká 

republika) 

• Sonikátor UP50 H UltraSonic Processor (Ultrasound Technologies, Velká 

Británie) 

• Spektrofotometr Tecan Sunrise (Tecan, Švýcarsko) 

• Spektrofotometr UVmini-1240 (Shimadzu, Německo)  

• Thermomixer comfort – orbit mísení 3 mm (Eppendorf, USA) 

• Třepačka IKA KS 4000 ic control – orbit mísení 20 mm (Schoeller, Česká 

republika) 

• Vakuová odparka – Rotavapor R II (Büchi, Švýcarsko) 

• Vortex Grant-bio (Grant Instruments, Velká Británie) 
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3.1.2 Použitý materiál 
 

• Absolutní methanol (Acros Organics, Nizozemsko) 

• Acetanhydrid (Acros Organics, Nizozemsko) 

• Agar (Sigma-Aldrich, USA) 

• Akrylamid (VWR Chemicals, Česká republika) 

• Amberlite IR‑120 (H) (Fluka, Švýcarsko) 

• Ampicilin (Serva Electrophoresis GmbH, Německo) 

• Argon 

• ASF (asialofetuin) (Sigma-Aldrich, USA) 

• Askorbát sodný (Sigma-Aldrich, USA) 

• Azid sodný (VWR Chemicals, Česká republika) 

• Bezvodý síran sodný (Lach:ner, Česká republika) 

• Bromfenolová modř (Serva, Německo) 

• Bromovodík 33% (Acros Organics, Izrael) 

• n‑Butanol (Sigma‑Aldrich, USA) 

• Buňky E. coli Rosetta 2 (DE3) pLysS (k dispozici v Laboratoři biotransformací, 

AV ČR) 

• CH2Cl2 (dichlormethan) (Acros Organics, Nizozemsko) 

• Coomassie Briliant Blue R-250 (USB Corporation, USA) 

• Cyklohexan (VWR Chemicals, Česká republika) 

• Destilovaná voda (filtrační zařízení WATREX) 

• Dialyzační membrána – Dialysis tubing cellulose membrane (Merck, USA) 

• Dihydrogenfosforečnan draselný (Lach:ner, Česká republika) 

• Dihydrogenfosforečnan sodný, monohydrát (Carl Roth, Německo) 

• D-Laktosa (Lachema,  N.P., Česká republika) 

• DMF (N,N-dimethylformamid) (Acros Organics, Nizozemsko) 

• DMSO (dimythylsulfoxid) (Sigma-Aldrich, USA) 

• DTT (dithiotreitol) (Sigma-Aldrich, USA) 

• EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová) (Carl Roth, Německo) 

• Ethanol (VWR Chemicals, Česká republika) 

• Ethyl-acetát (VWR Chemicals, Česká republika) 

• Glycerin (Sigma‑Aldrich, USA) 

• Glycerol (Lach:ner, Česká republika) 

• Glycin (Lach:ner, Česká republika) 

• Hydrogenfosforečnan draselný (Lach:ner, Česká republika) 

• Hydrogenfosforečnan sodný, dodekahydrát (Lach:ner, Česká republika) 
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• Hydrogenuhličitan sodný (Lach:ner, Česká republika) 

• Chloramfenikol (Fluka, Švýcarsko) 

• Chlorid sodný (Lach:ner, Česká republika) 

• Chromatografie na tenké vrstvě (TLC, z angl. thin layer chromatography) – 

TLC Silica gel 60 F254 (Macherey‑Nagel, Německo) 

• Imidazol (Sigma‑Aldrich, USA) 

• IPTG (isopropyl‑1‑thio‑β‑d‑galaktopyranosid) (Sigma-Alrich, USA) 

• Kalix[4]aren v 1,2-střídavé konformaci (dodáno skupinou supramolekulární 

chemie prof. Ing. P. Lhotáka, CSc., VŠCHT) 

• Kvasničný extrakt (OXOID, Velká Británie) 

• Kyselina fosforečná 85% (Lachema, Česká republika) 

• Kyselina chlorovodíková 37% (VWR Chemicals, Česká republika) 

• Kyselina octová (Lach:ner, Česká republika) 

• Kyselina sírová (VWR Chemicals, Česká republika) 

• Lyofilizovaný hovězí γ-globulin (IgG, z angl. immunoglobulin G) (Bio‑Rad, 

USA) 

• Methanol (ISOLAB, Německo) 

• Molekulový marker (LMW marker, z angl. low molecular weight marker) – 

Amersham LMW Calibration Kit for SDS Electrophoresis (GE Healthcare, Velká 

Británie) 

• Myší monoklonální protilátka Anti-His6-peroxidasa, ředění 1:1000 ve fosfátovém 

pufru (PBS, z angl. phosphate buffered saline) (Roche Diagnostics, Švýcarsko) 

• Peroxosíran amonný (USB Corporation, USA) 

• Plazmid nesoucí gen Gal-1 s histidinovou kotvou ve vektoru pETDuet-1 

s restrikčními místy NcoI a PstI (k dispozici v Laboratoři biotransformací, AV 

ČR) 

• PMSF (fenylmethylsulfonylfluorid) (Sigma‑Aldrich, USA) 

• Pyridin (Acros Organics, Nizozemsko) 

• SDS (dodecylsíran sodný) (Serva, Německo) 

• Silikagel (VWR Chemicals, Česká republika) 

• Síranu měďnatý, pentahydrát (Lachema, Česká republika) 

• TBAHS (tetrabutylamonium-hydrogensulfát) (VWR Chemicals, Česká 

republika) 

• TBTA (tris[(1‑benzyl‑1H‑1,2,3‑triazol‑4‑yl)methyl]amin) (Sigma-Aldrich, USA) 

• TEMED (tetramethylethylendiamin) (Sigma‑Aldrich, USA) 

• TMB One (3,3‘,5,5‘‑tetramethylbenzidin) (Kem‑En‑Tec Diagnostics, Dánsko) 

• Tris‑HCl (Sigma‑Aldrich, USA) 

• Triton X‑100 (Sigma‑Aldrich, USA) 



 35 

• Trypton (OXOID, Velká Británie) 

• Tween®20 (ITW Reagents, Španělsko) 

• Barvicí roztok – 0,5 g Coomassie Brilliant Blue R-250 / methanol / kyselina 

octová / destilovaná voda (9 : 1 : 9) 

• Blokační pufr – 2% hovězí sérový albumin (BSA, z angl. bovine serum albumin) 

v PBS (Sigma‑Aldrich, USA) 

• Bradfordovo činidlo – 0,01% Coomassie Brilliant Blue G-250 / 4,7% ethanol / 

8,5% kyselina fosforečná v destilované vodě – Protein Assay Dye Reagent 

Concentrate (Bio‑Rad, USA) 

• Ekvilibrační pufr – 20mM Na2HPO4 . 12 H2O / 500mM NaCl / 20mM imidazol, 

pH 7,4 

• Ekvilibrační pufr s přídavkem Triton X‑100 – 20mM Na2HPO4 . 12 H2O / 

500mM NaCl / 20mM imidazol / 0,5% Triton X‑100, pH 7,4 

• Elektrodový pufr – 25mM Tris / 150mM glycin / 10% SDS 

• Eluční pufr – 20mM Na2HPO4 . 12 H2O / 500mM NaCl / 500mM imidazol, pH 7,4 

• EPBS – 50mM NaH2PO4 . H2O / 150mM NaCl / 2mM EDTA, pH 7,5 

• LB (Luria-Bertani) médium – 10 g/l tryptonu / 5 g/l kvasničného extraktu / 5 g/l 

NaCl 

• LBA médium – 10 g/l tryptonu / 5 g/l kvasničného extraktu / 5 g/l NaCl / 20 g/l 

agarosy 

• Médium pro kultivaci E. coli (TB médium, z angl. terrific broth) – 1,2% (w/v) 

trypton / 2,4% (w/v) kvasničný extrakt / 0,4% (v/v) glycerin / 17mM KH2PO4 / 

72mM K2HPO4, pH 7,5 

• Odbarvovací roztok – ethanol / kyselina octová / destilovaná voda (7 : 2 : 11) 

• PBS (fosfátový pufr) – 50mM NaH2PO4 . H2O / 150mM NaCl, pH 7,5 

• PSB‑Tween – 0,05% Tween®20 v PBS 

• 12% Separační gel – H2O / 30% akrylamid / 1,5M Tris‑HCl pH 8,8 / 10% SDS / 

10% peroxosíran amonný / TEMED 

• Vzorkový pufr – 250mM Tris / 500mM DTT / 10% SDS / 0,5% bromfenolová 

modř / 50% glycerol 

• 5% Zaostřovací gel – H2O / 30% akrylamid / 1M Tris‑HCl pH 6,8 / 10% 

peroxosíran amonný / TEMED 
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3.2 Produkce funkcionalizované β-D-galaktopyranosyl-

(1→4)-β-D-glukopyranosy (3) 
 

3.2.1 Příprava 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-
1,2,3,6-tetra-O-acetyl-β-D-glukopyranosy (1) 
 

Peracetát 1 byl připraven dle reakčního schématu na obrázku 8 (str. 36). Bylo smíseno 

5,04 g laktosy (14,7 mmol) a 20 ml pyridinu (248 mmol). Po přídavku acetanhydridu 

(14,2 ml, 150 mmol) byla s využitím argonu vytvořena inertní atmosféra. Reakční směs 

byla míchána sedm dní při laboratorní teplotě až do vzniku čirého roztoku nažloutlé 

barvy. Argon byl průběžně doplňován. 

 K monitorování průběhu reakce a stanovení, zda došlo ke konverzi laktosy 

v acetylovanou formu, byla využita chromatografie na tenké vrstvě (TLC, z angl. thin 

layer chromatography). Stacionární fází byla hliníková destička pokrytá silikagelem 

a jako mobilní fáze byla použita směs cyklohexan/ethyl-acetát v poměru 1 : 1. Poloha 

produktu na destičce byla vizualizována ponořením destičky do 5% roztoku kyseliny 

sírové v ethanolu a jejím zahřátím horkovzdušnou pistolí. (Rf = 0,34) 

Po pozitivní kontrole reakční konverze byla reakční směs zchlazena na ledu 

a reakce byla ukončena přídavkem 15 ml destilované vody (830 mmol). Roztok byl 

následně vytřepán se 100 ml destilované vody a 3  100 ml ethyl-acetátu. Nakonec bylo 

k roztoku přidáno 100 ml 1M kyseliny chlorovodíkové a byl vytřepán se 100 ml solanky, 

tedy nasyceného roztoku chloridu sodného. Organická fáze byla vysušena bezvodým 

síranem sodným. 

 Sušidlo bylo odfiltrováno pomocí filtračního papíru a získaný roztok byl odpařen 

na vakuové odparce. Zisk surového nažloutlého olejovitého produktu byl zjištěn pomocí 

analytických vah (11,73 g). 

Obrázek 8. Reakční schéma acetylace laktosy pomocí acetanhydridu v bazickém prostředí 

pyridinu. Vytvořeno v programu ChemDraw Prime 20.1. 
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3.2.2 Příprava 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-
2,3,6-tri-O-acetyl-α-D-glukopyranosyl-bromidu (2) 
 

Peracetát 1 získaný odpařením byl následně bromován dle reakčního schématu na 

obrázku 9 (str. 37). Za stálého míchání byl peracetát 1 rozpuštěn v absolutním 

dichlormethanu. Směs byla chlazena ledovou lázní o 0 °C a s užitím argonu byla 

navozena inertní atmosféra. Poté bylo přikapáno 14,9 ml 33% bromovodíku v kyselině 

octové (90,55 mmol). Roztok byl za stálého míchání chlazen dalších 15 minut a poté se 

reakční směs oranžové barvy nechala zahřát na pokojovou teplotu. 

 Byla provedena kontrola průběhu reakce na TLC destičce s užitím mobilní fáze 

cyklohexan/ethyl-acetát v poměru 1 : 1. (Rf = 0,40) 

 Probíhající reakce byla ukončena přídavkem nasyceného roztoku 

hydrogenuhličitanu sodného. Bylo přidáno takové množství nasyceného roztoku, aby 

bylo dosaženo neutrálního pH. 

 Následně byl roztok extrahován s 3  100 ml nasyceného roztoku 

hydrogenuhličitanu sodného a 100 ml solanky. Nakonec byl přidán bezvodý síran sodný 

jako sušidlo. Po odfiltrování sušidla za užití filtračního papíru byl roztok odpařen na 

vakuové odparce. Získaný intenzivně žlutý olejovitý bromid 2 byl zvážen na analytických 

vahách (10,65 g). 

Obrázek 9. Reakční schéma bromace pomocí 33% bromovodíku v kyselině octové 

v prostředí absolutního dichlormethanu. Vytvořeno v programu ChemDraw Prime 20.1. 

 

3.2.3 Příprava 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-
2,3,6-tri-O-acetyl-β-D-glukopyranosyl-azidu (3) 
 

K bromidu 2 bylo stálého míchání přidáno 30 ml dichlormethanu (470 mmol), 6,37 g 

azidu sodného (98,0 mmol), 6,7 g TBAHS (17,9 mmol) a 30 ml nasyceného roztoku 

hydrogenuhličitanu sodného, přičemž proběhla reakce dle reakčního schématu na 

obrázku 10 (str. 38). Směs byla míchána 5 dní. 

Získaný žlutý roztok byl extrahován 3  100 ml absolutního dichlormethanu. Po 

dokončení extrakce bylo k získanému roztoku přidáno sušidlo, tedy bezvodý síran sodný, 

které pak bylo odstraněno filtrací.  
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Byla provedena kontrola reakce pomocí TLC a jako mobilní fáze byl užit 

cyklohexan/ethyl-acetát v poměru 1 : 1. (Rf = 0,63) 

Nakonec byl připravený surový azid 3 odpařen na vakuové odparce. Hmotnost 

surového produktu byla zjištěna analytickými vahami (15,58 g). 

Obrázek 10. Reakční schéma reakce bromidu 2 s azidem sodným v přítomnosti 

tetrabutylamonium-hydrogensulfátu. Vytvořeno v programu ChemDraw Prime 20.1. 

 

 Surový azid 3 bylo třeba přečistit. Vzorek, jenž byl nanášen na kolonu, byl 

připraven rozpuštěním azidu 3 v mobilní fázi o složení cyklohexan/ethyl-acetát v poměru 

2 : 1, přidáním malého množství silikagelu a odpařením na vakuové odparce. Po odpaření 

rozpouštědla byl obsah baňky přenesen na kolonu, jež obsahovala silikagel v připravené 

mobilní fázi. Nanášený vzorek byl tedy adsorbovaný na silikagel. 

 Byla zahájena vlastní chromatografie a byly jímány frakce o objemu zhruba 3 ml. 

Zároveň byly prováděny kontroly reakce na TLC destičce s užitím mobilní fáze 

cyklohexan/ethyl-acetát v poměru 1 : 1 (Rf = 0,55). Frakce, v nichž se nacházel 

purifikovaný azid 3, byly spojeny a odpařeny na vakuové odparce. Výtěžek 

purifikovaného azidu 3 byl zjištěn na analytických vahách (4,18 g, 43 %). 

 

3.3 Syntéza 5,11,17,23-tetrakis[β-D-galaktopyranosyl-

(1→4)-β-D-glukopyranosyl-1-(1,2,3-triazol-4-yl-prop-1-
oylamino]-25,26,27,28-tetrapropoxykalix[4]arenu 
v 1,2-střídavé konformaci (6) 
 

3.3.1 Huisgenova cykloadice 
 

S využitím připraveného azidu 3 a kalix[4]arenu (5,11,17,23-tetrakis[pent-4-

ynoylamino]-25,26,27,28-tetrapropoxykalix[4]arenu) v 1,2-střídavé konformaci (4) byl 

syntetizován 5,11,17,23-tetrakis[2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-

1,2,3,6-tetra-O-acetyl-β-D-glukopyranosyl-1-(1,2,3-triazol-4-yl-prop-1-oylamino]-

25,26,27,28-tetrapropoxykalix[4]aren (5), a to dle reakčního schématu na obrázku 11 

(str. 39). 
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 Bylo odváženo 30 mg kalix[4]arenu 4 (30,8 μmol) a 200 mg připraveného azidu 3 

(0,302 mmol). Za stálého míchání bylo k této směsi přidáno 80 μl 2M askorbátu sodného 

(0,160 mmol), 40 μl 2M pentahydrátu síranu měďnatého (0,080 mmol) a katalytické 

množství TBTA. Po přídavku 2 ml N,N-dimethylformamidu (25,8 mmol) byl roztok po 

dobu dvou hodin zahříván v mikrovlnné troubě na 80 °C. Získaná zelenožlutá kapalina 

byla extrahována 3  100 ml ethyl-acetátu a byla provedena kontrola reakce na TLC 

destičce. Jako mobilní fáze byla použita směs dichlomethan/methanol v poměru 95 : 5. 

Zbytek organického rozpouštědla byl odpařen na vakuové odparce. Hmotnost surového 

produktu 6 byla stanovena analytickými vahami (0,22 g). 

Obrázek 11. Reakční schéma Huisgenovy cykloadice azidu 3 na kalix[4]aren 4 v 1,2-střídavé 

konformaci za přítomnosti měďných iontů, terciárního aminu a askorbátu sodného. Reakce 

probíhala při 80 °C v N,N-dimethylformamidu. Vytvořeno v programu ChemDraw Prime 20.1. 

 

Surový produkt 6 byl nanesen na kolonu obsahující silikagel. Složení mobilní fáze se 

měnilo v lineárním gradientu po 1 %. Látka byla eluována nejprve čistým 

dichlormethanem a postupně docházelo ke zvyšování obsahu methanolu, až do složení 

mobilní fáze dichlormethan/methanol v poměru 95 : 5. 

 Čistota látky byla zjištěna pomocí TLC. Jako mobilní fáze byla použita směs 

dichlormethan/methanol v poměru 95 : 5 (Rf = 0,45). Peracetylovaný glykokalix[4]aren 5 

byl získán v množství 27 mg (24 %). 
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3.3.3 Deacetylace 
 

Přečištěný peracetylovaný glykokalix[4]aren 5 byl deacetylován Zemplénovou metodou, 

a to dle reakčního schématu na obrázku 12 (str. 40). 

Látka byla rozpuštěna v absolutním methanolu a v katalytickém množství k ní byl 

přidán čerstvě připravený methanolát sodný. Po určení pH roztoku byl přidáván 

iontoměnič Amberlite IR-120 (H) až do dosažení neutrálního pH. Nakonec byla čistá 

látka lyofilizována a zvážena (16 mg, výtěžek 21 % po dvou reakčních krocích).  

Obrázek 12. Reakční schéma deacetylace methanolátem sodným dle Zempléna. Vznik 

finálního glykokalix[4]arenu 6 v prostředí absolutního methanolu. Vytvořeno v programu 

ChemDraw Prime 20.1. 

 

 Čistota glykokalix[4]arenu 6 byla zjištěna pomocí HPLC. Užita byla kolona 

Chromolith RP 18e (100  3 mm) na bázi oxidu křemičitého. Pro eluci byly užity mobilní 

fáze A (5% acetonitril, 0,1% kyselina mravenčí) a mobilní fáze B (80% acetonitril, 0,1% 

kyselina mravenčí). V prvních dvou minutách kolonou proudila pouze mobilní fáze A. 

V 2.–7. minutě byl nastaven lineárně rostoucí gradient koncentrace mobilní fáze B od 0% 

do 90% koncentrace. Do osmé minuty pak byla 90% koncentrace mobilní fáze B 

udržována. V 8.–11.  minutě došlo k lineárnímu poklesu její koncentrace zpět na nulovou 

hodnotu. V 11.–14. minutě byla kolona ekvilibrována. Mobilní fáze protékaly kolonou 



 41 

rychlostí 1,2 ml/min při teplotě 25 °C. Analýza byla provedena Ing. Lucií Petráskovou, 

Ph.D. 

 Struktura látky pak byla potvrzena nukleární magnetickou rezonancí (NMR, 

z angl. nuclear magnetic resonance). Veškerá NMR data byla naměřena RNDr. Helenou 

Pelantovou, Ph.D., na spektrometru Bruker Avance III 700 MHz (Bruker BioSpin, 

Rheinstetten, Německo) v D2O při teplotě 30 oC (viz Příloha 1) 

 

3.4 Produkce Gal-1 a Gal-3 
 

3.4.1 Transformace buněk E. coli plazmidem s genem Gal-1 nebo 
Gal-3 
 

Erlenmayerova baňka o objemu 250 ml naplněná 100 ml média Luria-Bertani s obsahem 

agaru (LBA) byla pomalu zahřáta tak, aby došlo k rozpuštění agaru. Po krátkém ochlazení 

byla přidána antibiotika. Nejprve 67 μl ampicilinu (150 mg/ml v destilované vodě) 

a následně 100 μl chloramfenikolu (35 mg/ml v ethanolu). Obsah Erlenmayerovy baňky 

byl následně sterilně rozdělen do čtyř Petriho misek a po ztuhnutí agaru byly misky 

umístěny do lednice. 

 K transformaci buněk byl použity plazmidy nesoucí geny pro jednotlivé galektiny 

s histidinovou kotvu. Geny byly vloženy ve vektorech pETDuet-1 za použití restrikčních 

místy NcoI a PstI (k dispozici v Laboratoři biotransformací). Po vyjmutí z lednice byl 

roztok plazmidu rozpuštěn na ledu. Stejně tak byla na led umístěna kryokonzervovaná 

buněčná suspenze E. coli Rosetta 2 (DE3) pLysS buněk (100 μl), k jejímuž rozpuštění 

došlo po zhruba deseti minutách. Následně byl sterilně přenesen 1 μl plazmidu k buněčné 

suspenzi. Po jemném promíchání byla zkumavka obsahující plazmid a buňky umístěna 

na dvě minuty na led. Obsah zkumavky byl dále podroben teplotnímu šoku, kdy byla 

zkumavka přenesena do termomixéru a byla 30 sekund zahřívána na 42 °C. Následně 

byla opět umístěna na dvě minuty na led. Poté bylo automatickou pipetou přidáno 100 μl 

tekutého média Luria-Bertani (LB). Získaná směs byla nakonec inkubována 

v termomixéru. Inkubace probíhala po dobu jedné hodiny při 300 ot/min a 37 °C.  

Nakonec byla po dobu 10 s při 4 °C a 11 200 g provedena centrifugace.  Zhruba 

jedna polovina supernatantu byla odstraněna a ve zbylé části byly buňky pomocí pipety 

rozmíchány. Buněčná suspenze byla následně v objemech 50 μl a 150 μl naočkována na 

připravené Petriho misky s LBA médiem. Ty byly poté umístěny do inkubátoru, kde byly 

při 37 °C ponechány přes noc. 
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3.4.2 Kultivace bakteriálních kolonií  
 

Během noci došlo k nárůstu kolonií. Jejich další množení bylo ráno zastaveno umístěním 

Petriho misek do lednice (4 °C). Po uplynutí zhruba pěti hodin byly tři jednotlivé kolonie 

sterilně přeočkovány párátkem do tří Erlenmayerových baněk o objemu 500 ml, přičemž 

každá obsahovala 60 ml LB média, 40 μl ampicilinu (150 mg/ml v destilované vodě) 

a 60 μl chloramfenikolu (35 mg/ml v ethanolu). Buněčná kultura byla poté při 37 °C 

a 220 ot/min inkubována na třepačce do následujícího dne (zhruba 16 hodin). Došlo tak 

ke vzniku prekultury. 

 Do tří Erlenmayerových baněk o objemu 3 l, každá s 600 ml připraveného TB 

média, bylo za sterilních podmínek přidáno 400 μl ampicilinu (150 mg/ml v destilované 

vodě) a 600 μl chloramfenikolu (35 mg/ml v ethanolu). Do těchto baněk byly také 

jednotlivě přidány prekultury. Získané kultury byly opět inkubovány při teplotě 37 °C 

a při 120 ot/min tak, aby roztok nepěnil. Během inkubace byla v různých časových 

intervalech měřena absorbance roztoků při 600 nm. Po dosažení hodnot absorbance 

v rozmezí 0,6 až 0,8 bylo do každé baňky přidáno 600 μl 0,5M IPTG, čímž došlo 

k indukci exprese proteinů. Poté byla buněčná kultura dále inkubována 24 hodin při 25 °C 

a 150 ot/min. 

 

3.4.3 Izolace proteinu  
 

Buněčné kultury byly po ukončení inkubace centrifugovány 20 minut při 2 850 g 

a 10 °C. Po odstranění supernatantu byly buňky přeneseny do sterilní centrifugační 

zkumavky, zváženy a umístěny na led. Následně bylo přidáno 15 ml vychlazeného 

ekvilibračního pufru, ve kterém byly buňky suspendovány. Pro inhibici proteáz bylo do 

suspenze přidáno 500 μl PMSF. Obsah zkumavky byl poté podroben šesti cyklům 

sonikace, přičemž jeden cyklus představoval jednu minutu sonikace na ledu a dvě minuty 

inkubace zkumavky na ledu. Sonikace proběhla s 52% amplitudou. Po provedení těchto 

šesti cyklů byl obsah centrifugační zkumavky rozdělen do mikrozkumavek, které byly 

centrifugovány během 15 minut při 4 °C a 11 250 g. Supernatanty byly poté spojeny do 

čisté centrifugační zkumavky. Ta byla doplněna vychlazeným ekvilibračním pufrem na 

celkový objem 50 ml. Získaný roztok byl promíchán a přefiltrován přes membránový filtr 

s póry o velikosti 0,8 μm. 
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3.4.4 Purifikace Gal-1 nebo Gal-3 
 

Produkovaný Gal-1 či Gal-3 s histidinovou kotvou byl následně purifikován pomocí 

chelatační afinitní chromatografie za použití kolony na bázi agarosy (Ni-NTA Agarose, 

5 ml) s nikelnatými ionty, které byly vázány na matrici pomocí kyseliny nitrilotrioctové. 

Kolona byla nejprve promyta 50 ml destilované vody a 50 ml ekvilibračního pufru. Poté 

byl na kolonu nanesen přefiltrovaný roztok galektinu. Po dalším promytí kolony 30 ml 

ekvilibračního pufru, následně 40 ml ekvilibračního pufru s přídavkem 0,5% Triton 

X-100 a nakonec dalšími 30 ml pufru ekvilibračního byla kolona naplněna pufrem 

elučním a byly sbírány frakce o objemu 1 ml. Nakonec byla kolona pro skladování 

promyta 30 ml destilované vody, 40 ml ethanolu a poté opět 30 ml destilované vody. 

Získané frakce galektinu byly analyzovány pomocí Bradfordovy metody, přičemž 

bylo jednotlivě do mikrozkumavek přidáno 95 μl destilované vody, 5 μl roztoku 

z odlišných frakcí a 1 ml Bradfordova činidla. Jako standard sloužil roztok tvořený 100 μl 

destilované vody a 1 ml Bradfordova činidla. Vzorky byly 15 minut inkubovány při 

laboratorní teplotě. Dle výsledné míry zabarvení a změřené absorbance při 595 nm byly 

stanoveny frakce s nejvyšší koncentrací proteinu. Tyto frakce byly spojeny, přeneseny do 

dialyzační membrány a umístěny do 7 l dialyzačního pufru EPBS. Po uplynutí 12 hodin 

byla membrána s roztokem přenesena do nových 7 l EPBS. Celkově dialýza probíhala po 

dobu 24 hodin a nakonec byl obsah dialyzační membrány zfiltrován přes membránový 

filtr s póry o velikosti 0,22 μm (Gal-1 – 6 ml, 251 μM; Gal-3 – 6 ml, 170 μM). 

 

3.4.5 Stanovení čistoty a koncentrace Gal-1 nebo Gal-3 
 

Koncentrace galektinu v přefiltrovaném roztoku po purifikaci byla opět analyzována 

metodou dle Bradforda. Proměřením absorbancí různě ředěných standardních roztoků 

IgG při 595 nm byla získána kalibrační přímka závislosti absorbance roztoku na 

hmotnostní koncentraci IgG (viz obrázek 17, str. 51). Graf byl sestrojen ze 

závislosti průměrných hodnot naměřených absorbancí na hmotnostní koncentraci IgG 

v jednotlivých jamkách. Z kalibrační přímky byla získána rovnice 

(A595 = 2,6857cIgG + 0,0018), z níž byla vypočítána koncentrace produkovaného 

galektinu. 

 Pro stanovení čistoty proteinu byla provedena SDS-PAGE. Do stojánku byla 

umístěna dvě skla očištěná ethanolem a byla k sobě přitisknuta svorkami. Následně byl 

mezi skla přidán roztok 12% malopórového separačního gelu, a to do tří čtvrtin celkové 

výšky menšího skla. Při přípravě tohoto gelu byly TEMED a roztok peroxosíranu 
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amonného pipetovány jako poslední, neboť iniciují polymerační reakci. Roztok 

separačního gelu byl převrstven zhruba 1 ml n-butanolu, aby při následném tuhnutí gelu 

za laboratorní teploty nedošlo k jeho vyschnutí. Po zatuhnutí byl n-butanol odlit 

a případné kapky mezi sklíčky byly vysušeny filtračním papírem. Následně byl na 

malopórový gel pipetován 5% velkopórový zaostřovací gel. Roztok gelu vyplnil zbylý 

prostor mezi sklíčky a byl do něj vložen hřebínek, který vytvořil ve ztuhlém gelu jamky 

pro aplikaci vzorků. Gel opět tuhl při laboratorní teplotě. Po vyjmutí hřebínku a kontrole, 

zda nejsou jamky poškozené, byla skla umístěna do elektroforetické aparatury, která byla 

vyplněna elektrodovým pufrem.  

Vzorky pro elektroforézu byly připraveny postupným smísením 16 μl 

přefiltrovaného roztoku galektinu před purifikací na koloně, 16 μl vzorku galektinu 

proteklého kolonou, 16 μl vzorku galektinu po dialýze nebo 16 μl LMW markeru s 4 μl 

vzorkového pufru obsahujícím bromfenolovou modř jako barvivo a DTT. Získané 

roztoky byly následně vařeny po dobu 5 minut při 99 °C. Po jejich ochlazení byly 

naneseny do jednotlivých jamek. 

Po aplikaci vzorků byla aparatura uzavřena a připojena ke zdroji stejnosměrného 

proudu. Počáteční napětí bylo nastaveno na 90 V. Po zhruba dvaceti minutách bylo 

zvýšeno na 120 V. Po doputování bromfenolové modři k dolnímu konci gelu byla 

aparatura odpojena od zdroje. Gel byl vyjmut ze skel a po dobu 20 minut byl obarvován 

v barvicím roztoku s Coomassie Brilliant Blue R-250. Následně byl odbarvován 3  15 

minut odbarvovacím roztokem. Získaný gel byl uchován při 4 °C v 1% roztoku kyseliny 

octové.  

 

3.5 Stanovení afinity ligandů ke Gal-1 a Gal-3 
 

Afinita připraveného ligandu k rekombinantním Gal-1 a Gal-3 byla stanovena pomocí 

imunochemické kompetitivní metody ELISA (z angl. enzyme-linked immunosorbent 

assay, viz obrázek 13, str. 46). Do každé z 96 jamek mikrotitrační destičky byl pipetován 

standardní kompetitivní ligand 0,1μM asialofetuin (ASF) o objemu 50 μl, který byl 

připraven ředěním zásobního roztoku ASF pomocí PBS pufru. Roztok ASF byl 

v mikrotitrační destičce inkubován přes noc při laboratorní teplotě. Následující den byl 

nenavázaný ASF vymyt přídavkem 3  250 μl PBS-Tween do každé jamky, přičemž 

každé promytí trvalo cca 30 sekund. Po ukončení promývání bylo do každé jamky přidáno 

250 μl blokačního pufru, tedy roztoku 2% BSA v PBS pufru, který bránil případné 
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následné tvorbě nespecifických vazeb analyzovaných proteinů. Po jedné hodině působení 

blokačního pufru došlo k opětovnému promytí všech jamek pomocí 3  250 μl 

PBS-Tween.  

 Roztoky inhibitorů, jež byly následně nanášeny do jednotlivých jamek, byly 

připraveny různým ředěním s EPBS. Byl použit roztok laktosy (12,5 mM – 6,104 μM) 

a glykokalix[4]arenu 6 ve 4% DMSO (2,5 mM – 1,221 μM pro Gal-1; 

1,25 mM – 0,298 nM pro Gal-3). Do jamek obsahujících ředicí řady inhibitorů bylo 

následně přidáno 25 μl 5μM Gal-1 nebo 25 μl 5μM Gal-3. Obsah jamek byl inkubován 

po dobu dvou hodin při laboratorní teplotě. 

 Inkubace byla ukončena promytím jamek, a to 3  250 μl PBS-Tween. Poté bylo 

do každé jamky přidáno 50 μl myší monoklonální protilátky konjugované s křenovou 

peroxidázou ředěné v PBS (1 : 1000). Protilátka byla opět vymyta po jedné hodině 

inkubace při laboratorní teplotě 3  250 μl PBS-Tween. Po přenesení destičky do tmy 

bylo do jamek přidáno po 50 μl substrátu pro křenovou peroxidázu TMB One, a tím byla 

zahájena enzymová reakce. Po dosažení takového zbarvení roztoku, kdy byla hodnota 

naměřené absorbance rovna nejvýše jedné, byla reakce zastavena přídavkem 50 μl 3M 

kyseliny chlorovodíkové.  

 Nakonec byla pomocí spektrofotometru Tecan Sunrise změřena absorbance 

vzorků při 450 nm a získané hodnoty absorbancí při jednotlivých koncentracích 

inhibitorů byly pomocí nelineární regrese vyhodnoceny v programu GraphPad Prism 

9.3.1. Tím byly získány hodnoty koncentrace ligandů, při kterých dochází k 50% inhibici 

galektinů. Jinak také hodnoty poloviční maximální inhibiční koncentrace (IC50, z angl. 

half maximal inhibitory concentration). 

Výše zmíněná měření byla uskutečněna v několika paralelních a na sobě 

nezávislých měřeních, která pak byla statisticky vyhodnocena. 
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Obrázek 13. Schéma metody ELISA. Znázornění kompetitivní inhibice vazby Gal-1 či Gal-3 

na imobilizovaný asialofetuin pomocí připraveného glykokalix[4]arenu 6. Koncentrace 

navázaného galektinu byla zjištěna pomocí křenové peroxidasy (HRP, z angl. horseradish 

peroxidase) konjugované se specifickou protilátkou a substrátu TMB 

(3,3‘,5,5‘-tetramethylbenzidin). Spektrofotometricky byla detekována změna zbarvení roztoků. 

(Převzato a upraveno z [31]). 
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4. Výsledky 
 

4.1 Produkce funkcionalizované laktosy 
 

Byla provedena reakce laktosy a acetanhydridu v bazickém prostředí pyridinu, která dala 

po 7 dnech vzniknout β-anomeru peracetátu 1. Úplná reakční konverze na produkt byla 

potvrzena pomocí TLC s užitím mobilní fáze cyklohexan/ethyl-acetát v poměru 1 : 1. 

Reakce proběhla kvantitativně a změřený retenční faktor produktu zmíněné reakce měl 

hodnotu 0,34. Po odpaření roztoku na vakuové odparce bylo získáno 11,7 g nažloutlého 

produktu olejové konzistence, který byl použit do další reakce bez chromatografické 

separace. 

Následnou bromací peracetátu 1 v bezvodém prostředí absolutního 

dichlormethanu za užití 33% bromovodíku v kyselině octové byl po 135 minutách získán 

oranžový roztok bromidu 2, jenž byl analyzován pomocí TLC v mobilní fázi 

cyklohexan/ethyl-acetát v poměru 1 : 1. Byl tak potvrzen vznik bromidu 2, jehož retenční 

faktor měl hodnotu 0,40. Na TLC byl zároveň pozorován vznik dalších minoritních látek, 

vedlejších produktů reakce. Reakce byla ukončena rychlou neutralizací reakční směsi 

pomocí hydrogenuhličitanu sodného. Po následné extrakci a odpaření na vakuové 

odparce byla zjištěna hmotnost sytě žlutého olejovitého bromidu 2. Ta činila 10,7 g. 

Surový bromid byl použit do další reakce bez chromatografické separace z důvodu své 

nestability. 

Pro přípravu příslušného azidu 3 byla provedena reakce bromidu 2 s azidem 

sodným za přítomnosti TBAHS. Roztok, který po 5 dnech vznikl, měl žluté zabarvení 

a po jeho extrakci absolutním dichlormethanem byla provedena TLC s mobilní fází 

cyklohexan/ethyl-acetát v poměru 1 : 1. Na TLC destičce byly kromě správně proběhlé 

konverze opět pozorovány přítomné nečistoty. Retenční faktor azidu 3 byl roven 0,63. 

Zvážením nažloutlé olejovité látky po odpaření na vakuové odparce bylo zjištěno, že 

hmotnost získaného surového azidu 3 byla 15,58 g. Vzhledem k obsahu nečistot musel 

být získaný azid 3 přečištěn sloupcovou chromatografií na silikagelu. Jako mobilní fáze 

pro purifikaci byl použit cyklohexan/ethyl-acetát v poměru 2 : 1. Při sběru frakcí 

o objemu zhruba 3 ml byla prováděna analýza pomocí TLC. Mobilní fází pro analýzu byl 

cyklohexan/ethyl-acetát v poměru 1 : 1. Vyšší polarita této mobilní fáze umožňovala lepší 

separaci jednotlivých látek na TLC destičce. Bylo zjištěno, že čistý produkt se nachází ve 

frakcích 45–52. S čistým produktem byly vytvořeny další dvě TLC destičky (viz 
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obrázek 14, str. 48), na nichž bylo zkontrolováno, že přečištění bylo úspěšné. Retenční 

faktor přečištěného azidu 3 měl hodnotu 0,55. Po odpaření roztoků na vakuové odparce 

byly látky zváženy. Čistého azidu 3 bylo získáno 4,18 g. Celkový výtěžek produkce čisté 

funkcionalizované laktosy přes 3 reakční kroky z původních 5,04 g laktosy tak činil 

43 %. 

Obrázek 14. Čistota funkcionalizované laktosy pomocí TLC (mobilní fáze: 

cyklohexan/ethyl-acetát v poměru 1 : 1. A) E – znečištěný azid 3, P – přečištěný azid 3. 

Rf = 0,55. B) Přečištěný azid 3 byl nanesen v různých koncentracích ve třech drahách (1 – jedna 

kapka, 2 – tři kapky, 3 – pět kapek). Rf = 0,55. 

 

4.2 Syntéza glykokalix[4]arenu 
 

Připravený azid 3 byl navázán Huisgenovou cykloadicí na kalix[4]aren 4 s 1,2-střídavou 

konformací (poskytnut skupinou supramolekulární chemie prof. Ing. P. Lhotáka, CSc., 

VŠCHT). Bylo tak provedeno za přítomnosti měďnatých iontů, terciárního aminu, 

askorbátu sodného a N,N-dimethylformamidu. Adice byla provedena v mikrovlnné 

troubě při zahřívání na 80 °C po dobu dvou hodin. Získána byla kapalina zelenožluté 

barvy, jež byla extrahována v dělicí nálevce a analyzována pomocí TLC. Při užití mobilní 

fáze dichlormethan/methanol v poměru 95 : 5 bylo prokázáno, že reakce proběhla 

úspěšně (viz obrázek 15A), str. 49). Retenční faktor látky měl hodnotu 0,13. Odpařením 

rozpouštědla byl získán surový peracetát glykokalix[4]arenu 5 hnědé barvy o hmotnosti 

0,22 g. Pro purifikaci byl nanesen na kolonu obsahující silikagel a byl přečištěn 

v gradientu mobilní fáze dichlormethan/methanol v poměru 95 : 5. Složení mobilní fáze 
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se měnilo v lineárním gradientu po 1 %, přičemž látka byla eluována nejprve čistým 

dichlormethanem. Jednotlivé frakce byly analyzovány pomocí TLC s mobilní fází 

dichlormethan/methanol v poměru 95 : 5 (viz obrázek 15B), str. 49). Retenční faktor 

produktu měl hodnotu 0,45. Přečištěný peracetát glykokalix[4]arenu 5 byl odpařen na 

vakuové odparce a bylo získáno 27 mg čisté nahnědlé rosolovité látky. Konečný výtěžek 

reakce byl tedy 24 %. 

Obrázek 15. Analýza průběhu Huisgenovy cykloadice na TLC (mobilní fáze: 

dichlormethan/methanol v poměru 95 : 5). A) E – funkcionalizovaná laktosa, P – peracetát 

glykokalix[4]arenu 5 připravený Huisgenovou cykloadicí. B) Peracetát glykokalix[4]arenu 5 

přečištěný sloupcovou chromatografií. Rf = 0,45. 

 

Čistý peracetát glykokalix[4]arenu 5 bylo třeba deacetylovat, a to Zemplénovou metodou 

s užitím methanolátu sodného. Získaný roztok byl bazický s pH 8. Po úplné deacetylaci 

za vzniku finálního glykokalix[4]arenu 6 byl k látce přidáván iontoměnič. Po dosažení 

neutrálního pH byl odchráněný glykokalix[4]aren 6 lyofilizován. Získáno bylo 16 mg 

hnědého prášku. Deacetylační reakce měla výtěžek 88 %.  

Výtěžek celé přípravy glykokalix[4]arenu 6 reakcí 30 mg kalix[4]arenu 4 

s 200 mg azidu 3 přes 2 reakční kroky činil 21 %. Získaný glykokalix[4]aren 6 byl 

analyzován Ing. Lucií Petráskovou, Ph.D., pomocí HPLC s gradientovou elucí (viz 

obrázek 16, str. 50). Tak byla zjištěna jeho čistota, jež byla 97 %. Strukturní integrita 

glykokalix[4]arenu 6 byla ověřena NMR spektroskopií, která byla provedena 

RNDr. Helenou Pelantovou, Ph.D. (viz Příloha 1). 
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Obrázek 16. HPLC chromatogram glykokalix[4]arenu 6. Čistota připraveného 

glykokalix[4]arenu 6 – 97 %. Kolona Chromolith RP 18e (100  3 mm), mobilní fáze A = 5% 

acetonitril, 0,1% kyselina mravenčí; B = 80% acetonitril, 0,1% kyselina mravenčí; gradientová 

eluce: 0–2 min 0 % B, 2–7 min 0–90 % B, 7–8 min 90 % B, 8–11 min 90–0 % B, 11–14 min 

ekvilibrace kolony. Průtoková rychlost 1,2 ml/min, teplota 25 °C. Provedeno Ing. Lucií 

Petráskovou, Ph.D. 

 

4.3 Produkce a purifikace Gal-1 a Gal-3 
 
Pro produkci obou rekombinantních galektinů byly užity kompetentní buňky E. coli 

Rosetta 2 (DE3) pLysS, jež byly transformovány metodou teplotního šoku (2 minuty na 

ledu, 30 sekund při 42 °C) plazmidem nesoucím ve vektoru pETDuet-1 genový konstrukt 

Gal-1 s histidinovou kotvou na N-konci. Gal-3 byl produkován z plazmidu nesoucího 

genový konstrukt Gal-3 taktéž s N-terminální histidinovou kotvou. Nejprve byla inkubací 

v průběhu 16 hodin vytvořena buněčná prekultura. Ta byla následně přenesena do TB 

média a inkubována za vzniku hlavní kultury. Po zhruba čtyřech hodinách, kdy se buňky 

nacházely ve středu exponenciální fáze růstu a hodnota absorbance při měření optické 

denzity (600 nm) tedy byla v rozmezí 0,6 – 0,8 [50], byl přidán induktor proteosyntézy 

IPTG (0,5M). Exprese proteinů pak probíhala při snížené teplotě 25 °C. 

Celkem bylo získáno 4,1 g buněk (Gal-1) a 4,3 g buněk (Gal-3) ze 600 ml TB 

média. Následnou sonikací byla narušena celistvost buněk, došlo k vylití jejich obsahu, 

a tím i k uvolnění produkovaného proteinu. Přítomný inhibitor PMSF inhiboval 

případnou degradaci galektinu proteázami.  

 Rekombinantní galektiny bylo poté třeba purifikovat. K tomu byla použita kolona 

na bázi agarosy, jež obsahovala imobilizované nikelnaté ionty, ke kterým se galektin 
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vázal pomocí své histidinové kotvy. Při promývání kolony elučním pufrem obsahujícím 

imidazol byly sbírány frakce, které byly podrobeny analýze obsahu proteinů podle 

Bradforda. Tak byly identifikovány frakce s nejvyšším obsahem galektinu a po jejich 

spojení byla provedena dialýza, čímž byl odstraněn nadbytečný imidazol. Zároveň tak 

byly galektiny převedeny do EPBS pufru, ve kterém byly po filtraci (membránový filtr 

s velikostí pórů 0,22 μm) a při skladování při 4 °C stabilní po dobu dvou měsíců. 

   Koncentrace galektinů byla stanovena opět metodou dle Bradforda. Ze získané 

kalibrační přímky ve tvaru A595 = 2,6857cIgG + 0,0018 (viz obrázek 17, str. 51) byla 

vypočítána koncentrace zásobního roztoku produkovaného Gal-1, která byla rovna 

4,1 mg/ml. Při znalosti molární hmotnosti Gal-1 (16,5 kDa jako monomer) bylo možné 

z hmotnostní koncentrace vypočítat koncentraci molární. Její hodnota byla určena jako 

251 μM. Výtěžkem celé produkce bylo 24,8 mg Gal-1, což odpovídalo 2,0 mg proteinu 

na 1 g buněk (celkem 12,3 g buněk z 1,8 l TB média).  

Obrázek 17. Kalibrační přímka stanovení koncentrace proteinu dle Bradforda. Závislost 

průměrné absorbance barevného komplexu při 595 nm na hmotnostní koncentraci IgG se 

zaznamenanými směrodatnými odchylkami. Rovnice kalibrační přímky: 

A595 = 2,6857cIgG + 0,0018. 

 

Čistota Gal-1 byla ověřena pomocí SDS-PAGE (viz obrázek 18, str. 52). Na gel 

byl nanesen vzorek roztoku Gal-1 před purifikací, vzorek roztoku proteklého kolonou 

a vzorek Gal-1 po purifikaci. Nanesen byl taktéž vzorek standardu, tedy LMW markeru. 
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Obrázek 18. SDS-PAGE provedená pro zjištění čistoty produkovaného Gal-1. Zobrazení 

postupu různých vzorků v jednotlivých drahách. LMW – standardní molekulový marker (shora 

97,0 kDa; 66,0 kDa; 45,0 kDa; 30,0 kDa; 20,1 kDa; 14,4 kDa); 1, 2 – vzorky purifikovaného 

proteinu; 3 – vzorek po promytí kolony ekvilibračním pufrem; 4 – vzorek roztoku před nanesením 

na kolonu. Šipkou naznačena úroveň hodnoty odpovídající molekulové hmotnosti Gal-1 

(16,5 kDa). 

 

Obdobně jako Gal-1 byl produkován i Gal-3. Koncentrace tohoto galektinu po 

purifikaci byla rovna 4,8 mg/ml. Molární hmotnost Gal-3 v dané formě byla rovna 

28 kDa, tedy jeho molární koncentrace byla stanovena jako 170 μM. Výtěžkem celé 

produkce bylo 28,5 mg Gal-3, což odpovídalo 2,2 mg proteinu na 1 g buněk (celkem 

12,9 g buněk z 1,8 l TB média). Čistota Gal-3 byla opět ověřena pomocí SDS-PAGE. 

Bohužel došlo k poškození gelu a z časových důvodů nebylo možné jej znovu vytvořit, 

obrázek proto není k dispozici. 
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4.4 Vazebná afinita připraveného glykokalix[4]arenu ke 
Gal-1 a Gal-3 
 
Metodou kompetitivní ELISA byla stanovena afinita připraveného multivalentního 

glykokalix[4]arenu 6 a standardu laktosy ke Gal-1 a Gal-3. Tato afinita byla vyjádřena 

jako schopnost inhibovat vazbu galektinu v roztoku na imobilizovaný kompetitivní 

ligand ASF, a to pomocí hodnoty IC50, tedy hodnoty koncentrace inhibitoru, při níž 

dochází k 50% inhibici vazby galektinu na imobilizovaný ASF (viz tabulka 1, 2; str. 53, 

54). Závislost naměřených hodnot absorbancí při 450 nm (odpovídající zbytkovému 

galektinu navázanému do jamek) na logaritmu koncentrací obou inhibitorů byla 

vyhodnocena metodou nelineární regrese v programu GraphPad Prism 9.3.1 (viz obrázek 

19, 20; str. 54). Pro vyhodnocení v tomto programu byl použit model „inhibitor vs. 

response (variable slope)“. 

 Co se týče Gal-1, hodnota IC50 u laktosy byla rovna 388 ± 47 μM. 

U glykokalix[4]arenu 6 byla zjištěna hodnota IC50 = 59 ± 17 μM. Glykokalix[4]aren 6 

má tedy asi 7 vyšší afinitu ke Gal-1 než laktosa. Vyhodnocením inhibiční křivky Gal-3 

s laktosou byla získána hodnota IC50 = 198 ± 13 μM. Pro Gal-3 a glykokalix[4]aren 6 

byla zjištěna hodnota IC50 = 6 ± 2 μM. Glykokalix[4]aren 6 je tedy zhruba 32 silnější 

inhibitor Gal-3 než laktosa. Co se týče selektivity, glykokalix[4]aren 6 byl zhruba 9,6 

selektivnější inhibitor pro Gal-3 než Gal-1. 

 

Tabulka 1. Stanovení afinity ligandů ke Gal-1 jako IC50. Zjištěné hodnoty IC50 pro jednotlivé 

ligandy, jejich průměr a směrodatná odchylka. 

IC50 [mM] 

Inhibitor 1. měření  2. měření  3. měření Průměr Směrodatná odchylka 

Laktosa 0,388 0,444 0,330 0,388 0,0467 

Glykokalix[4]aren 6 0,0465 0,0467 0,0826 0,0586 0,0170 
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Obrázek 19. Stanovení afinity inhibitorů ke Gal-1 metodou kompetitivní ELISA. Inhibice 

vazby Gal-1 k imobilizovanému ASF v závislosti na logaritmu koncentrace inhibitorů, tedy 

standardu laktosy a glykokalix[4]arenu. Vytvořeno v programu GraphPad Prism 9.3.1.  

 

Tabulka 2. Stanovení afinity ligandů ke Gal-3 jako IC50. Určené hodnoty IC50 pro jednotlivé 

ligandy, jejich průměr a směrodatná odchylka. 

Obrázek 20. Stanovení afinity inhibitorů ke Gal-1 metodou kompetitivní ELISA. Inhibice 

vazby Gal-3 k imobilizovanému ASF v závislosti na logaritmu koncentrace inhibitorů, tedy 

standardu laktosy a glykokalix[4]arenu. Vytvořeno v programu GraphPad Prism 9.3.1. 

IC50 [mM] 

Inhibitor 1. měření 2. měření 3. měření Průměr Směrodatná odchylka 

Laktosa 0,217 0,190 0,188 0,198 0,0131 

Glykokalix[4]aren 6 0,00568 0,00870 0,00393 0,00610 0,00197 
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5. Diskuze 
 

Kalix[4]areny jsou makrocyklické systémy, které sestávají ze čtyř fenolových kruhů. Jsou 

velmi snadno modifikovatelné a dobře tvoří komplexy s různými molekulami. Díky 

těmto vlastnostem se využívají v mnoha oblastech [6]. Kalix[4]areny lze modifikovat 

vazbou sacharidů za vzniku glykokalix[4]arenů. Vznik multivalentních ligandů má 

mnoho výhod. Nejenom že vznikají vysoce specifické molekuly, ale také dochází 

k uplatnění principu kooperativity [4]. Jednoduché sacharidy mají afinitu k receptorům 

poměrně nízkou, avšak pokud jsou dané sacharidy multivalentně prezentovány na určité 

struktuře, afinita se mnohonásobně zvyšuje. Hydrofobní jádra kalix[4]arenů jsou také 

běžně využívána ve farmakologii pro přenos různých molekul. Pokud ale dojde ke 

konjugaci kalix[4]arenů se sacharidovými jednotkami, dojde k mírnému snížení jejich 

rozpustnosti ve vodě a k jejich možné agregaci v micely. Ty pak často mohou konkrétní 

léčiva přenášet výrazně lépe [9]. Snížená rozpustnost ve vodě také způsobuje jejich lepší 

prostupnost přes biologické membrány. U kalix[4]arenů byla navíc pozorována velmi 

nízká toxicita, což je dalším důvodem, proč jsou kalix[4]areny a případně 

glykokalix[4]areny potenciálně výhodné jako terapeutika [8].  

V případě, kdy jsou kalix[4]areny substituovány β-D-galaktosidy, jsou specificky 

vázány a rozpoznávány galektiny [1]. Nadprodukce či deficience galektinů může  

doprovázet řadu onemocnění a patologických stavů a pokud by byly nalezeny takové 

glykokalix[4]areny, které by jejich funkci účinně inhibovaly, našly by užití při léčbě 

mnoha onemocnění [3]. Princip léčby by mohl spočívat v inhibici galektinů pomocí jejich 

přímé asociace s glykokonjugáty nebo by díky vzájemné afinitě mohly 

glykokalix[4]areny přinášet účinné látky do míst, kde galektiny danou nemoc působí. 

 V rámci této práce byl připraven jeden základní typ glykokalix[4]arenu 

v konformaci 1,2-střídavé, substituovaný standardním ligandem laktosou. Při přípravě 

azidu 3 bylo třeba nejprve ochránit peracetylací hydroxylové skupiny laktosy. Peracetát 1 

vznikal v inertní atmosféře argonu, aby nedocházelo ke vzniku kyseliny octové. Surový 

peracetát 1 (11,7 g) neobsahoval žádné cukerné nečistoty, a proto byl použit do dalšího 

reakčního kroku bez přečištění sloupcovou chromatografií. Následně syntetizovaný 

bromid 2 nebyl purifikován z důvodu své nestability. Kromě 4,18 g čistého azidu 3 bylo 

získáno také 2,75 g produktu mírně znečištěného. Jelikož se v separovaném vzorku 

nacházelo velké množství látek s podobným retenčním faktorem, bylo komplikované je 

oddělit, a z toho důvodu byl výtěžek čistého azidu 3 pouze 43 %. Následnou Huisgenovou 
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cykloadicí byl během dvou hodin při 80 °C připraven peracetát glykokalix[4]arenu 5. 

Zvýšené teploty bylo zapotřebí kvůli sterické náročnosti reakce. Cykloadice byla 

katalyzována měďnými ionty, které vznikaly redukcí síranu měďnatého askorbátem 

sodným. Po deacetylaci Zemplénovou metodou za vzniku glykokalix[4]arenu 6 byl 

přidán iontoměnič Amberlite IR-120 (H). Katex byl přidáván pro výměnu vodíkových 

iontů iontoměniče za sodné ionty z methanolátu sodného. Vznikal tak methanol, který lze 

na rozdíl od methanolátu sodného snadno odpařit  

Výsledný glykokalix[4]aren byl podroben analýze pomocí HPLC, přičemž byla 

použita kolona s reverzní fází. Silikagel byl modifikován 18-uhlíkatým řetězcem, a proto 

docházelo k zadržování nepolárních látek. Bylo zjištěno, že čistota produktu byla 97 % 

a purifikace tedy byla skutečně úspěšná. Celkový výtěžek syntézy této látky přes pět 

reakčních kroků byl 21 %. Ke ztrátám mohlo dojít především při samotné konjugaci 

(Huisgenova cykloadice), kdy nemuselo dojít ke 100% vyvázání všech propargylových 

skupin na nosiči z důvodu sterického bránění, a poté při purifikaci peracetátu 

glykokalix[4]arenu 5, kdy bylo nutné zvolit pro dokonalé přečištění gradientovou eluci. 

Složení mobilní fáze se měnilo v lineárním gradientu po 1 %. Látka byla eluována nejprve 

čistým dichlormethanem a nakonec mobilní fází dichlormethan/methanol v poměru 

95 : 5. Velmi malé množství výchozího kalix[4]arenu 4 (30 mg) purifikaci dále 

komplikovalo. 

Struktura glykokalix[4]arenu 6 byla ověřována pomocí NMR spektroskopie. 

Protonová spektra byla vztažena na zbytkový signál D2O (δH 4.732 ppm (z angl. parts 

per million)), uhlíková spektra na signál acetonu (δC 30.50 ppm). Signály studované látky 

bylo obtížné interpretovat, jelikož byly signály výrazně rozšířené a ve 2D experimentech 

(HSQC (z angl. heteronuclear single quantum correlation) a HMBC (z angl. 

heteronuclear multiple bond correlation)) neposkytovaly potřebné korelace. Některé 

signály patřící kalixarenové struktuře nebyly detekovány vůbec. Z tohoto důvodu nebylo 

možné strukturu zejména kalixarenové části jednoznačně potvrdit. Chemické posuny 

veškerých detekovaných signálů však souhlasily s očekávanými hodnotami, které již byly 

pozorovány u strukturně podobných sloučenin. Struktura samotného kalix[4]arenového 

nosiče byla taktéž předem potvrzena NMR. Integrální intenzity obou anomerních 

protonů, methinu triazolového cyklu i meta-protonů kalixarenu také odpovídaly 

navrhované struktuře. 

 Galektiny byly produkovány expresí v E. coli Rosetta 2 (DE3) pLysS buňkách, 

které se dlouhodobě ukázaly jako nejvhodnější pro správné složení galektinů a produkují 
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galektiny v dobrém výtěžku. Samotná proteinová exprese po indukci IPTG probíhala při 

snížené teplotě 25 °C. Při příliš vysoké teplotě by produkce proteinů mohla být 

nepřiměřeně rychlá a to by následně mohlo způsobit jejich špatné skládání. Jelikož byly 

produkovány galektiny s histidinovou kotvou na N-konci, bylo možné je purifikovat 

pomocí afinitní chromatografie (Ni-NTA Agarose), kde se histidinová kotva vázala na 

nikelnaté ionty. Protein byl vymyt standardním postupem – pufrem obsahujícím 

imidazol. Jelikož je struktura imidazolu velmi podobná struktuře histidinu, došlo na 

koloně k jejich záměně a požadovaný protein byl eluován do roztoku. Nejprve však byla 

kolona promyta ekvilibračním pufrem s nízkou koncentrací imidazolu pro odstranění 

nespecificky vázaných proteinů. K následnému odstranění imidazolu z roztoku galektinů 

byla užita dialýza, která je šetrná a nevede u galektinů k významným ztrátám, například 

ulpěním na membráně. Imidazol by taktéž mohl být odstraněn ultracentrifugací. Při užití 

ultracentrifugace ovšem může dojít ke ztrátě proteinu při jeho interakci s centrifugačním 

filtrem. Příliš dlouhá dialýza také může mít negativní účinek, a to inaktivaci galektinu, 

k čemuž však při zvoleném postupu ve viditelné míře nedocházelo. Pokud by galektiny 

nebyly produkovány s histidinovou kotvou, mohly by být purifikovány například na 

koloně na bázi sefarosy s imobilizovanou laktosou [51]. Byla by tak využita galektinová 

afinita k β-D-galaktosidům. Navázaný galektin by byl následně uvolněn pufrem 

obsahujícím laktosu, která by však musela být z roztoku zcela odstraněna, aby 

neinterferovala při stanovení aktivity. Výhodou této metody je zisk pouze aktivních 

galektinů, zatímco při použití Ni-NTA Agarose se v obdrženém roztoku galektinů mohou 

nacházet i jeho inaktivní formy. 

Elektroforézou za přítomnosti SDS (viz obrázek 18 str. 52) byla potvrzena čistota 

obou galektinů. Vzorek purifikovaného Gal-1 doputoval gelem do úrovně, jež odpovídala 

skutečné molekulové hmotnosti tohoto galektinu, a to 16,5 kDa. Gal-1 zde byl přítomen 

jako monomer, jelikož došlo k porušení nekovalentních interakcí a disulfidických 

můstků. Gal-1 taktéž netvoří dimery, pokud je jeho koncentrace nízká [52]. Vzorek Gal-3 

doputoval do úrovně 28 kDa, která odpovídá monomerní formě Gal-3. Pro oligomerizaci 

je nutná přítomnost multivalentního oligosacharidu [21]. Oba galektiny byly 

produkovány v dobrých výtěžcích. Gal-1 byl získán ve výtěžku 2,0 mg na 1 g buněk 

a Gal-3 ve výtěžku 2,2 mg na 1 g buněk. 

 Spektrofotometrická měření při stanovení afinity glykokalix[4]arenu 6 

k produkovaným galektinům byla vyhodnocena programem GraphPad Prism 9.3.1 (viz 

obrázek 19 a 20, str. 54). Byly získány hodnoty IC50. V případě Gal-1 se dle literatury, 
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kdy bylo měření provedeno za stejných podmínek, hodnoty IC50 pro laktosu rovnají 

357 ± 48 μM a v případě Gal-3 se rovnají 143 ± 28 μM [53]. Měření provedené v rámci 

této práce tedy bylo správné, jelikož pro Gal-1 byla průměrná hodnota IC50 určena jako 

388 ± 47 μM a pro Gal-3 jako 198 ± 13 μM. Získaná hodnota pro Gal-3 se nenacházela 

v rámci chyby publikované hodnoty, avšak vzhledem k tomu, že do jisté míry hodnoty 

závisejí na individuálním provedení metody ELISA a standardní hodnoty IC50 se často 

do jisté míry liší i v literatuře, nejednalo se o závažnou chybu. Vyhodnocením hodnot 

IC50 pro glykokalix[4]aren 6 bylo zjištěno, že Gal-3 (IC50 = 6 ± 2 μM) má pro tento ligand 

9,6 větší afinitu než Gal-1 (IC50 = 59 ± 17 μM). Vzhledem ke zcela jiné strmosti křivky 

závislosti míry inhibice vazby galektinu na imobilizovaný ASF na logaritmu koncentrace 

kompetitivního ligandu u Gal-3 a u Gal-1 byly vzorky pro metodu ELISA s Gal-3 ředěny 

čtyřkovou ředicí řadou, zatímco vzorky pro Gal-1 byly ředěny pouze dvojkovou ředící 

řadou. Gal-1 měl tedy v každé další jamce poloviční koncentraci, zatímco Gal-3 ji měl 

vždy 4 nižší. Díky tomu byl pokryt celý průběh inhibiční křivky. Odlišná strmost mohla 

být způsobena odlišnou afinitou jednotlivých galektinů k připravenému 

glykokalix[4]arenu 6.  

Gal-1 vázal glykokalix[4]aren 6 až 7 lépe než volnou laktosu. Gal-3 až 32 lépe. 

Bylo tedy potvrzeno, že pokud je sacharid vázán na multivalentní struktuře, mají pro něj 

galektiny mnohem vyšší afinitu, protože se uplatňuje princip kooperativity [4]. Celková 

avidita mezi galektiny a glykokalix[4]arenem 6 byla vyšší (tj. nižší IC50), než pouhý 

součet afinit ke čtyřem jednotlivým jednotkám laktosy. S Gal-1 bylo aviditní zesílení 

1,7násobné a s Gal-3 bylo zesílení zhruba osminásobné. Připravený glykokalix[4]aren 6 

byl také porovnán s podobnými, již publikovanými glykokalix[4]areny. V minulosti byl 

syntetizován glykokalix[4]aren, na nějž byla laktosa vázána přes thiomočovinový můstek 

a nikoliv skrze 1,2,3-triazol. Byl připraven ve dvou konformacích, a to konformaci 

kónické a 1,3-střídavé. Gal-1 měl k tomuto glykokalix[4]arenu v konformaci kónické 

(IC50 = 10 000 μM) zhruba 1,3 nižší aviditu než k volné laktose (IC50 = 7 500 μM) 

a Gal-3 ji měl k tomuto ligandu (IC50 = 200 μM) zhruba 12,5 vyšší než k volné laktose 

(IC50 = 2 500 μM). Naopak avidita Gal-1 ke glykokalix[4]arenu v konformaci 

1,3-střídavé (IC50 = 1 250 μM) se vzhledem k volné laktose zvýšila 6, zatímco u Gal-3 

se zvýšila 5 (IC50 = 500 μM) [54]. Z uvedených dat je patrné, že glykokalix[4]aren 6, 

připravený v rámci této práce, byl jako ligand výrazně efektivnější než dříve připravený 

glykokalix[4]aren v literatuře, což bude patrně vlivem jednak jiné geometrie nosiče 
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(1,2-střídavá konformace), jednak vlivem přítomnosti 1,2,3-triazolu těsně sousedícího se 

sacharidovým ligandem, kdy může docházet k posilující nespecifické interakci 

s vazebným místem galektinu. 
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6. Závěr 
 

V rámci teoretické části práce byly shrnuty základní vlastnosti kalix[4]arenů, jejich 

využití a možnost jejich funkcionalizace pomocí tzv. „click“ reakce, tedy 1,3-dipolární 

cykloadiční reakci mezi azidem a koncovými či vnitřním alkynem za vzniku 

1,2,3-triazolu. Dále byly představeny galektiny, přičemž podrobněji byly rozebrány 

vlastnosti a biologický význam Gal-1 a Gal-3. Poslední kapitola byla věnována 

sacharidovým ligandům těchto proteinů. 

 V experimentální části práce byl syntetizován azid 3 s výtěžkem 43 %. 

Huisgenovou cykloadicí byl navázán na kalix[4]aren 4 s 1,2-střídavou konformací a po 

následné deacetylaci a purifikaci byl získán glykokalix[4]aren 6 ve výtěžku 21 %. 

Analýzou pomocí HPLC (prováděla Ing. Lucie Petrásková, Ph.D.) byla stanovena jeho 

čistota na 97 %. NMR analýzou (prováděla RNDr. Helena Pelantová, Ph.D.) byla 

potvrzena struktura látky, přestože bylo obtížnější signály vzhledem k jejich výraznému 

rozšíření interpretovat.   

 Dále byly expresí v E. coli produkovány rekombinantní Gal-1 a Gal-3. Výtěžek 

Gal-1 byl roven 2,0 mg na 1 g buněk a výtěžek Gal-3 byl roven 2,2 mg na 1 g buněk. 

Jejich čistota byla potvrzena pomocí SDS-PAGE a jejich lektinová aktivita byla ověřena 

pomocí imunochemické metody ELISA v kompetitivním uspořádání se standardním 

ligandem laktosou.  

 Nakonec byla změřena afinita připraveného glykokalix[4]arenu 6 k jednotlivým 

galektinům, a to opět kompetitivní imunochemickou metodou ELISA. Efektivněji byl 

tento ligand vázán Gal-3 u kterého byla hodnota IC50 stanovena jako 6 ± 2 μM. Gal-1 byl 

vázán zhruba 10 slaběji a hodnota IC50 pro něj byla stanovena jako 59 ± 17 μM. 

 Vzhledem k přítomnému multivalentnímu efektu, kdy s Gal-3 došlo k výraznému 

aviditnímu zesílení, by připravený ligand mohl najít využití v dalším biomedicínském 

výzkumu. Zde by mohl sloužit jako inhibitor tohoto galektinu. Laktosa obecně není příliš 

dobrým ligandem, a pokud by tedy došlo k její výměně za jiný typ sacharidové jednotky, 

pak by byl aviditní nárůst pravděpodobně ještě významnější. Připravený ligand bude 

předmětem dalšího výzkumu na školicím pracovišti. 
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Příloha 1 
 
1H a 13C NMR data (700,13 MHz pro 1H, 170,65 MHz pro 13C, D2O, 30 °C) pro 

5,11,17,23-tetrakis[β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-β-D-glukopyranosyl-1-(1,2,3-triazol-4-

yl-prop-1-oylamino]-25,26,27,28-tetrapropoxykalix[4]aren 6 v 1,2-střídavé konformaci 

naměřená na spektrometru Bruker Avance III 700 MHz (Bruker BioSpin, Rheinstetten, 

Německo) 

 

1H NMR (700.13 MHz, D2O, 30 oC) δ: 7.904 (4H, br s, H-4’), 7.23, 7.16 (8H, br s, 

H-meta), 5.624 (4H, br s, H-1Glc), 4.469 (4H, br s, H-1Gal), 3.99H (H-2Glc), 3.97H (H-6Glc), 

3.93 (H-4Gal), 3.88H, 3.85H (H-2Glc, H-5Glc), 3.87H (H-6uGlc), 3.84H (H-3Glc), 3.77H 

(H-6Gal), 3.72H (H-5Gal), 3.65H (H-3Gal), 3.583 (H-2Gal) 

H … kvůli překryvu signálů odečteno z HSQC spektra 

 

13C NMR (176.05 MHz, D2O, 30 oC) δ: 171.92x (C=O), 153.22x (C-ipso), 146.92 

(C-3’), 133.28x, 132.05x (C-ortho, C-para), 122.49 (C-4’), 121.3x (C-meta), 103.21 

(C-1Gal), 87.49 (C-1Glc), 77.85, 77.79 (C-4Glc, C-5Glc), 75.56 (C-5Gal), 74.80 (C-3Glc), 

72.79 (C-3Gal), 72.28 (C-2Glc), 71.16 (C-2Gal), 68.76 (C-4Gal), 61.20 (C-6Gal), 60.05 (C-

6Glc), 35.57x (C-1’), 22.68x, 21.34x (C-2’, C-2”), 10.22 (C-3”) 

x … výrazně rozšířený signál 

 


