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ABSTRAKT  
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Školitel:                                PharmDr. Miloslava Netopilová, Ph.D. 

Název diplomové práce:     Imunodetekce enzymů redukujících karbonylovou skupinu     

(Western blotting) 

 

Enzymy redukující karbonylovou skupinu jsou důležité jak pro metabolizaci 
eobiotik, tak i xenobiotik. Tyto enzymy se dělí na tři nadrodiny : aldo-keto reduktasy 
(AKR), dehydrogenasy/reduktasy se středně dlouhým řetězcem (MDR) 
a dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem (SDR). Součástí SDR nadrodiny  je 
i 11β-hydroxysteroiddehydrogenasa typ 1 (11β-HSD1). Tento enzym je důležitý pro 
akvitaci steroidního hormonu kortisonu na jeho aktivní formu kostisol, ale podílí se i na 
přeměně některých xenobiotik, např. protinádorového léčiva oracinu. Redukce 
karbonylové skupiny oracinu se však kromě 11β-HSD1 účastní i další enzym 
lokalizovaný v mikrosomální membráně. Při purifikaci tohoto neznámého enzymu byla 
použita separace na Q Sepharose. Cílem práce bylo pomocí imunodetekce (Western 
blotting) zjistit, v kterých frakcích po separaci se vyskytuje 11β-HSD1. Pro Western 
blotting byla použita nitrocelulózová membrána, primární polyklonální králičí protilátky 
proti 11β-HSD1 v ředění 1:1000, sekundární polyklonální protilátka s navázanou 
křenovou peroxidasou v ředění 1:1000 a chemiluminiscenční detekční systém ECL Plus 
firmy Amersham. Čas blotování byl zvolen 60 minut, inkubace s primární protilátkou 60 
minut a se sekundární protilátkou 90 minut (obě za laboratorní teploty). Enzym 
11β-HSD1 byl nalezen ve frakcích A11, A12, B12, B11, B10 získaných separací 
jaterních mikrosomů na Q Sepharose. Předpokládá se, že tyto frakce obsahují i hledaný 
enzym. V ostatních frakcích nebyla 11β-HSD1 zjištěna. 
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ABSTRACT  

 
 

Charles University in Prague  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Biochemical Sciences 
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Supervisor:                               PharmDr. Miloslava Netopilová, Ph.D. 

Title of diploma thesis:            Immunodetection of enzymes catalyzing karbonyl 

reductions (Western blotting) 

 

The enzymes which reduce carbonyl group are important for metabolism of eobiotics 
and xenobiotics. There are recognized three superfamilies of carbonyl-reducing enzymes: 
aldo-keto reductases (AKR), the medium-chain dehydrogenases/reductases (MDR) and 
the short-chain dehydrogenases/reductases (SDR). The 11β-hydroxysteroid 
dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) is member of the SDR superfamily. This enzyme is 
essential for activating steroid hormone cortison to its active form cortisol. Its activity is 
also vital for metabolism of some other xenobiotics, e.g the anticancer drug oracin. Yet 
the carbonyl group of oracin is also reduced by another unknown enzyme wich is located 
in microsomal membrane. For the purification of this unknown enzyme Q Sepharose was 
used. The aim was to find out which fractions after purification contain 11β-HSD1 by 
using the imudetection (Western blotting). In Western blotting we used nitrocelulose 
membrane, the primary rabbit polyclonal antibodies against 11β-HSD1 dilution 1:1000, 
the secondary polyclonal swine anti-rabbit immunoglobulins/HRP antibodies dilution 
1:1000 and the ECL Western Blotting Detection System (Amersham company). Blotting 
time for this method was 60 minutes. The incubation time was 60 minutes with the 
primary antibodies and 90 minutes with the secondary antibodies (both at laboratory 
temperature). The 11β-HSD1 was found in fractions A11, A12, B12, B11 and B10 which 
were separated from liver microsomes by Q Sepharose. These fractions are supposed to 
contain the unknown enzyme. The enzyme 11β-HSD1 was not found in the other 
fractions. 
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1 ÚVOD 

V lidském těle probíhá metabolismus eobiotik (látky tělu vlastní) a xenobiotik (látky 

tělu cizí). Metabolismus je zajištěn enzymy, které jsou pro fungování lidského 

organismus nezbytné.  

Mohou ovlivňovat zdravotní stav člověka a proto je jim věnována velká pozornost 

a stále se hledají enzymy nové. Získáváním informací o nových enzymech by se mohlo 

přispět k terapii některých nemocí, které jsou těžko léčitelné nebo je nelze vůbec léčit. 

U membránově vázaných enzymů by se dala ovlinit jejich funkce pomocí jejich indukce 

nebo inhibice. Enzymy mohou ovlivňovat účinnost jednotlivých léčiv jak jejich aktivací, 

tak i inakivací, což se poznáním vlastností jednotlivých enzymů může ovlivňovat. 

V dnešní době se dostávají do popředí zájmu redukční enzymy, které byly dříve 

zastíněny enzymy oxidačními (hlavně cytochrom P450). Důležitá je redukce karbonylové 

skupiny jak endogenních, tak exogenních sloučenin. Z toxikologického hlediska je 

redukce karbonylové skupiny důležitá pro deaktivaci např. warfarinu, haloperidolu 

daunorubicinu a dalších léčiv (Maser 1995).  

Na katedře Biochemických věd Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se snaží o 

izolaci a purifikaci nového redukčního enzymu. U tohoto enzymu se předpokládá, že se 

společně s 11β-HSD1 účastní metabolismu protinádorového léčiva oracinu. Léčivo se 

redukuje na 11-dihydrooracin, který má dva enantiomery, jenž mají menší 

protinádorovou aktivitu. Předpokládá se, že jeden z těchto enantiomerů se tvoří pomocí 

hledaného nového redukčního enzymu (Škarydová et al. 2009). Z tohoto důvodu se 

léčivo oracin používá jako modelové léčivo pro izolaci a purifikaci neznámé 

karbonylreduktasy. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Metabolismus xenobiotik 

Xenobiotikum (cizorodá látka) podléhá v organismu metabolickým změnám neboli 

biotransformaci, která umožňuje jeho případnou deaktivaci a lepší eliminaci. Reakce, 

jimiž se xenobiotika metabolizují, lze rozdělit do dvou fází označovaných I a II. Není 

nutné, aby xenobiotikum prošlo oběma fázemi. Enzymy pro dané reakce se vyskytují 

nejvíce v játrech, dále pak v kůži, plicích, nosní sliznici, GIT, ledvinách, pankreatu, 

mozku, srdci a v placentě. Subcelulárně se vyskytují hlavně v hladkém 

endoplazmatickém retikulu (mikrosomy), ale také v cytosolu, mitochondriích 

a lyzosomech (Ledvina et al. 2005). V poslední době se považuje transport xenobiotika 

do buňky a exkrece metabolitů či konjugátů z buňky ven jako nultá, resp. třetí fáze 

metabolismu xenobiotik. Biotransformace může být ovlivněna věkem, pohlavím, 

onemocněním, genetickým vybavením, výživou nebo prostředím (Vodrážka 2002).  

2.1.1 I. fáze biotransformace 

První fáze biotransformace xenobiotik je důležitá ke zvýšení polarity a k zavedení 

skupiny schopné konjugace. Typickými reakcemi první fáze jsou oxidace, redukce 

a hydrolýza. 

Oxidační reakce jsou v biotransformaci xenobiotik nejčastější. Z nich dominují 

hydroxylace, při kterých se na strukturu xenobiotika váže nová hydroxylová skupina. 

Většinu oxidačních reakcí katalyzují enzymy ze skupiny monooxygenas (oxidasy se 

smíšenou funkcí), hlavně cytochrom P450. Mezi oxidační reakce kromě hydroxylace 

patří epoxidace, N-oxidace, S-oxidace, deaminace, desulfurace a další. V cytosolu 

dochází k oxidaci aldehydů a alkoholů (hlavně methanolu a ethanolu). Dalšími enzymy, 

které se účastní oxidace, jsou flavinové monooxygenasy, alkohol 

a aldehyddehydrogenasy, aminooxidasy, cyklooxygenasy, peroxidasy, xantinoxidasy, 

aldehydoxidasy, superoxiddismutasy, glutathionperoxidasy a další (Ledvina et al. 2005, 

Vodrážka 2002, Gibson a Skett 2001). 
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Redukční reakce xenobiotik probíhají v cytosolu a v membránách 

endoplasmatického retikula. Redukční přeměny zahrnují např. redukce dvojných vazeb 

mezi uhlíkovými atomy, deoxygenaci arenoxidů, redukci chinonů a hydroperoxidů, 

redukční dehalogenaci, redukční štěpení azosloučenin, redukci sloučenin obsahujících 

dusík, síru, selen, redukci anorganických a organokovových sloučenin. Hlavními 

enzymovými systémy redukujícími xenobiotika jsou alkoholdehydrogenasy, aldo-keto 

reduktasy, karbonylreduktasy, dihydrodiolreduktasy, cytochrom P450, xantinoxidasa, 

aldehydoxidasa, peroxidasy. Jako koenzymy vyžadují NADH nebo NADPH (Ledvina et 

al. 2005, Testa 2005, Vodrážka 2002).  

Některá xenobiotika jsou přeměněna hydrolýzou esterových, etherových nebo 

amidových vazeb esterasami. Příkladem enzymů jsou arylesterasy, karboxyesterasy, 

acetylesterasy a cholinesterasy, které se vyskytují v cytosolu, v endoplazmatickém 

retikulu a v lysosomech, ale také mimobuněčně v krevní plasmě. Substráty jsou 

hydroxamové kyseliny, hydrazidy, nitrily, karbamáty. Dále byly popsány hydrolytické 

dehalogenace alifatických uhlovodíků a hydrolytické štěpení cyklických sloučenin 

(Ledvina et al. 2005, Vodrážka 2002, Kvasničková 1995). 

2.1.2 II. fáze biotransformace 

Druhá fáze metabolismu xenobiotik je fáze konjugační, která vyžaduje dodání 

energie. Z tohoto důvodu vstupují konjugační činidla do této fáze aktivovaná. Jde 

o reakci endogenní sloučeniny s produktem první fáze biotransformace nebo 

s nezměněnným xenobiotikem, pokud obsahuje reaktivní skupinu, na kterou se může 

endogenní činidlo vázat. Konjugace probíhají převážně v játrech v endoplazmatickém 

retikulu, méně často ve střevní sliznici a v kůži (Ledvina et al. 2005, Vodrážka 2002). 

Přehled konjugačních reakcí je uveden v tab. 1. 

Nejčastěji probíhá glukuronidace za vzniku β-glukosiduronátu. Aktivovaným 

konjugačním činidlem je UDP-glukuronát. Tomuto typu konjugace podléhají alkoholy, 

fenoly, aminy, iminy, thioly, alifatické kyseliny (Ledvina et al. 2005, Vodrážka 2002). 

Fenoly, alifatické alkoholy, heterocyklické sloučeniny s hydroxyskupinou 

a aromatické aminy jsou konjugovány PAPS (3´-fosfoadenosyl-5´-fosfosulfát) za vzniku 

O-alkylsulfátu nebo O-arylsulfátu (Ledvina et al. 2005, Vodrážka 2002). 
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Látky obsahující skupiny -OH, -NH2, -SH se alkylují S-adenosylmethioninem 

(Ledvina et al. 2005, Vodrážka 2002). 

Acylační reakci s acetyl-CoA podléhají hydroxysloučeniny, aminosloučeniny 

a hydrazidy (Ledvina et al. 2005, Vodrážka 2002). 

S glycinem probíhá syntetická reakce s aromatickými kyselinami a heterocyklickými 

kyselinami, např. z kyseliny benzoové se tvoří kyselina hippurová (Ledvina et al. 2005, 

Vodrážka 2002). 

Polycyklické aromatické sloučeniny a halogenderiváty se konjugují s glutathionem 

za vzniku merkapturátů (Ledvina et al 2005, Vodrážka 2002). 

 

Tab. 1 Klasifikace hlavních typů konjugačních reakcí (Knejzlík et al. 1999) 

 

Typ reakce Konjugační činidlo Reaktivní skupina v xenobiotiku 

Reakce s aktivovaným konjugačnímm činidlem 

Glukuronidace UDP-glukuronová kys. -OH, -COOH, -NH2,-NR2, 

Konjugace se sacharidy 
UDP-glukosa, UDP-xylosa, 

UDP-ribosa 
-OH, -COOH, -SH 

Sulfatace PAPS -OH, NH2, -SH 

Methylace S-adenosylmethionin -OH, -NH2 

Acetylace acetyl -CoA, -OH, -NH2 

Detoxikace kyanidů sulfátová síra -CN 

Reakce s aktivovaným xenobiotikem 

Konjugace s glutathionem glutathion 
arenoxidy, epoxidy, alkyl- 

a arylhalogeny 

Konjugace 

s aminokyselinou 

glycin, taurin, glutamová 

kys. 
-COOH 
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2.2 Biotransformační enzymy katalyzující redukci 

karbonylové skupiny 

Metabolismus karbonylové skupiny se týká jak endogenních (prostaglandiny, 

sacharidy, steroidy), tak exogenních sloučenin včetně xenobiotik. Enzymy redukující 

karbonylovou skupinu jsou podstatné pro první fázi biotransformace aromatických, 

alicyklických i alifatických karbonylových sloučenin. Jsou důležité pro deaktivaci 

některých léčiv, jako jsou warfarin, haloperidol, pentoxifylin, daunorubicin a další 

(Maser 1995). Tyto enzymy se dělí na tři nadrodiny: aldo-keto reduktasy (AKR), 

dehydrogenasy/reduktasy se středně dlouhým řetězcem (MDR) 

a dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem (SDR). Nadrodiny se liší svojí 

strukturou, druhovou a tkáňovou expresí, endogenními substráty (Persson et al. 1994, 

Jörnvall et al. 1995 a Jez et al. 1997). 

2.2.1 Aldo-keto reduktasy 

Aldo-keto reduktasy (AKR) je rostoucí nadrodina NAD(P)(H) dependentních 

oxidoreduktas, které katalyzují redoxní transformace při biosyntézách, v intermediárním 

metabolismu a při detoxikaci. AKR jsou monomerní proteiny, které mají kolem 

320 aminokyselin a molekulovou hmotnost mezi 30 a 40 kDa. V centrálním vnitřním 

prstenci je 8 paralelních β-listů obklopených z vnější strany osmi α-helixy: (β/α)8-válec. 

Motiv (β/α)8 je velmi výhodný. Je užitečný pro vazbu redoxního aktivního kofaktoru 

a kovů, aby mohlo dojít ke kvarternímu uspořádání (Barski et al. 2008, Jez et al. 1997). 

Nacházejí se v těle savců, obojživelníků, v rostlinách, kvasinkách, v prvocích 

a bakteriích. Enzymy AKR metabolizují mnoho substrátů například alifatické aldehydy, 

monosacharidy, steroidy, prostaglandiny, polycyklické aromatické uhlovodíky, produkty 

pozdní glykace (AGE), produkty peroxidace lipidů a isoflavonoidy (Barski et al. 2008, 

Jez et al. 1997). 

Enzymy AKR se rozdělují podle sekvence aminokyselin do 15 rodin. U savců se 

vyskytují rodiny AKR 1, 6 a 7. U člověka je identifikováno 15 různých AKR proteinů 

(Barski et al. 2008). Aby enzymy mohly patřit do jedné rodiny, musí se shodovat ve 

40 % aminokyselin primární sekvence. Pokud by patřily do jedné podrodiny, tak shoda 
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musí být více jak 60 % (Jez et al. 1997). Přehled dosud známých i předpokládaných 

AKR je zvěřejněn v internetové databázi AKR Superfamily (www.med.upenn.edu/akr), 

která zahrnuje okolo 150 sekvencí. 

2.2.2 Dehydrogenasy/reduktasy se středně dlouhým řetězcem 

Nadrodina dehydrogenas/reduktas se středně dlouhým řetězcem (The medium-chain 

dehydrogenases/reductases; MDR) zahrnuje velký počet enzymů s širokým spektrem 

enzymových aktivit. Tyto enzymy jsou součástí metabolismu, regulačních procesů 

a ochrany proti poškození buňky. Charakteristickými znaky enzymů této nadrodiny je to, 

že se skládají z 350-400 aminokyselinových zbytků a mají dvě strukturně konzervativní 

domény, kofaktor vážící doménu a katalytickou doménu. Kofaktorem všech enzymů je 

NAD(H) nebo NADP(H), ale základní dělení MDR vychází z rozdílného reakčního 

mechanismu: zinek obsahující a zinek neobsahující MDR. Mnoho MDR enzymů váže 

ještě druhý, nekatalytický strukturní zinečnatý ion. Většina MDR je aktivní ve formě 

dimeru nebo tetrameru. Jejich sekvence nejsou příliš podobné (Knoll a Pleiss 2008). 

 Pro MDR existuje několik klasifikací. První rozdělení bylo vytvořeno na základě 

srovnání 100 sekvencí ze 6 genomů – MDR byly rozděleny do 8 rodin ve dvou třídách: 

třída zinek-obsahujících MDR zahrnuje cinnamylalkoholdehydrogenasy, polyol-

dehydrogenasy, dimerové alkoholdehydrogenasy a tetramerní alkoholdehydrogenasy; do 

třídy MDR neobsahujících zinek patří chinonoxidoreduktasy, mitochondriální protein 

MRF, leukotrien-B4-dehydrogenasy a acyl-CoA reduktasy (Nordling et al. 2002). Druhá 

klasifikace vychází z porovnání sekvencí 583 MDR a dělí tyto enzymy na 

3 makrorodiny: makrorodina I a II obsahuje zinek, makrorodina III ne; všechny 

makrorodiny se dále dělí, ale jednotlivé podrodiny nekorespondují s výše uvedeným 

rozdělením podle Nordlinga (Riveros-Rosas et al. 2003). Nejnovější dělení MDR je 

uvedeno v databázi The Medium-Chain Dehydrogenase/Reductase Engineering Database 

(MDRED), která se zabývá výzkumem vztahů sekvence-struktura-funkce 

(www.mdred.uni-stuttgart.de). Tato databáze obsahuje 6420 sekvencí pro 2684 proteinů 

a 257 struktur pro 42 proteinů (Knoll a Pleiss 2008). 

2.2.3 Dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem  

Nadrodina dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem (The short-chain 

dehydrogenases/reductases; SDR) je rozsáhlá a různorodá skupina proteinů, které se 
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nacházejí ve všech formách života (archebakterie, bakterie a eukaryota) (UniProt 

Consortium 2008). Do této nadrodiny patří cca 46 000 enzymů (Bateman et al. 2004). 

Kolem sedmdesáti z nich je identifikováno v lidském genomu (Oppermann et al. 2003). 

Údaje o struktuře u lidských enzymů je známá asi u dvaceti z nich. O mnoha enzymech 

této nadrodiny se toho ještě příliš neví (Wu et al. 2007). Tato nadrodina má pět typů 

enzymů („Klasická, Prodloužená, Střední, Divergentní a Komplexní“) a aktivita pro 

steroidní hormony je u všech pěti (Kavanagh et al. 2008). 

Nedávné funkční rozdělení SDR nadrodiny do nejméně 200 rodin se zakládá na 

Hidden Markov Models (HMMs). Nejnižší čísla mají rodiny vyskytující se u člověka. 

V současné době jsou označovány 4 minoritní SDR typy: „Střední“, „Divergentní“, 

„Komplexní“ a „Atypický“ (Kallberg et al. 2008). Každý z těchto typů je 

charakterizován specifickou sekvencí pro koenzym a pro substrát. Další dělení existuje 

na genovém základu (Persson et al. 2009). 

Dalším možným rozdělením SDR je rozdělení do dvou velkých rodin, klasická 

a prodloužená. Klasická má relativně malý α-helix vážící substrát mezi β listy 6 a 7. 

Naproti tomu má rozšířená SDR rodina podstatně větší stranu vážící substrát zahrnující 

paralelní β-listy a α-helix složený ze tří helixů. Je identifikováno 54 enzymů, které se 

klasifikují jako klasické a 8 enzymů patří do skupiny prodloužených. Dalších 8 je 

atypických, jelikož není dobře známá jejich struktura. Lidské enzymy klasických SDR 

mohou být rozděleny do tří klastrů (viz obr. 1). Klastr C1 obsahuje většinou proteiny 

nevážící se na membránu. Klastry C2 a C3 se váží na membránu a jejich hlavními 

substráty jsou retinoidy a steroidy (Bray et al. 2009). 
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Obr.1: Schematický diagram klastrů z SDR nadrodiny. Je zde 5 hlavních kategorií 

klasické klastry, rozšířený a atypický (Bray et al. 2009). 

SDR proteiny mají strukturně zachovanou N-terminální oblast vážící NAD(H) nebo 

NADP(H) kofaktor a strukturně variabilní C-terminální oblast vážící substrát. Tato 

variace umožňuje SDR fungovat jako oxidoreduktasy, lyasy a isomerasy u rozdílných 

substrátů (Oppermann et al. 2003). 

Enzymy SDR nadrodiny jsou převážně oligomerní a je pro ně typická délka řetězce 

kolem 250-350 aminokyselinových zbytků. V jejich řetězcích jsou určité sekvence, které 

jsou důležité pro jejich identitu (15-30 %) (Oppermann et al. 2003). Struktura enzymů je 

α/β sendvič, kde β řetězec je „lemován“ α helixy (Jörnvall et al. 1995, Kallberg et al. 

2002). Tyto enzymy mají 6 domén (A až F). V oblasti A se váže kofaktor a D je aktivní 

doména (Krozowski et al. 1999). Katalytické centrum se skládá ze 4 aminokyselinových 

zbytků Tyr 183, Lys 187, Ser 170 a Asn 143. Také obsahuje Rossmannův záhyb, který se 

nachází v centrálním β-listu (Hult et al. 2004, Schweizer et al. 2004). SDR enzymy jsou 

většinou NAD(P)(H)-dependentní. Znalost struktury těchto enzymů je důležitá pro větší 
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specifičnost jejich možné inhibice. Do této nadrodiny patří také dva isoenzymy 

11β-hydroxysteroiddehydrogenasy (typ 1 a 2) (Mune et al. 1995). 

2.3 11β–Hydroxysteroiddehydrogenasa (11β-HSD) 

11β-HSD enzymy jsou důležité pro metabolismus glukokortikoidů. Přeměňují 

kortison v kortisol u člověka a kortikosteron na 11-dehydrokortikosteron u hlodavců 

(Edwards et al. 1988, Funder et al. 1988). 

 11β–hydroxysteroiddehydrogenasy patří do nadrodiny dehydrogenas/reduktas 

s krátkým řetězcem (SDR) (Penning et al. 2001).  

Jejich substráty jsou steroidní hormony, retinol, prostaglandiny, polyalkoholy 

a xenobiotika vážící se na intracelulární receptory, které se dostávají do jádra, a následně 

probíhá transkripce daného genu. Tyto isoenzymy lze těžko získat díky jejich 

hydrofobním vlastnostem, purifikaci a jejich délce, tak aby se zachovala jejich funkčnost 

(Maser a Bannenberg 1994). 
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Obr.2 A: Model 11β-HSD1 v komplexu s NADP+ a carbenoxolon. B:Aktivní strana a 

ligand vážící carbenoxolon lidského 11β-HSD1 (Wu et al 2007). 

Vyskytují se dva isoenzymy 11β-hydroxysteroiddehydrogenasy patřící do SDR 

nadrodiny: typ 1 a 2, které se liší tkáňovou distribucí a preferencí přeměny jednotlivých 

steroidů (viz obr. 3). 11β-HSD1 metabolizuje kortison na kortisol za přítomnosti 

NADPH. 11β-HSD2 využívá NAD k metabolizaci kortisolu (Mune et al. 1995). 
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Obr.3: Hlavní účinky isoenzymů 11β-HSD. F = kortisol, E = kortison (Krozowski et 

al. 1999) 

2.3.1 11β-HSD1 

Tento isoenzym je in vitro NADP(H)-dependentní obousměrný enzym, který převádí 

neaktivní kortison do aktivní formy kortisol (Mune et al. 1995). Jeho funkce je hlavně 

jako oxidoreduktasa ( Kotelevtsev et al. 1997). Velikost tohoto isoenzymu je 34 kDa 

(Hennebold et al. 1996). 

Transkripce genu HSD11B1 je vysoce tkáňově specifická. Glukokortikoidy samy 

regulují hladiny 11β-HSD1 mRNA ( Cooper et al. 2002). 

Nejvíce se tento isoenzym vyskytuje v játrech kolem centrální žíly, kde je důležitý 

pro přeměnu inaktivní 11-keto skupiny na aktivní 11-hydroxy skupinu. Dále se nachází 

v kůře nadledvin, adipocytech (břišní tuk), v mozku (hlavně v hippokampu a mozkové 

kůře) a ve vaječnících. Jeho aktivita v tkáních je uvedena v tabulce 2 (Krozowski et al. 

1999). 
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Tab. 2: Možné biologické účinky aktivního enzymu 11β-HSD1 (Krozowski et al 1999) 

TKÁŇ BIOLOGICKÝ ÚČINEK 

Játra 
Produkce glukokortikoidů z 11-keto metabolitů. Stimulace 

glukoneogeních enzymů. 

Tuková tkáň Zvyšování akumulace břišního tuku. 

Mozek Inhibice utilizace glukózy. 

Vaječníky 11β-HSD1 působí proti úspěšnému přenosu embrya. 

Cévy 
Inhibuje produkci prostacyklinu v endoteliálních buňkách aorty. Potencuje 

účinek adrenalinu. 

 

V játrech se nejvíce vyskytuje 11β-HSD1 kolem centrální žíly. Hraje důležitou úlohu 

v útlumu krevního cholesterolu přes syntézu žlučových kyselin. Ke snížení jeho hladiny 

dochází při cirhóze jater a při extrahepatální žlučové obstrukci. Následně může dojít 

k abnormálnímu metabolismu kortisolu (Escher et al. 1998). 

11β-HSD1 je nízká po celou dobu těhotenství (Smith et al. 1997). Indukce exprese 

11β-HSD1 jež je aktivovaná pro-zánětlivými mediátory ve vaječnících, může 

minimalizovat zánětlivé poškození tkáně po ovulaci (Cooper et al. 2001). 

Specifická inhibice tkáňového isoenzymu (převážně 11β-HSD1) je slibná pro léčbu 

metabolického syndromu a kardiovaskulárních chorob. U pokusných zvířat došlo ke 

snížení produkce glukosy a zvýšení citlivosti k insulinu. Mohl by být i slibný pro léčbu 

dalších rysů metabolického syndromu jako jsou obezita, dyslipidemie a arteriální 

hypertenze (Alberts et al. 2005 a Sandeep et al. 2004). 

2.3.1.1 Zánět 

Zánět vzniká po poranění tkáně anebo při její infekci. Je charakterizován bolestí, 

teplotou, zčervenáním, otokem, což je výsledek uvolnění pro-zanětlivých mediátorů 

(zahrnujících bioaktivní aminy, lipidové mediátory, cytokiny a další). Pokud iniciující 

impulzy zánětu přetrvávají, může se akutní zánětlivá reakce změnit v chronickou (Gilroy 

2004 a Serhan a Savill 2005). Důležitá je rychlá odpověď na akutní fázi zánětu, jejíž 

součástí je i indukce 11β-HSD1 (Gilmour et al. 2006). 
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Glukokortikoidy jsou velmi důležité při obraně těla proti zánětlivému procesu. 

Dochází ke zmírnění edému, snižují viskozitu krve a upravují distribuci leukocytů, 

podporují diferenciaci monocytů, makrofágů a neutrofilů (McEwen et al. 1997). 

V buňkách účastnících se protizánětlivého procesu je důležitá exprese enzymu 

11β-HSD1. Množství enzymu závisí na typu buňky a na jejím aktivovaném stavu 

(Oppermann 2006, Chapman a Seckl 2008). 

11β-HSD1 se slabě tvoří v trvalých makrofázích, ale je indukována následnou 

expozicí pro-zánětlivými stimulátory. Jiná situace může nastat u monocytů spojených 

s Th2 polarizujícími cytokiny, IL-4, IL-13, které dohromady s 1, 25-dihydroxyvitaminem 

D3 značně zvyšují aktivitu 11β-HSD1 v monocytech (Freeman et al. 2005 a Thieringer 

et al. 2001). Aktivita enzymu je detekovatelná v lymfoidních orgánech, ale v porovnání 

s hladinami v plicích a játrech je nízká. Je zajímavé, že aktivita 11β-HSD byla vyšší ve 

slezině a periferních lymfatických uzlinách než v mezenterických lymfatických uzlinách 

a v Peyerových plátech. Cytokin 1 způsobuje zvýšení exprese 11β-HSD1 a naopak 

cytokin 2 ji snižuje (Hennebold et al. 1996). 

I další imunitní buňky obsahují 11β-HSD1. Vysoká exprese je v žírných buňkách, 

které jsou důležité pro zánět, infekci a alergie. 11β-HSD1 se nalézá i v leukocytech 

v revmatoidním synoviu a také se hojně vyskytovala v synoviálních fibroblastech, kde 

byla vysoce indukována mediátory IL-1 nebo TNFα (Hardy et al. 2008). 

Dysregulace 11β-HSD1 s 11β-HSD2 může vést k poškození u chronického zánětu. 

Například u revmatoidní artritidy dochází v synoviálních makrofázích k expresi 

11β-HSD2. Z tohoto důvodu dochází k rezistenci ke glukokortikoidům (Hardy et al. 

2008). 

2.3.1.2 Obezita 

Zvyšování kortisolu v plazmě u obézních osob není přímo úměrné jejich rostoucí 

tělesné hmotnosti. U obezity mají jen určitou úlohu (Walker 2001). V adipocytech se 

vyskytuje pouze 11β-HSD1 (Bujalska et al. 1997, Napolitano et al. 1998). 

11β-HSD1 kontroluje intracelulární koncentraci glukokortikoidů přes její 

dehydrogenasovou a redukční aktivitu. Tuková tkáň odebraná obézním lidem měla třikrát 

až čtyřikrát vyšší redukční aktivitu než u tukové tkáně štíhlých lidí. 11β-HSD1 je 
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zvýšená v dospělých adipocytech, které pocházely z abdominálního podkožního 

a viscerálního tuku obézních pacientů (Rask et al. 2001). Viscerální obezita může být 

zvýšená díky lokálnímu zvýšení hladiny a aktivity 11β-HSD1. Tento typ obezity je 

zřetelný u pacientů s Cushingovým syndromem (London a Castonguay 2009). 

U obézních žen koreluje hladina 11β-HSD1 v podkožním tuku s body mass indexem 

(BMI) (Rask et al. 2001). Porovnáním lidského omentálního a podkožního tuku se 

zjistilo, že aktivita 11β-HSD1 je vyšší při diferenciaci v dospělé adipocyty. Její 

oxidoreduktasová aktivita zajišťuje místní aktivitu steroidů a podporuje diferenciaci 

adipocytů (Bujalska et al. 2002). 

Potrava bohatá na tuky podporuje dočasný vzrůst cirkulujícího kortikosteronu, 

insulinu a leptinu (Tannenbaum et al. 1997). Kterýkoliv z těchto faktorů zvyšuje 

oxidoreduktasovou aktivitu 11β-HSD1 (Rask et al. 2002). Obdobně vzrůst 

oxidoreduktasové aktivity může vyvolat zvýšení některého z daných faktorů. Další 

možností může být zvýšená substrátová dostupnost pro 11β-HSD1 způsobená změnami 

v intermediárním metabolismu (London a Castonguay 2009). 

Inhibice enzymu 11β-HSD1 může být užitečná při ochraně před obezitou vzniklou 

konzumací potravy bohaté na tuky (Yukimura et al. 1978, Morton et al. 2004). Základní 

živiny (hlavně sacharidy) ovlivňují homeostázu sacharidů, metabolismus lipidů, ale ještě 

nebyl objasněn přímý účinek sacharidů na glukokortikoidy (Kanarek a Orthen-Gambill 

1982). 

2.3.2 11β-HSD2 

11β-HSD2 je in vitro NAD+-dependentní dehydrogenasa. Chrání periferní 

mineralokortikoidní receptory proti obsazení kortisolem (Mune et al. 1995). Velikost 

tohoto isoenzymu je 40 kDa (Causevic a Mohaupt 2007). 
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Tab 3 Možné biologické účinky aktivního enzymu 11β-HSD2 (Krozowski et al 1999) 

TKÁŇ BIOLOGICKÝ ÚČINEK 

Ledviny 
Předchází nadměrné ztrátě soli. Ztráta aktivity enzymu je spojena 

s nefrokalcinemií. 

Placenta 

Značně redukuje množství mateřského kortisolu v placentě. Snížená 

aktivita je spojena s vyvinutím hypertenze v pozdějším věku. Možný 

regulátor fetálního ACTH a adrenální steroidogeneze. 

Mozek fetu 
Vysoká exprese enzymu během těhotenství ovlivňuje neuroprotektivní 

účinek. 

Cévy Inhibice enzymu potencuje kožní blednutí vyvolané kortisolem. 

 

V ledvinách 11β-HSD2 dovoluje aldosteronu přístup k mineralokortikoidnímu 

receptoru, který se stejnou afinitou váže i kortisol. Pokud dojde k ukončení činnosti 

tohoto enzymu například díky vedlejšímu účinku antiulcerózních léčiv nebo následkem 

mutace genu HSD11B2, následuje nadměrná stimulace mineralokortikoidního receptoru 

kortisolem. To vede k retenci sodíku, těžké hypertenzi, hypokalémii a k málo vyvinuté 

kostní hmotě (Wilson et al. 1995, Steward et al. 1996). Množství 11β-HSD2 je paralelní 

s množstvím mineralokortikoidních receptorů. Ke snížení 11β-HSD2 dochází při 

unilatelárním odstranění ledviny (Escher et al. 1998). 

Po lokální aplikaci glukokortikoidů na kůži dochází v cévách ke konstrikci a kůže 

bledne (Teelucksingh et al. 1990). Je to způsobeno přítomností inhibitorů 11β-HSD2. 

V kožních arteriolách se vyskytuje 11β-HSD2, který může ukázat rezistenci cév ke 

glukokortikoidům, jež zesilují citlivost k vazokonstrikci (Walker 1996). 

11β-HSD1 je přítomna v myším srdci a jeho hladina vzrůstá během vývoje. 

V lidském srdci by měl 11β-HSD2 nízkou hladinu a byl zde nalezen isoenzym 1 (Smith 

a Krozowski 1996, Lombes et al. 1995, Slight et al. 1996). 

11β-HSD2 se nenachází v hypofýze a ve většině dospělé CNS. 11β-HSD2 mRNA 

byla detekována v hypothalamu a předpokládá se, že může hrát roli v energetické 

rovnováze (Kershaw et al. 2006). 
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Ve vzorcích u rakoviny plic byl prokázán 11β-HSD2 a mineralokortikoidní 

receptory (Hirasawa et al. 1997). 

2.3.2.1 Hypertenze 

Aktivace mineralokortikoidních receptorů (MR) není vysvětlena zvýšením adrenální 

produkce kortisolu nebo zvýšenou hladinou hormonu v plazmě pacientů, ale sníženou 

aktivitou 11β-HSD2, který dovoluje kortisolu přístup k MR. Aldosteron má větší afinitu 

k MR než ke glukokortikoidním receptorům (GR), ale kortisol má stejnou aktivitu k MR 

i GR. Proto je zde důležitá funkce 11β-HSD2, aby regulovala přístup hormonů ke svým 

receptorům (Frey 2006).  

Specificita aldosteronu pro MR je dána prereceptorovým mechanismem, který 

umožňuje inaktivaci kortisolu, ale ne aldosteronu, což je hlavně dáno jeho hemiketalovou 

skupinou na C11-C18 ve fyzilogickém prostředí (viz obr. 4). V tomto mechanismu může 

dojít k poruše, díky snížené funkci mutovaného enzymu 11β-HSD2 a dochází 

k hypokalemické hypretenzi s nízkou hladinou reninu a aldosteronu (Odermatt et al. 

2001 a Wilson et al. 1998). 
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Obr.4: Intracelulární koncentrace steroidních hormonů jsou schopné vazby na MR, 

GR v závislosti na extracelulární koncentraci schopné difundovat do cytoplasmy a na 

intracelulárním prereceptorovém kontrolním mechanismu představovaným 11β-HSD 

typem 1 a 2 (Frey 2006). 

2.3.2.2 Těhotenství 

Intracelulární koncentrace glukokortikoidů, jako přechod kortisolu z matky do plodu, 

kontrolují 11β-HSD typ 1 a 2 (Judson et al. 2006). V placentě se 11β-HSD2 více 

reguluje při diferenciaci cytotrofoblastu na syncytiotrofoblast (Schoof et al. 2001). 

V placentě má 11β-HSD2 zvýšenou hladinu hlavně v syncytiotrofoblastu, aby chránil 

fetus před vysokými hladinami mateřských glukokortikoidů (Shams et al. 1998). 

Aktivita tohoto enzymu určuje lokální a distální pochody. Lokálně její inhibicí 

v trofoblastu dochází ke zvýšené reakci cév přes kortisol dependentní účinek na subtyp 

receptoru pro angiotensin II (Judson et al. 2006). Mutace v genu pro 11β-HSD2 

způsobují nízkou porodní váhu a také redukovaná aktivita enzymu je spojená 

s intrauteriními růstovými mutacemi, preeklampsií a zvýšeným obsahem kortisolu v krvi 

plodu (Dave-Sharma et al. 1998). Distálně glukokortikoidy ovliňují fetální, pre- 

a postnatální vývoj glukokortikoidního metabolismu v mozku, hypotalamo-hypofyzární 
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dráze, regulaci krevního tlaku, srdci, glukoso-insulinové homeostase a v metabolismu 

pankreatu a tukové tkáni (Seckl a Meaney 2004). 

V mozku se 11β-HSD2 více spojuje s glukokortikoidními receptory u plodu 

a novorozence než s mineralokortikoidními receptory (Brown et al. 1996, Robson et al. 

1998). 

Komplikace v těhotentví (hypertenze, preeklampsie) jsou spojené se sníženou 

aktivitou 11β-HSD2 (Judson et al. 2006). Zvýšená exprese enzymu během diferenciace 

cytotrofoblastu na syncytiotrofoblast se snižuje při nedostatku kyslíku (Homan et al. 

2006). Většina kortisolu je inaktivována během porodu, kdy tři čtvrtiny pochází 

z nadledvinek dítěte (Beitins et al. 1973).  

2.4 SDS-PAGE (PolyAcrylamide Gel Electrophoresis) 

Účelem SDS-PAGE je separace proteinů podle jejich velikosti (SDS-PAGE 

[online]). Nejpoužívanější systém se jmenuje podle svého zakladatele Laemmliho 

metoda (1970). Separace proteinů pomocí SDS-PAGE může být využita pro odhad 

relativní molekulové hmotnosti, k určení relativního množství hlavních proteinů ve 

vzorku a k určení distribuce proteinů mezi frakcemi (blood1[online]).  

Dále může následovat obarvení pomocí Coomassie blue, nebo další metody ke 

zpracování bílkovin (Western blotting) (SDS-PAGE - Wikipedie, otevřená encyklopedie 

[online]). Elektroforéza také slouží ke zjišťování homogenity a čistoty enzymových 

preparátů, k porovnání přírodních a rekombinantně připravených enzymů podle 

elektroforetického chování (Králová 1999). 

2.4.1 SDS (Dodecylsulfát sodný) 

Nejprve je potřeba proteiny denaturovat, tak aby proteiny neměly sekundární, 

terciární nebo kvarterní strukturu. SDS se užívá pro denaturaci všech proteinů, aby přešly 

do lineárního tvaru (primární aminokyselinová struktura) (SDS-PAGE [online]). SDS je 

anionický detergent, což znamená, že v něm rozpuštěné molekuly mají síť negativního 

náboje s širokým rozsahem pH (blood1[online]).  
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Obr.5: Schéma struktury proteinu před a po inkubaci s SDS (SDS-PAGE [online]). 

Na obr. 5 je vidět protein s negativními a pozitivními náboji, získanými R-skupinami 

v proteinu.“H“ značí hydrofobní oblasti, kde se nepolární R-skupiny snaží vzdálit od 

polární vody. U spodní části obrázku je vidět, že SDS ruší hydrofobní domény a dává 

celé bílkovině záporný náboj, což má za následek migraci proteinu směrem 

k pozitivnímu náboji (anodě) v elektrickém poli (SDS-PAGE [online], blood1[online]). 

2.4.2 PAGE 

Pro separaci bílkovin je potřeba vytvořit prostředí, kde se budou bílkoviny 

diferencovat podle velikosti a k tomu slouží polyakrylamidový gel, který je vytvořen 

z akrylamidových monomerů. Tento gel není hutný, ale obsahuje labyrint tunelů a bublin 

(viz obr. 6) (SDS-PAGE [online]). Připravují se dvě různé vrstvy akrylamidu mezi skla. 

Dolní (separační) část umožňuje separaci bílkovin podle velikosti. Horní (zaostřovací) 

část gelu slouží ke stlačení vzorku na tenkou vrstvu než přejde do separačního gelu 

(blood1[online]). 

Gel podle koncentrace akrylamidu separuje proteiny v charakteristickém rozsahu. 

Koncentrace gelu (%T) určuje selekci proteinů: gel o koncentraci 7 % separuje 

polypeptidy o velikosti 45 až 200 kDa, 14 % gel separuje nejmenší polypeptidy 

(blood2[online]). 
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Obr. 6: Polyakrylamidový gel s tunely zobrazenými na kraji. Jejich velikosti jsou 

různé (SDS-PAGE [online]). 

2.4.2.1 Příprava vzorku 

Polypeptidy jsou makromolekuly skládající se z nevětvených sekvencí aminokyselin, 

které jsou spojeny jednoduchou peptidovou vazbou. Proteiny se skládají z jednoho nebo 

z více polypeptidů a/nebo obsahují další typy molekul. Jejich molekuly jsou drženy 

pohromadě pomocí mnoha molekulových interakcí často zahrnující kovalentní vazby. 

Tyto interakce jsou zodpovědné za různé organizace struktury: primární, sekundární, 

terciární a kvarterní. Tyto vazby závisí na teplotě, pufru, hodnotě pH, kvalitě separace 

a dalších faktorech (blood3[online]). 

Pro SDS-PAGE se používá mnoho vzorkovacích pufrů, které využívají stejný 

princip denaturace proteinu. Tris-baze zde odpovídá za požadované pH, které je důležité 

při zaostřovací fázi elektroforézy. Glycerol zhušťuje vzorek, který je hustší než vzorkový 

pufr, takže se vzorek neuvolní ven. Barvivo dovoluje sledovat pohyb vzorku při 

elektroforéze (blood3[online]). 

Největší podíl na denaturaci vrorku má SDS, 2-merkaptoethanol (nebo DTT) a teplo. 

Ohřátí vzorku na nejméně 60°C rozrušuje molekuly (odloučí další typy molekul) a 

dovoluje SDS, aby se navázal na hydrofóbní oblasti proteinů a dokončil denaturaci. 

2-Merkaptoethanol nebo DTT redukují disulfidické vazby, ketré jsou u aminokyseliny 

cystein (viz obr. 7) (blood3[online]). 
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Obr.7: DTT nebo 2-merkaptoethanol redukuje disulfidické můstky a ruší poslední 

známky terciární a kvarterní struktury (blood3[online]). 

Většina vzorkových pufrů neodstraňuje kovalentně připojené sacharidové 

a fosfátové skupiny a někdy je problém odloučit i jiné typy makromolekul. Polypeptidy 

obsahují měnící se množství bazických a kyselých aminokyselin, které ovlivňují náboj 

molekul a jednotlivé aminokyseliny mohou měnit svou molekulovou hmotnost, ačkoliv 

mohou vázat SDS se stejnou afinitou. Z těchto důvodů nemusí být pohyb molekul 

ovlivněn pouze jejich molekulovou hmotností (blood3[online]). 

2.4.2.2 Průběh elektroforézy 

Denaturované proteiny jsou umístěny do jamek polyakrylamidového gelu, které jsou 

vyplněné vhodným pufrem (SDS-PAGE - Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]). Na 

gel se přivádí konstantní napětí, které umožní migraci záporně nabitých proteinů skrz gel. 

Až se barvivo dostane ke konci gelu, je potřeba elektroforézu vypnout. Také je důležité 

aparaturu ochlazovat, jinak by došlo ke zničení gelu nebo skel. (blood4[online]). 

2.5 Western blotting 

Potřeba řešit problém techniky, která by umožnila stanovení antisérové antigenní 

specificity. V roce 1981 byla vyvinuta metoda Burnettem pro SDS-polyakrylamidový 

gel, což byla lehce modifikovaná metoda objevená Towbin et al. 1979. Metoda se nazývá 

Western blotting nebo také protein blotting a imunoblotting (Kurien a Scofield 2009). 

Western blot se skládá z těchto kroků: příprava vzorků, gelová elektroforéza, přenos 

proteinu na membránu, blokování nespecifických vazeb, přidání protilátky a detekce (viz 
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obr. 8) (Western blot - Wikipedia, the free encyclopedia [online], Internet 10). Prvním 

dvěma bodům byla věnována kapitola 1.4. 

•  

Obr.8 Schéma průběhu Western blottingu a detekce (Kurien a Scofield 2003). 

Elektroeluce se dosáhne buď pomocí kompletního ponoření gel-membránového 

„sendviče“ do pufru (wet transport) nebo uložením gel-membránového „sendviče“ mezi 

savé papíry nasáklé přenášejícím pufrem (semi-dry transfer). Wet transport je umístěn 

vertikálně a semi-dry transport je umístěn v poloze horizontální (Kurien a Scofield 2003). 

2.5.1 Přenos proteinu na membránu 

Dva hlavní faktory ovlivňují efektivitu blottingu: schopnost proteinu se uvolnit 

z gelového matrix a vazba na membránu. Transport je rychlejší a kompletnější, pokud se 

použije tenký gel (Kurien a Scofield 2003). 

Nejvíce se používají membrány: PVDF (polyvinylidinofluoridová membrána) 

a nitrocelulózová membrána (NC membrána), na které se váží proteiny nekovalentními 

primárními hydrofobickými interakcemi. Existují jejich variace (Kurien a Scofield 2009). 

Pro transport proteinů je důležitý typ gelu, molekulové hmotnosti, které chceme 

transportovat, a membrána. Každá membrána má limit vazebné kapacity proteinů: NC 

membrána 80-250 μg/cm2; PVDF: ~170 μg/cm2. Nadbytek proteinů, který se pevně 
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neváže, je ztracen při následném promývání. Jednou z podmínek bývá zabránění 

přítomnosti vzduchových bublin v „sendviči“ (Sambrook a Russel 2001). 

2.5.2 Blokace nespecifických vazeb 

Po přenosu proteinů je potřeba jejich blokace. Obvykle se směs proteinů blokuje 

pomocí práškového mléka v TBST (pufr tris-baze a Tweenu 20 %). Blokování je 

užitečné pro dvě věci. Za prvé maskuje potenciální nespecifické vazby na membráně a za 

druhé může zvýšit renaturaci antigenních stran (Towbin a Gordon 1984). 

2.5.3 Protilátky  

Kritickou částí této metody je detekce signálu pomocí protilátky. Důležité je určení 

koncentrace primární a sekundární protilátky. Roztok by měl určovat sílu konečného 

signálu. Výsledek je také ovlivněn metodou a sensitivitou použitou pro detekci signálu. 

Je možnost testovat různé blokovací roztoky a upřesňovat expoziční časy (MacPhee 

2010).  

Sunderma (1996) zaznamenal, že je proveditelné dát společně primární a sekundární 

protilátku v jednom kroku bez pozdější ztráty signálu. MacPheeova laboratoř zjistila, že 

je velmi důležitá teplota během inkubace protilátkami. Některým protilátkám vyhovuje 

více teplota kolem 4-12°C po 12 hodin a jiným laboratorní teplota po dobu 1 hodiny 

inkubace (MacPhee 2010). 

Pro analýzu Western blot mohou být použity jak monoklonální tak polyklonální 

protilátky, ale více se používají polyklonální protilátky. Jedna z jejich výhod je, že 

mohou pokrýt více molekul, které nás zajímají, a vzniká větší signál. Nevýhodou je, že 

sérum může specificky vázat i molekuly, které nejsou důležité. Monoklonální protilátky 

jsou více sensitivní a specifické pro daný antigen. Limitující je, pokud specifická strana 

antigenu je porušena (denaturována) elektroforézou (MacPhee 2010). 

2.5.4 Detekce 

Nejpoužívanější detekční metodou je ECL (Enhanced chemiluminescence) (Kurien a 

Scofield 2009). Specifická činidla pro reakce v chemiluminiscenci byla vyvinuta asi před 

20 lety (Durrant 1990). Je to velmi citlivá metoda a může být použita ke zjištění 

kvantitativní relativní hmotnosti na základě enzymem konjugované protilátky (MacPhee 
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2010) (křenová peroxidasa - HRP nebo alkalická fosfatasa - AP (Kurien a Scofield 

2003)) využívající rozpuštěného substrátu, který je konvertován do konečného 

nerozpustného barevného produktu. Substrátem HRP je luminol (5-amino-2,3-dihydro-

1,4-ftalazindion), který je oxidován peroxidem vodíku. Světlo je uvolněno během 

chemické reakce (viz obr. 9) (Thorpe a Kricka 1986, Thorpe et al. 1985). AP katalysuje 

defosforylaci chemiluminiscenčního substrátu, adamantyl-1,2-dioxethanfosfát (Kurien a 

Scofield 2003). 

 

Obr. 9: Detekce a schematická reakce ECL. Proteiny adsorbované na membráně 

jsou označeny primární protilátkou, na kterou se naváže HRP-konjugovaná sekundární 

protilátka. Tato peroxidasa katalyzuje reakci vedoucí k oxidaci fenolové skupiny 

s luminolem (MacPhee 2010). 

2.6 Detekce proteinů pomocí barvení 

2.6.1 Barvení gelů po SDS-PAGE stříbrem (Silver staining) 

Barvení stříbrem je 10-100 násobně citlivější metoda než barvení pomocí Coomassie 

brilliant Blue. Tato metoda se využívá při hodně nízkých koncentracích proteinu 

detekovaného na gelu (Scientist Solutions - Silver Staining Principle [online]). Je 

schopný detekovat až 100 pg proteinu. Barvící roztok se dostane do gelu až po odstranění 
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SDS pomocí hypertonického a hypotonického roztoku. Tato metoda není kvantitativní 

(Ohsawa a Ebata 1983). 

2.6.2 Barvení gelů po SDS-PAGE Coomassie brilliant blue 

Tato metoda je oproti barvení stříbrem více kvantitativní. Barvivo se nespecificky 

váže na všechny proteiny. Detekční limit je 0,1-0,5 μg proteinu (GE Healthcare Life 

Sciences-Staining gels with Coomassie Brilliant Blue [online]). Barvivo Coomassie 

brilliant se adsorbuje na aminokyseliny arginin a histidin obsažených v bílkovině 

(Coomassie - Wikipedia, the free encyclopedia [online]). 

2.6.3 Barvení blotovacích membrán pomocí Ponceau S 

Tento typ barvení se užíva pro detekci proteinů na nitrocelulózové a PVDF 

membráně po Western blottingu. Barvení je rychlé a reversibilní. Barvící roztok může 

být použit nejvíce desetkrát. Citlivost je o něco menší než u Coomassie brilliant blue a po 

obarvení jsou vidět červené proužky (Ponceau-S-Stain.pdf [online]). 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je zavedení metody Western blot na pracoviště katedry 

biochemických věd a její optimalizace pro identifikaci enzymu 11β-HSD1: 

- standardizování času blotování,  

- výběr vhodné membrány,  

- ředění protilátek,  

- doba a podmínky inkubace membrány protilátkami. 

Na katedře biochemických věd Farmaceutické fakulty v Hradci Králové je snaha o 

izolaci nového membránově vázaného enzymu, u kterého se předpokládá účast na 

metabolismu léčiva oracinu spolu s 11β-HSD1. Metodou Western blotting se v této práci 

zjišťuje, zda jednotlivé frakce, získané Q Sepharosou z lidských mikrosomů, obsahují 

11β-HSD1 či nikoliv.  
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4 MATERIÁL A METODIKA 

4.1 Použité chemikálie 

2-Merkaptoethanol, p. a. – Fluka AG, Buchs SG 

Akrylamid (AA) – SERVA Feinbiochemica 

Amoniak, 25 % vodný roztok, p. a. – Lachema a.s.  

Bisakrylamid (bisAA), ≥98 % – Sigma 

Bromfenolová modř (BFB) – Sigma  

Coomassie brilliant blue G-250 (CBBG) – Fluka  

Dodecylsulfát sodný (SDS), 90 % – Merck  

Dusičnan stříbrný (AgNO3) – Safina Vestec 

Ethanol, 96 % – Kulich 

Fomadon LQN (vývojka) – Foma Bohemia s.r.o. 

Formafix (ustalovač) – Foma Bohemia s.r.o. 

Formaldehyd, 35 % – Kulich  

Glycerol, 85 % – Kulich 

Glycin, ≥ 99 % – Sigma-Aldrich 

Hydroxid sodný (NaOH), p. a. – Penta 

Chlorid sodný (NaCl), p. a. – Lachema a.s. 

Isobutanol – Merck s.r.o. 

Kyselina citronová, p. a. – Penta 

Kyselina chlorovodíková, 35 %, p. a. – Penta 

Kyselina octová, 99 %, p. a. – Lachema a.s.  
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Lumigen A+B (ECL Western Blotting Detection System) – GE Healthcare, 
AmershamTM  

Methanol, p. a. – Penta 

Mléko (not-fat dry powder milk) – Bio-Rad 

Persíran amonný (APS) – Lachema a.s. 

Polyethylenglykol 2000 (PEG2000) – Aldrich 

Primární protilátka: polyclonal rabbit to HSD11B1 (ab39364) – Abcam 

Sekundární protilátka: Polyclonal Swine Anti-Rabbit Immunglobulins/HRP –     
DakoCytomation 

N,N,N´,N´-tetramethylethylendiamin (TEMED), p. a. – Merck s.r.o.  

Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Tris-baze), p. a. – Merck s.r.o.  

Tweenu 20, for molecular biology – Sigma 

4.2 Použité přístroje 

Analytické váhy Scaltec 

Inkubátor Thermomixer compact, Eppendorf 

pH metr Variomag Mono 

Scaner Bio-Rad 

Třepačka Heidolph Unimac 1010 

Váhy Sartorius 

Zařízení pro elektroforézu Mini-Protean 3, Bio-Rad 
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4.3 Elektroforéza SDS-PAGE 

4.3.1 Pracovní roztoky pro elektroforézu 
• Zásobní roztok akrylamidu (AA) + bisakrylamidu (bisAA):  

Bylo naváženo 30 g AA a 0,8 g bisAA a rozpuštěno ve vodě. Poté doplněno do 

100 ml. Roztok byl uchováván v lednici.  

• Elektrodový pufr:  

Pro přípravu koncentrovaného elektrodového pufru bylo naváženo 72 g glycinu, 

15 g Tris-baze a 5 g SDS a rozpuštěno ve vodě. Bylo upraveno pH na hodnotu 8,3 

pomocí 4M HCl a roztok byl doplněn do 1000 ml. Roztok byl uchováván v lednici. 

Těsně před pokusem bylo 70 ml koncentrovaného elektrodového pufru smícháno 

s 280 ml redestilované vody. 

• Vzorkový pufr: 

Zásobní vzorkový pufr: k 1,3 ml redestilované vody byl přidán 1,0 ml 0,5 M Tris-

HCl pufru pH 6,8, 2,0 ml 85 % glycerolu, 3,0 ml 10 % SDS a 0,6 ml 0,5 % BFB. 

Roztok byl uchováván v lednici. Těsně před pokusem byl k potřebnému množství 

zásobního vzorkového pufru přidán 2-merkaptoethanol do konečné koncentrace 

50 μl/ml. 

•Separační gel 12,5 % (spodní) - rozpis na 1 gel o tloušťce 1,5 mm: 

Redestilovaná voda (3,2 ml), 1,5M Tris-HCl pufr, pH 8,8 (2,5 ml), 10 % SDS 

(0,1 ml), zásobní roztok AA + bisAA (4,2 ml), 10 % APS (58 μl), TEMED (4 μl) 

• Zaostřovací gel 4 % (horní) – rozpis na 1 gel o tloušťce 1,5 mm: 

Redestilovaná voda (3,126 ml), 0,5M Tris-HCl pufr, pH 6,8 (1,25 ml), 10 % SDS 

(0,05 ml), zásobní roztok AA + bisAA (0,5 ml), 10 % APS (30 μl), TEMED 

(2,5 μl) 

4.3.2 Příprava gelů 
Byl nachystán nalévací stojánek, sklíčka, sklíčka se spacerem, spony a hřebeny. 

Skla a hřebeny byly důkladně umyty čistícím prostředkem, vodou, redestilovanou vodou 
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a nakonec opláchnuty lihomethanolem. Vše bylo prováděno v rukavicích. Sklíčka se 

přiložila k sobě (spacerem dovnitř), spojila se sponami, postavila se na gumovou 

podložku v nalévacím stojánku a přichytila horním kolíkem stojánku. Poté byl namíchán 

spodní gel a byl nalit mezi skla. Vrstva gelového roztoku byla opatrně převrstvena 

isobutanolem nasyceným vodou (cca 200 μl), aby byl zajištěn vodorovný povrch gelu. 

Gel se nechal polymerovat 45-60 minut. Po uplynutí této doby se isobutanol opatrně slil, 

povrch gelu byl opláchnut redestilovanou vodou a prostor mezi skly byl vysušen 

filtračním papírem. Pak byl namíchán roztok na horní gel. Byl nalit mezi skla na spodní 

gel až po horní okraj skel. Mezi sklíčka byl nakonec zasunut hřeben a gel se nechal 

polymerovat minimálně 2 hodiny. 

4.3.3 Pracovní postup elektroforézy  
Nejprve se předehřál termoblok na teplotu 95°C a byl nachystán stojánek na 

elektroforézu (ELFO), vanička, zelený klínek na rozvírání skel, zdroj napětí a ledová 

lázeň. Vzorky proteinu se smíchaly se vzorkovým pufrem (mikrosomy a cytosol 5,0 μl + 

pufr 2,5 μl; frakce 40 μl + pufr 20 μl) a nechaly se povařit v předehřátém termobloku 

v eppendorfkách po dobu 3 minut. Z gelu byly opatrně vyndány hřebeny a vzniklé jamky 

se vypláchly redestilovanou vodou. Skla s gelem byla přitlačena z obou stran na těsnění 

tak, že silnější skla byla na vnější straně. Těsnění se skly se zasunulo do vnější části 

stojánku na ELFO. Stojánek byl vložen do vaničky. Do horního elektrodového prostoru 

byl nalit elektrodový pufr (do poloviny výšky gelů), aby se zjistilo, zda neprotéká. 

Pipetou byly do jednotlivých jamek naneseny vzorky (krajní jamky nebyly používány) 

a molekulární standard. Poté se do všech jamek opatrně nanesl elektrodový pufr až po 

okraj vnitřního skla a následně byl mezi skla doplněn elektrodový pufr (musel být 

ponořen celý gel). Zbytek pufru byl nalit do spodního elektrodového prostoru (hladina 

musela sahat nad spodní okraj gelu).  

Vanička se ponořila do ledové lázně, přiklopila se víčkem a byla připojena ke 

zdroji. Na zdroji bylo nastaveno konstantní napětí 100 V a spustila se ELFO. Na začátku 

rozdělovacího gelu bylo napětí zvýšeno na 200 V. Poté, kdy vzorky přestaly být viditelné 

na spodním okraji gelu, se počkalo cca 10 minut a následně byl vypnut zdroj. Skla s gely 

se vyndala ze stojánku. Pomocí zeleného klínku byla sklíčka rozevřena, gel se odřízl od 

spacerů a zaostřovacího gelu a odřízl se i pravý dolní roh gelu.  
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4.4 Barvení gelu po SDS-PAGE Coomassie Brilliant Blue 

Po odříznutí od skel byl gel přenesen do nádobky s barvící lázní, která se skládala 
z 0,25 % CBBG v 10 % kyselině octové. Nádobka byla přikryta víčkem a umístěna na 
15-20 minut do sušárny s teplotou 50°C. Po této době se barva z gelu slila a byl k němu 
přilit odbarvovač, 10 % kyselina octová. Gel se nechal kývat na kývačce a po 5 minutách 
kývání byl odbarvovací roztok vyměněn za čerstvý. Poté byl vyměněn ještě 2-3x po 
15-30 minutách. Gel byl nakonec ponechán v odbarvovacím roztoku přes noc a poté byl 
scanován. Odbarvovací roztok byl regenerován filtrací přes aktivní uhlí. 

4.5 Barvení gelu po SDS-PAGE stříbrem  

Nejprve se gel ponechal 60 minut ve fixačním roztoku (5 % PEG 2000 ve směsi 
40 % methanolu a 10 % ethanolu), kde došlo k jeho smrštění. Následně byl gel 
inkubován v barvícím roztoku (0,2 % AgNO3, 0,25 % NH4OH a 0,2 % NaOH ve vodě) 
po dobu 30 minut, kde došlo k natažení gelu. Poté se třikrát po jedné minutě promyl ve 
vodě a nakonec se nechal 10 a více minut ve vyvíjecím roztoku (0,005 % kyseliny 
citronové a 0,02 % formaldehydu ve vodě) a poté opět ve vodě. Nakonec byl gel 
scanován. 

4.6 Western blotting 

4.6.1 Pracovní roztoky pro Western blotting 
• Blotovací pufr 

Bylo naváženo 6,06 g Tris-baze (25mM) a 28,8 g glycinu (192mM), rozpuštěno 

ve vodě a přidáno 400 ml methanolu. Roztok byl doplněn do 2000 ml. Roztok byl 

uchováván v lednici. 

• Promývací pufr (TBST) 

Bylo naváženo 8,77 g NaCl, rozpuštěno ve vodě a byl přidán 1 ml Tweenu 20 

a 100 ml 0,1M Tris-HCl pufru pH 8,0. Roztok byl doplněn vodou do 1000 ml 

a uchováván v lednici. Před použitím musel být zahřátý na laboratorní teplotu. 

4.6.2 Blotování 
Po skončení ELFO byla skla s gelem ponořena do blotovacího pufru nalitého 

v nerezové misce, gel se odřízl od spacerů a byl odříznut i pravý dolní roh. Gel se nechal 
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několik minut plavat v pufru a pak byl sestaven blotovací sendvič. Začalo se na černé 

části a postupovalo se směrem nahoru. Všechny součásti sendviče byly nejprve 

namočeny do blotovacího pufru a před přidáním další vrstvy polity pufrem, aby se 

odstranily případné bublinky. Na černou část se umístila bílá houbička, následoval 

1 silný filtrační papír Bio-Rad, gel, blotovací membrána, další silný filtrační papír 

a nakonec další bílá houbička. Sendvič byl opatrně uzavřen a vložen do blotovacího 

zařízení (černá k černé). Celé blotovací zařízení bylo vloženo do blotovací vaničky spolu 

s ledítkem a opatrně přelito blotovacím pufrem tak, aby byl ponořen celý sendvič. 

Vanička byla umístěna do ledové lázně. Na zdroji bylo nastaveno konstantní napětí 

100 V. Blotování probíhalo většinou 60 minut, výjimky jsou uvedeny ve výsledkové 

části.  

4.6.3 Značení protilátkami 
Po skončení blotování se sendvič otevřel, membrána byla vyndána pinzetou a 

opláchnuta redestilovanou vodou. Poté byla opláchnuta v TBST (25 ml na jednu Petriho 

misku). Membrána zůstala v TBST dokud se nepřipravil roztok blokovacího pufru (8 % 

powder milk v TBST). Bylo nutné membránu alespoň 60 minut kývat na kývačce nebo 

na noc umístit do lednice. Ráno se miska s membránou vyndala z lednice a cca 10 minut 

se nechala kývat na kývačce. Následovalo promývání v promývacích roztocích 

a v roztocích s protilátkami: 

• 2x promyto v TBST cca 5 minut (2x25 ml) 

• Poté ponecháno v TBST dokud se nepřipravil roztok 1.protilátky: TBST + anti 

11β-HSD 1 

• V roztoku 1.protilátky ponecháno 60 minut na kývačce 

• Opláchnuto v TBST 

• 2 x 7 minut v TBST na kývačce (2x100 ml) 

• Promyto 3x5  minut v TBST (3 x 25 ml) 

• Byl připraven roztok 2.protilátky: TBST + protilátka (antibody against rabbit) 

• V roztoku 2.protilátky ponecháno 90 minut na kývačce 

40 
 



• Opláchnuto v TBST 

• 2x7  minut v TBST na kývačce (2 x 100 ml) 

• Promyto 3x5  minut v TBST (3 x 25 ml) 

→ detekce 

4.6.4 Detekce 
Detekce probíhala v temné komoře 

4.6.4.1 Pomůcky 
Pipety, kádinka, nůžky, pinzeta, folie, papírový ručník, Western Blotting Detection 

Systém: roztok A + roztok B (40:1), film ( X-Ray film), kazeta na vyvolání filmu 

Hypercassette, vývojka, ustalovač, misky na roztoky 

4.6.4.2 Postup 
Nejprve byla ustřižena folie. Poté byly připraveny vaničky s vývojkou (33 ml 

vývojky doplnit vodou do 500 ml), ultradestilovanou vodou a s ustalovačem (100 ml 

ustalovač + 500 ml vody). Poté byl připraven roztok Lumigenu A+B 40:1, v/v (2,2 ml + 

55 μl na 5x6 cm; 3,3 ml + 82,5 μl na 6,5x9 cm) v temnu. Z membrány byl slit TBST, 

membrána se osušila přiložením růžku k papírovému ručníku. Pipetou byl na membránu 

nanesen roztok A+B (po kapkách, bylo nutné, aby membrána byla úplně mokrá), nechal 

se působit 5 minut. Poté se slil z membrány a membrána byla opět osušena. Membrána se 

položila na folii tak, aby se nevytvořily bubliny (proteinovou stranou nahoru!) a přes ni 

se přiklopila druhá část folie (nesmí být bubliny).  

Při červeném (nebo jiném tlumeném) světle se nastříhal rtg film na velikost 

membrány. Každému filmu byl ustřižen příslušný roh a postupně byly přikládány na 

membránu umístěnou ve vyvíjející kazetě proteinovou stranou nahoru. Kazeta byla 

uzavřena a první film se vyvíjel cca 1 minutu. Poté byla kazeta otevřena, film se vzal za 

růžek do pinzety a ponořil se do vývojky, kde se s ním stále pohybovalo. Poté se rychle 

opláchnul ve vodě, osušil růžkem o ručník, ponořil se do ustalovače a poté se opět 

opláchnul ve vodě. Další film byl exponován podle výsledku prvního filmu (prodloužení 

nebo zkrácení doby expozice). 
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4.7 Barvení membrány po Western blottingu Ponceau S  

Připravil se roztok Ponceau S v 10 % kyselině octové. Tento roztok se nechal kývat 
s membránou po dobu 1 minuty. Poté se membrána několikrát promyla 10 % kyselinou 
octovou. 
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5 VÝSLEDKY  

5.1 Elektroforéza 

Rozložení proteinů o různých molekulových hmotnostech v buněčných frakcích 

a ve frakcích po separaci na Q Sepharose bylo zjišťováno pomocí SDS-PAGE srovnáním 

s komerčním molekulovým standardem firmy Bio-Rad. Gely byly barveny Coomasie 

Brilliant Blue, která má detekční limit 0,1-0,5 μg proteinu (GE Healthcare Life Sciences-

Staining gels with Coomassie Brilliant Blue [online].  

Na obr. 10 je zobrazen gel, na kterém byly rozděleny bílkoviny mikrosomů a frakce 

A2, A3, A4 a A10. Použitý 12,5 % separační gel umožnil zřetelné oddělení všech 

10 molekulových markerů, především markerů o molekulové velikosti 25 kDa až 

75 kDa. V této oblasti se nachází i 11β−HSD1, která má molekulovou hmotnost 34 kDa. 

U většiny frakcí byl zjištěn proužek mezi 25 a 37 kDa, kde by se mohla 11β-HSD1 

vyskytovat. U frakce A10 vidět nebyl, zde byly viditelné pouze dva proužky okolo 

50 kDa; nepřítomnost 11β-HSD1 v této frakci se ale touto metodou nedá určit, protože 

enzym může být přítomen ve velmi nízké koncentraci, která není použitým barvivem 

zjistitelná. Intenzita proužků koreluje se zjištěnou koncentrací celkové bílkoviny 

v jednotlivých frakcích (mikrosomy > A2 > A3 > A4 > A10).  
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Obr. 10: Gel po ELFO obarven Coomassie Brilliant Blue. (MI = mikrosomy, A2, A3,  

A4 a A10 =  frakce po separaci na Q Sepharose )  
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5.2 Blotovací membrána 

Pro Western blotting se používají různé blotovací membrány, nejčastěji membrána 

NC a hydrofobní membrána PVDF. Při srovnání přenesených bílkovin po 60 minutách 

blotování stejných vzorků na tyto dvě membrány bylo zjištěno, že na NC mebránu bylo 

zachyceno více bílkovin různých molekulových hmotností než na membránu PVDF; na 

membráně PVDF byly vidět pouze molekulové markery a bílkoviny mikrosomů, ne však 

bílkoviny z cytosolu ani z jednotlivých frakcí po separaci na Q Sepharose. Membrány po 

obarvení Ponceau S jsou na obr. 11 (PVDF membrána) a 12 (NC membrána), bohužel ale 

nejsou nascanované obrázky příliš kvalitní, protože scanování červené barvy na 

membráně je na použitém přístroji problematické a na obrázcích nejsou vidět všechny 

proužky, které byly zřetelné pouhým okem. Při porovnání množství proteinů, které 

zůstaly po blotování na gelu, byly intenzivnější proužky na gelu, ze kterého byly proteiny 

přenášeny na PVDF membránu (obr. 13 a 14).  

Pro další pokusy byla zvolena NC membrána. 
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Obr.11: Membrána PVDF po blotování 60 minut obarvena Ponceau S. (MI = 

mikrosomy, C = cytosol, A2, A3 a A4 = frakce po separaci na Q Sepharose, X(A3) = 

chybný vzorek) 

 

Obr.12 NC membrána po blotování 60  minut obarvena Ponceau S. (MI = 

mikrosomy, C = cytosol, A2, A3 a A4 =  frakce, X(A3) = chybný vzorek)  
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Obr. 13: Gel po blotování 60 minut na PVDF membránu obarven Coomassie 

Brilliant Blue. (MI = mikrosomy, C = cytosol, A2, A3 a A4 =  frakce, X(A3) = chybný 

vzorek) 

 

Obr. 14: Gel po blotování 60 minut na NC membránu obarven Coomassie Brilliant 

Blue. (MI = mikrosomy, C = cytosol, A2, A3 a A4 =  frakce, X(A3) = chybný vzorek)  
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5.3 Délka blotování 

Dostatečný čas blotování musí zajistit, aby došlo k přenesení bílkovin požadované 

molekulové hmotnosti z gelu na membránu, a zároveň aby nedocházelo k přechodu 

bílkovin přes membránu do dalších částí blotovacího sendviče. Optimální délka byla 

ověřena jednak srovnáním rozložení bílkovin na blotovací membráně po 60 minutách 

(obr. 15) a 90 minutách blotování (obr. 16) a na gelech po blotování (obr. 14, 17) s gelem 

po samotné elektroforéze (obr. 1), a také přidáním další membrány za blotovací 

membránu a jejím obarvením pomocí Ponceau S pro detekci proteinů. 

Po blotování v délce 60 minut nebyly na membráně (obr. 15) zachyceny markery 

o molekulové hmotnosti 10 a 15 kDa. Velmi dobře viditelné byly proužky se standardy 

proteinů o molekulové hmotnosti 25, 37, 50 a 75 kDa, to znamená, že tato doba blotování 

je pro bílkoviny o velikosti okolo 30 kDa, které nás zajímají, dostatečná. U frakcí jsou 

znatelné proužky okolo 50 kDa, nejsou však vidět proužky okolo 37 kDa, které byly 

pozorovány na gelu před blotováním. To může být způsobeno menší citlivostí Ponceau S 

(detekční limit okolo 0,5 μg/l), protože z mikrosomů a z cytosolu byly na membránu 

zřetelně zachyceny bílkoviny v rozmezí 25 až 75 kDa s maximem okolo 50 kDa, které je 

viditelné i na gelu před blotováním (obr. 1).  

Po blotování v délce 90 minut byly na membráně viditelné všechny markery kromě 

molekulové hmotnosti 250 kDa (obr. 16). U frakcí A2 a A3 jsou vidět proužky až do 

molekulové hmotnosti 150 kDa, ale proužek okolo 37 kDa není opět na membráně 

viditelný. U cytosolu a mikrosomů jsou zachyceny bílkoviny v celém spektru hmotností, 

od molekulové hmotnosti asi 50 kDa jsou proužky intenzivnější než po 60 minutovém 

blotování. Po blotování 90 minut přešly na 2. membránu standardy o molekulové 

hmotnosti 10, 25 a 50 kDa a bílkoviny z cytosolu o molekulové hmotnosti 10 až 40 kDa. 

Při 60 minutovém blotování nebyly na 2. membráně pomocí Ponceau S žádné proteiny 

zjištěny.  

Na gelu po blotování 60 minut byly stále viditelné markery o molekulové hmotnosti 

250, 150 kDa, nezřetelně 100, 75 a 50 kDa, ale i u nejvyšších molekulových hmotností 

byly proužky slabší než po samotné elektroforéze. U frakcí byly po blotování proužky 

s proteiny o molekulové hmotnosti menší než 150 kDa nižší intenzity než po samotné 
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elektroforéze, nejvýrazněji v oblasti okolo 50 kDa. Vysokomolekulární proteiny mezi 

150 a 250 kDa nebyly přeblotovány (viz obr. 1 a 14). Po 90 minutovém WB byly na gelu 

vidět pouze proužky molekulových standardů 150 a 250 kDa. U frakcí zůstaly všechny 

proužky, nejvíce okolo 50 kDa, ale slabší než po samotné ELFO.  

Pro další experimenty byla zvolena doba blotování 60 minut. 

 

Obr. 15 NC membrána po obarvení Ponceau S. Délka blotování 60 minut (MI = 

mikrosomy, C = cytosol, A2,A3,A4 = frakce, X(A3) = chybný vzorek) 
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Obr. 16 NC membrána po obarvení Ponceau S. Délka blotování 90 minut (MI = 

mikrosomy, C = cytosol, A2,A3,A4 = frakce) 

 

 

Obr. 17 Gel po blotování 90 min na NC membránu obarven Coomassie Brilliant 

Blue. (MI = mikrosomy, C = cytosol, A2,A3,A4 a A10= frakce) 
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5.4 Ředění primární protilátky 

Důležité u Western blottingu bylo zvolit vhodné ředění protilátek. Nejvíce se 

modifikovalo ředění primární protilátky. Sekundární protilátka se standardně ředila 

1:1000 (30 μl 2.Ab + 30 ml TBST). 

Jednou ze zkoušených možností ředění protilátek bylo 1:1000 (30 μl 1.Ab + 30 ml 

TBST). Membrána se nechala inkubovat po dobu 60 minut při laboratorní teplotě. Na 

filmu exponovaném 1 minutu byly v mikrosomech (lidských i potkaních) vidět 

nejvýrazněji proužky v oblasti 50 kDa, 37 kDa a 25 kDa,  v cytosolu nebyly žádné 

znatelnější proužky. Po expozici 20 minut bylo výrazně vidět spousta proužků 

v mikrosomech a také v cytosolu (viz obr.18). Z pokusu je vidět, že se primární protilátka 

váže i na další proteiny (dokonce slabě i na některé cytosolární bílkoviny), nejen na 11β-

HSD1. 

 

Obr.18: Film po expozici 20 minut. Ředění primární protilátky bylo 1:1000. (CP = 
potkaní cytosol, C13 = lidský cytosol, MP = potkaní mikrosomy, M13 = lidský cytosol)  
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Aby nedocházelo k nadbytečné tvrobě nespecifických interakcí, bylo zkoušeno 

ředění 1:10 000 (3 μl 1.Ab + 30 ml TBST). Membrána byla inkubována po dobu 60 

minut při laboratorní teplotě. Byly použity vzorky: lidský a potkaní cytosol, lidské a 

potkaní mikrosomy a marker. Nejvýraznější značení bylo pozorováno v mikrosomech 

(lidských i potkaních) u proužku o molekulové hmotnosti asi 30 kDa a také 25 kDa. I u 

tohoto ředění byly další početné nespecifické interakce jak v mikrosomech, tak 

v cytosolu (viz obr. 19). 

 

Obr. 19: Film po expozici 20 minut. Ředění bylo 1:10000. (CP = potkaní cytosol, 
C13 = lidský cytosol, MP = potkaní mikrosomy, M13 = lidský cytosol)  

Dále bylo testováno stejné ředění 1:10 000, ale přidalo se sušené mléko, aby se snížil 

počet nespecifických vazeb. Zároveň byla snížena teplota na 4°C, ale prodloužen čas 

inkubace s primární protilátkou na 90 minut. Byly použity stejné vzorky a pro kontrolu 

byl přidán kontrolní vzorek rekombinantí 11β-HSD1 (40 μl vzorku + 20 μl pufru), který 

má velikost kolem 50 kDa. Po exponování filmu po dobu 1 minuty byl pozorován 

proužek kontrolní 11β-HSD1 a proužek u mikrosomu v oblasti 30 kDa, které byly těžko 

rozpoznatelné. Po exponování filmu 20 minut byla zřetelně vidět kontrolní 11β-HSD1. 

Byl zvýrazněn i proužek v mikrosomech kolem 30 kDa, ostatní proužky byly nepatrné 

(viz obr.20).  
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Obr. 20 Film po expozici 20 minut. Ředění bylo 1:10000 s mlékem. (C13 = lidský 
cytosol, M13 = lidský cytosol)  

Na rozdíl od inkubace primární protilátkou bez mléka se zvýraznilo mnohem méně 

nespecifických proužků, ale potřebné proužky byly zřetelné. Expozice musela být 

prodloužena na 20 minut, protože při kratší době nebyly proužky dobře pozorovatelné. 

U tohoto pokusu se použilo dvojnásobné množství C13 a M13, proto jsou proužky dobře 

rozpoznatelné po 20 minutách. 

Byl také udělán pokus se všemi mikrosomy získaných ze dvou provedených 

separací. Byly použity lidské mikrosomy, solubilizované mikrosomy, odsolené 

mikrosomy a koncentrované mikrosomy. Membrána se nechala inkubovat s primární 

protilátkou po dobu 90 minut s přídavkem sušeného mléka a za snížené teploty (4°C) 

o koncentraci 1:1000. Po exponování filmu 45 minut byly vidět všechny mikrosomy. 

U neupravených mikrosomů byly pozorovány 3 nejvýraznější proužky přibližně 

o velikosti 25 kDa, 37 kDa a 50 kDa. U odsolených koncentrovaných mikrosomů byly 

proužky v těchto oblastech nejméně znatelné (viz obr. 21). Sice se u nich zjistila vysoká 

koncentrace bílkovin, ale měly nejmenší redukční aktivitu. Z odsolených 

koncentrovaných mikrosomů se připravovaly jednotlivé frakce.  
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Obr. 21: Na filmu jsou zobrazeny různě upravené mikrosomy (M13 = lidské 

mikrosomy, OM = odsolené mikrosomy, OKM = odsolené koncentrované mikrosomy, SM 

= solubilizované mikrosomy) 

 Začalo se používat menší ředění (1:1000) pro zkrácení délky expozice, pro větší 

zvýraznění potřebných proužků a také pro lepší zviditelnění proužků v jednotlivých 

frakcích získaných z odsolených koncentrovaných mikrosomů. Mléko se dále používalo 

pro zabránění nespecifických vazeb. Byly provedeny i pokusy bez mléka u jednotlivých 

frakcí, kvůli jejich nižší koncentraci proteinů než jaká se nachází u mikrosomů. 
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5.5 Sekundární protilátka 

Součástí Western blottingu byla inkubace s protilátkami a byla nezbytná jejich 

specifičnost. V tomto pokusu se vynechala inkubace primární protilátkou, aby byla 

jistota, že se sekundární protilátka nespecificky neváže na jiné proteiny. Na gel byly 

naneseny lidský a potkaní cytosol, 11β-HSD1, lidské a potkaní mikrosomy a marker. 

Inkubace membrány po transportu proteinů druhou protilátkou probíhala po dobu 90 

minut za laboratorní teploty. 

Na vyvolaném filmu po expozici jedné minuty nebylo vidět vůbec nic. Po 

exponování filmu 20 minut se objevily slaboučké pásy u lidkého cytosolu a mikrosomů, 

ale nebyl zřetelně znatelný žádný proužek. 

Tento pokus byl ujištěním, že je sekundární protilátka specifická v dostatečné míře a 

je nezbytná primární protilátka pro její specifické navázání a následnou detekci. 
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5.6 Citlivost detekce 

Pro zjištění citlivosti používané detekce 11β-HSD1 byl použit kontrolní enzym 

11β-HSD1 o známé koncentraci a velikosti (cca 50 kDa). Koncentrace tohoto enzymu je 

0,029 μg/μl. Na gel bylo naneseno množství enzymu 20 μl, 30 μl a 40 μl. U všech těchto 

pokusů byla použita primární protilátka o koncentraci 30 μl protilátky a 30 ml TBST 

a bylo přidáno i sušené mléko. 

Při detekci chemiluminiscenčním činidlem bylo nejlépe detekovatelné množství 

40 μl (viz obr. 18). Na tomto obrázku je vidět 11β-HSD1 po expozici filmu 20 minut. 

Tento enzym byl také pozorovatelný i při expozici filmu po dobu 1 minuty. 

Použité množství 30 μl enzymu bylo znatelné až po exponování filmu 30 minut. Po 

jedné minutě zde nebylo vidět nic (viz obr. 22). Při použitém množství 20 μl nebyla 

11β-HSD1 detekovatelná ani po 30 minutách (viz obr. 23). 

 

Obr. 22:Film s detekovaným kontrolním enzymem 11β-HSD1 v množství 30 μl. 
(MI = mikrosomy, HSD = 11β-HSD1) 
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5.7 Přítomnost 11β-HSD1 ve frakcích získaných 
Q Sepharosou 

Pomocí ELFO a Western blottingu bylo zjišťováno, zda jednotlivé frakce obsahují 

11β-HSD1 nebo nikoli. Tyto pokusy byly provedeny u frakcí, získaných Q Sepharosou, 

kde byla zjištěna redukční aktivita (viz tab.4). U těchto frakcí je předpoklad, že obsahují i 

jiný neznámý enzym, který by měl mít redukční aktivitu a podílet se na metabolismu 

léčiva oracin. U frakcí obsahujících nízkou koncentraci bílkovin nebylo toto množství 

možné detekovat, jelikož bílkoviny byly při ELFO separovány podle velikostí a také do 

tak nízkých koncetrací bílkovin, které touto metodou nemohly být detekovatelné. 
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Tab. 4: Charakteristika frakcí po separaci na Q Sepharose  

Vzorek 
Redukční 
aktivita  

(ng DHO/ml)

Koncentrace 
bílkovin  
(μg/ml) 

Stereospecifita  
(+)-DHO/(-)-

DHO 

Přítomnost 
11β-HSD1 

ano/ne 
Mikrosomy 103950,0 5071,6 51/49 

Solubilizované mikr. 63870,0 
Odsolené mikr. 54616,5 2167,1 
Koncentrované 
odsolené mikr. 25804,7 7406,4   

A1 0,0 
A2 2808,5 1017,8 65/35 ne 
A3 1298,5 599,9 73/27 ne 
A4 694,0 137,7 84/16 ne 
A5 334,5 63,6 88/12 ne 
A6 204,0 42,6 87/13 ne 
A7 127,0 39,3 84/16 ne 
A8 78,5 34,8 69/31 ne 
A9 187,5 35,9 83/17 ne 
A10 137,5 43,6 82/18 ne 
A11 2043,8 143,2 79/21 ano 
A12 6403,8 242,6 79/21 ano 
B12 2653,8 267,1 82/18 ano 
B11 483,8 252,8 75/25 ano 
B10 162,5 233,8 68/32 ano 
B9 36,0 205,0 ne 
B8 20,0 179,0 ne 
B7 13,5 159,6 ne 
B6 41,0 152,8 ne 
B5 0,0 119,5 ne 

 

Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny: redukční aktivita měřena jako mnoství 

vzniklého DHO z oracinu (stanoveno dr. Škarydovou), koncentrace bílkoviny stanoveno 

pomocí BCA metody (stanoveno Z. Rýdlovou) a stereospecifita přeměny oracinu 

(stanoveno dr. Škarydovou) 
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Tab. 5: Charakteristika frakcí po separaci na Q Sepharose  

Vzorek Redukční aktivita 
(ng DHO/ml) 

Koncentrace 
bílkovin  
(μg/ml) 

Stereospecifita 
(+)-DHO/(-)-

DHO 

Přítomnost 
11β-HSD1 

ano/ne 
A1 44,00 124,97     
A2 3309,50 3205,20 65/35 ne 
A3 1767,50 1152,80 74/26 ne 
A4 1031,50 246,80 80/20 ne 
A5 536,00 121,48 81/19 ne 
A6 282,50 52,43 81/19 ne 
A7 263,50 49,39 78/22 ne 
A8 225,50 26,30 66/34 ne 
A9 202,50 16,28 73/27 ne 
A10 291,50 26,43 72/28 ne 
A11 2805,00 190,67 70/30 ano 
A12 4400,00 471,33 76/24 ano 
B12 2021,25 656,47 76/24 ano 
B11 441,50 730,80 72/28 ano 
B10 105,50 511,27 67/33 ano 
B9 47,90 399,00   ne 
B8 17,30 309,87   ne 
B7 13,00 297,07   ne 
B6 8,50 209,80   ne 
B5 4,50 120,72   ne 

 

Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny: redukční aktivita měřena jako množství 

vzniklého DHO z oracinu (stanoveno dr. Škarydovou), koncentrace bílkoviny stanoveno 

pomocí BCA metody (stanoveno dr. Škarydovou) a stereospecifita přeměny oracinu 

(stanoveno dr. Škarydovou) 

Všechny frakce, které se zkoušely na přítomnost 11β-HSD1, byly zkoušeny ze dvou 

různých separací získaných Q Sepharosou (tab. 4 a 5). 

5.7.1 Přítomnost 11β-HSD1 ve frakcích A2 - A4 
Frakce A2, A3 a A4 byly opakovaně inkubovány na NC membráně primární 

protilátkou 60 minut za laboratorní teploty se sušeným mlékem. Po detekci byly na filmu 

vidět pouze mikrosomy a při určité koncentraci kontrolní 11β-HSD1 (≥ 0,58 μg/20 μl). 

Na obr. 23 byly u mikrosomů vidět hlavně proužky o velikosti proteinů 50 kDa, 37 kDa 
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a 25 kDa. U frakcí nebylo vidět nic. Pouze u frakce A2 byl slaboučký pás proteinů. Tento 

film byl exponován 30 minut. Po 45 minutách nedošlo ke zviditelnění proužků v těchto 

frakcích, pouze se zviditelnily proužky v mikrosomech.  

 

Obr.23: Film s frakcemi A2, A3 a A4 po expozici 30 minut. (M13 = lidské 
mikrosomy, C13 = lidský cytosol, HSD = 11β-HSD1 (20 μl) 

Při inkubaci primární protilátkou bez mléka za laboratorní teploty 60 minut byl 

stejný výsledek jako s mlékem. Žádné proužky nebyly detekovány v oblasti 30 kDa. 

Obarvené membrány pomocí Ponceau S na přítomnost proteinů na membráně měly 

obarveny mnoho proužků včetně molekulové hmotnosti okolo 30 kDa (viz obr. 24). 
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Obr. 24 Membrána obarvená pomocí Ponceau S (A2, A3, A4, A5 = frakce, 
MI = mikrosomy) 

Opakovaným zkoušením frakcí získaných z Q Sepharosy bylo zjištěno, že frakce A2, 

A3 a A4 neobsahují enzym 11β-HSD1. 

5.7.2 Přítomnost 11β-HSD1 ve frakcích A10 - A12, B10 - B12 
Frakce A10-A12, B10-B12 byly opakovaně inkubovány s primární protilátkou 

a s mlékem za laboratorní teploty po dobu 60 minut. U frakcí A11, A12 a B10-B12 byly 

opakovaně zjištěny proužky u velikostí 50 kDa, 30 kDa a 25 kDa. Expozice filmu 

probíhala po dobu 30 nebo 45 minut, jelikož při kratší expozici nebyly vidět žádné 

proužky. U frakce A10 nebylo vidět nic, ani při prodloužené expozici. 

Tyto pokusy byly opakovány i s inkubací primární protilátkou bez mléka po dobu 

60 minut za laboratorní teploty. Výsledek byl totožný jako s mlékem (viz obr. 25). 

V těchto frakcích kromě frakce A10 byl nalezen enzym 11β-HSD1. 
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Obr. 25: Na filmu se nachází frakce A10-A12, B10-B12. (MI = mikrosomy, X(B11) = 
chybný vzorek) 

Přeblotované proteiny z těchto frakcí obarvené na membráně pomocí Ponceau S 

ukazuje obr. 26. 
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Obr. 26: Membrána obarvená pomocí Ponceau S (A10-A12, B10-B12 = frakce, 
MI = mikrosomy, X(B11) = chybný vzorek) 

 

5.7.3 Přítomnost 11β-HSD1 ve frakcích A5 - A9, B5 - B9 
Tyto frakce mají velmi malou koncentraci bílkovin a jejich redukční aktivita je velmi 

malá. Při expozici filmu po dobu 45 minut se na filmu neobjevilo žádné proužky. 

Pro kontrolu přeblotování bílkovin byl obarven gel stříbrem, které má větší citlivost 

nižším koncentracím bílkovin. Na gelu byly vidět pouze bílkoviny v mikrosomech, jinak 

byl gel prázdný. To znamenalo, že byly všechny bílkoviny zcela přeblotovány nebo je 

nebylo možno detekovat ani stříbrem (viz obr.27). Metoda Western blotting a jeho 

detekce není tak citlivá, aby zachytila malé množství na membráně. Obarvení membrány 

mělo stejný výsledek jako obarvení gelu – byly vidět pouze mikrosomy. 
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Obr. 27: Na gelu se nachází frakce A5-A9. Gel byl obarven stříbrem. (A5, A6, A7, 

A8, A9 = frakce, MI = mikrosomy) 

U frakcí B5 - B9 byl výsledek obdobný. Na gelu, membráně i filmu byly znatelné 

pouze mikrosomy.  

U těchto frakcí nebyl nalezen enzym 11β-HSD1. 
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6 DISKUSE 

Western blotting je jedna z metod, která umožňuje přenos proteinů 

z polyakrylamidového gelu na membránu pomocí elektrického napětí (Kurien a Scofield 

2003). Tento krok je důležitý pro další následné experimenty, například charakterizace 

a detekce mnohých proteinů pomocí specifických protilátek (Kurien a Scofield 2006). 

Membrána je následně inkubována s protilátkami, aby se mohly detekovat specifické 

proteiny, které potřebujeme zjistit. Western blotting se skládá z několika částí: příprava 

vzorku, SDS-PAGE, přenos proteinu na membránu, blokování nespecifických vazeb, 

přidání protilátky a detekce (Western blot - Wikipedia, the free encyclopedia [online], 

Pelcová 2006). 

Pro SDS-PAGE byla zvolena koncentrace 12,5 % akrylamidu, která je výhodná pro 

dobré rozdělení směsi bílkovin o molekulové hmotnosti 20 až 75 kDa, neboť molekulová 

hmotnost sledované 11β−HSD1 je 34 kDa. 

U Western blotting se dají použít různé membrány: NC nebo PVDF membrána. Liší 

se kapacitou vazebnosti proteinů (NC: 80-250 μg/cm2, PVDF: 170 μg/cm2). Velikost 

pórů určuje, jak velké proteiny se budou na danou membránu vázat. Póry o velikosti 

0,2 μm budou lépe absorbovat menší molekuly než póry o velikosti 0,45 μm (MacPhee 

2010). Pokud je potřeba přenést proteiny o malé velikosti (kolem 14000 Da), je 

doporučována NC membrána o velikosti pórů 0,1 nebo 0,2 μm. PVDF membrána je 

vhodnější pro proteiny s velkou molekulovou hmotností (Kurien a Scofield 2003). Oba 

typy membrán váží proteiny nekovalentní vazbou pomocí hydrofobních interakcí 

(MacPhee 2010). NC membrána je použitelná ve většině pokusů (Kurien a Scofield 

2003).  

V této diplomové práci byla použita NC membrána. Při srovnání PVDF a NC 

membrány byla pro daný experiment výhodnější NC membrána. Na PVDF membráně 

nebyly, po Western blottingu a následném obarvení Ponceau S, pozorovatelné žádné 

bílkoviny v rozmezí 30 kDa až 50 kDa. Také manipulace s NC membránou byla snazší, 

jelikož se u ní nepoužíval methanol a obsahuje polyesterovou podpůrnou síť, která 

usnadňuje mechanické zacházení s ní. 
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Důležité u Western blottingu je také správná doba blotování. Větší proteiny se 

přesouvají z gelu na membránu po delší dobu než proteiny o menší molekulové 

hmotnosti (Kurien a Scofield 2006). Proteiny o malé molekulové hmotnosti se časem 

mohou transportovat za membránu. Proto v této diplomové práci byla doba blotování 60 

minut, aby byly z gelu transportovány hlavně proteiny o velikosti kolem 30 kDa, které 

byly pro daný experiment důležité (11β-HSD1 má mol. hmotnost 34 kDa). Pokud byl čas 

prodloužen, byly proteiny o malé molekulové hmotnosti transportovány za membránu a 

na membráně nebyly detekované. 

Pro Western blotting je vhodné používat tenší gely, protože se bílkoviny kompletněji 

a rychleji transporují na membránu než u silnějších gelů. Limitní šířkou gelu je 0,4 mm 

z důvodu manipulačních, kdy se gel o dané tloušťce může zničit (Kurien a Scofield 

2006). V této diplomové práci se používal gel silný 1,5 mm z důvodu nízké koncentrace 

proteinů v jednotlivých frakcích. Tato síla gelu není zcela vhodná. Pokud by se ale použil 

gel o menší tloušťce, nebylo by dostatek proteinu pro jeho detekci danými metodami. 

Bohužel je zde i možnost, že se díky silnějšímu gelu nemusela přenést dostatečná 

koncentrace detekovaného proteinu na membránu a mohl zůstat na gelu. Jelikož je 

v určité velikosti větší směs proteinů, nelze poznat, zda se přeneslo kompletní množství 

požadovaného proteinu. S tím souvisí i délka blotování, jelikož prodloužení délky 

blotování by sice zajistilo větší transport proteinu z gelu, ale zároveň by se mohly určité 

proteiny transportovat za membránu a došlo by k jejich ztrátě.  

V této diplomové práci byla zkoušena detekce enzymu 11β-HSD1 o různé 

koncentraci kontrolního enzymu 11β-HSD1 ve vzorku. Při koncentraci 0,029 μg/μl 

11β-HSD1 se muselo použít vzorku minimálně 30 μl (tj. nanést 0,87 μg proteinu). Při 

menším množství vzorku (20 μl) se enzym nepovedlo protilátkou detekovat ani při 

prodloužení doby expozice.  

Pro detekci byla zvolena primární polyklonální králičí protilátka proti 11β-HSD1 

firmy Abcam. Jako imunogen byl použit syntetický peptid o sekvenci 

CLELGAASAHYIAGT, který odpovídá aminokyselinám v pozicích 78 až 92 lidského 

enzymu. Bohužel jak pokusy ukázaly, nejedná se o protilátku výlučně specifickou pro 

tento enzym, ale dochází k nespecifickým vazbám i s dalšími proteiny, včetně proteinů 

cytosolových. Pro snížení počtu nespecifických interakcí je vhodné použít protilátku 
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naředěnou 1:10 000, do media přidat sušené mléko v koncentraci 0,5% a inkubaci 

s protiátkou provádět při nižší teplotě (okolo 5°C) - tato modifikace byla výhodná pro 

detekci enzymu např. v mikrosomech. Kromě imunodetekce lidského enzymu lze tuto 

protilátku použít i pro vzorky potkaní tkáně. U frakcí po separaci bylo také použito 

ředění 1:1000 bez přídavku mléka, aby bylo možno zachytit i velmi nízké koncentrace 

11β-HSD1.  

Pro Western blotting existuje několik možností značení sekundárních protilátek pro 

následnou detekci. Nejpoužívanější jsou navázání alkalické fosfatasy nebo křenové 

peroxidasy. Pro prezentované pokusy byla použita sekundární polyklonální protilátka 

proti králičím IgG s navázanou křenovou peroxidasou. Tento enzym v přítomnosti 

peroxidu vodíku následně štěpí ester akridinu na chemifluorescenční produkt, jehož 

emisní světlo je zachyceno na rtg filmu. Tento systém je citlivější než použití alkalické 

fosfatasy.  

Do dnešní doby byla pouze jaternímu mikrosomálnímu enzymu 11β-HSD1 

připisována úloha biotransformace potenciálního léčiva oracinu s protinádorovým 

účinkem. Tento purifikovaný enzym z lidských jater metabolizuje oracin na (-)-DHO a 

(+)-DHO v poměru 76:24. Ale mikrosomy z lidských jater metabolizují oracin 

s rozdílnou stereospecifitou v poměru 60:40. Tento rozdíl by mohl poukazovat na 

přítomnost neznámého, membranově vázaného, karbonyl redukujícího enzymu, který by 

přednostně metabolizoval oracin na (+)-DHO (Škarydová et al. 2009). 

Pro purifikaci neznámého mikrosomálního enzymu s karbonyl-redukující aktivitou 

byla v prvním kroku zvolena separace zakoncentrovaných odsolených mikrosomů 

připravených z lidských jater na kolonách Q-Sepharosy pomocí gradientu NaCl. Jedná se 

o iontově-výměnnou chromatografii, která je doporučována pro purifikaci membránově 

vázaných bílkovin. Jako detergent pro uvolnění enzymu s mikrosomální membrány 

a jeho udržení v roztoku pokud možno v nativní konformaci a aktivním stavu byl použit 

Triton X-100. Bylo připraveno okolo 30 frakcí, z nichž nejvyšší redukční aktivitu 

vykazovaly frakce A2 až A4 (tzv. flow through frakce – proteiny v těchto frakcích 

neinteragovaly s náplní separační kolony, byly ihned vymyty mobilní fází) a frakce A11 

až B10 (tyto proteiny už byly přechodně navázány na kvarterní amoniové ionty navázané 

na sefarosové matrici a následně uvolněny mobilní fází se vzrůstajícím gradientem 

NaCl). Stereospecifita frakcí A11 až B10 se pohybovala okolo 75-82 % pro (+)-DHO 
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a 18-25 % (-)-DHO, tzn. poměr byl výrazně opačný než u mikrosomů anebo purifikované 

11β-HSD1. Rovněž tzv. protékající frakce tvořily více (+)-DHO (65-84 %) než (-)-DHO.  

11β-HSD1 byla purifikována z mikrosomů připravených z lidských jater (Maser et 

al. 2002) a také z jater myší (Maser a Bannenberg, 1994). Purifikace byla prováděna na 

Mono Q Sepharose a následně red koloně Sepharose A, která byla nakalibrována pomocí 

10 mM fosfodraselným pufrem. 11β-HSD1 byla solubilizována pomocí Emulgen 913 

(Maser et al. 2002). To znamená, že také 11β-HSD1 je enzym, který se váže na 

Q Sepharosu, podobně jako neznámý enzym ve frakcích A11 až B10. 

Při imunodetekci 11β-HSD1 za použití Western blotingu byla z důvodu nízké 

koncentrace celkové bílkoviny v jednotlivých frakcích použita primární protilátka 

v koncentraci 1:1000. 11β-HSD1 byla zjištěna ve frakcích A11 až B10, tj. v těch, ve 

kterých zároveň předpokládáme přítomnost dalšího, neznámého mikrosomálního 

enzymu, který přednostně přeměňuje oracin na (+)-enatiomer dihydrooracinu. To, že se 

oba enzymu nacházejí ve stejných frakcích po separaci na Q Sepharose není až tak 

překvapivé, protože z purifikace 11β-HSD1 je známo, že i tento enzym interaguje 

s náplní této kolony. Navíc se dá předpokládat, že hledaný enzym bude ze skupiny 

dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem (SDR), kam je zařazena i 11β-HSD1, neboť 

enzymy s této rodiny se mohou nacházet buď v cytosolu nebo se může jednat 

o mebránově vázané enzymy, na rozdíl od rodiny aldo/ketoreduktas, které se vyskytují 

pouze v cytosolu. SDR enzymy mají řadu homologních oblastí, které pak mohou určovat 

podobné fyzikálně-chemické vlastnosti různým proteinům (Persson et al. 2009). 

V ostatních frakcích nebyla přítomnost 11β-HSD1 použitou metodou prokázana. U frakcí 

A2 až A4 byla koncentrace celkové bílkoviny dostatečná, aby se přítomnost 11β-HSD1 

dala vyloučit. U frakcí A5 až A10 byla však koncentrace celkového proteinu velmi nízká 

(max. 40 μg/ml). V případě, že zde 11β-HSD1 byla přítomna ve velmi nízké koncentraci, 

nemusela by být detekována. Pokud však srovnáme minimální množství 

rekombinantního proteinu 11β-HSD1, který byl protilátkou zředěnou 1:1000 zachycen, je 

nutné do jamky nanést alespoň 0,87 μg proteinu, tj. koncentrace 22 μg/ml – v těchto 

frakcích by musela tvořit 11β-HSD1 minimálně polovinu z celkového množství 

přítomných proteinů. Jednou z množností, jak zvýšit koncentraci bílkoviny v nanášených 

vzorcích na gel by byla ultrafiltrace frakcí a následné vymytí menším objemem 

rozpouštědla.  
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7 ZÁVĚR 

Na katedře Biochemických věd Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se snaží o 

izolaci a purifikaci nového redukčního enzymu. U tohoto enzymu se předpokládá, že se 

společně s 11β-HSD1 účastní metabolismu protinádorového léčiva oracinu.  

Pro identifikaci 11β-HSD1 ve zkoumaných vzorcích byla použita metoda Western 

blotting. U této metody byl upraven čas blotování na 60 minut, dále byla použita 

NC membrána. Také byla upravena inkubace protilátkami. Obě protilátky byly ředěny 

1:1000. Inkubace primární protilátkou probíhala 60 minut za laboratorní teploty a 

inkubace s druhou protilátkou po dobu 90 minut také za laboratorní teploty. 

Touto metodou bylo zjištěno, že frakce A11, A12, B12, B11, B10 obsahují 

11β-HSD1. V ostatních frakcích nebyl tento enzym nalezen. Všechny frakce, které se 

zkoušely na přítomnost 11β-HSD1, byly zkoušeny ze dvou různých separací získaných 

Q Sepharosou. Jednoznačné vyloučení u jiných frakcí není možné z důvodu citlivosti 

použitých metod. Jednotlivé frakce mohou obsahovat množství enzymu, které není 

možno detekovat použitými metodami. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Ab   Protilátka 

AGE   Advanced glycation endoproducts 

AKR   Aldo-keto reduktasy 

AP   Alkalická fosfatasa 

Asn    Asparagin 

BMI   Body mass index 

C     Cytosol 

CBBG    Coomassie brilliant blue G-250 

DHO   Dihydrooracin 

DTT    1,4-Dithio-D,L-threitol 

ECL   Enhanced chemiluminiscence 

GIT    Gastrointestinální trakt 

GR   Glukokortikoidní receptor 

IL    Interleukin  

kDa    kiloDaltony 

11β-HSD   11β-hydroxysteroiddehydrogenasa 

Lys    Lysin 

MDR   The medium-chain dehydrogenases/reductases 

MI    Mikrosomy 

MR   Mineralokortikoidní receptor 

NADPH   Nikotinamidadenindinukleotidfosfát redukovaná forma 

70 
 



NADH   Nikotinamidadenindinukleotid redukovaná forma 

NAD   Nikotinamidadenindinukleotid oxidovaná forma 

NC membrána  Nitrocelulosová mambrána 

PAPS   3´-fosfoadenosyl-5´-fosfosulfát 

PVDF membrána Polyvinylfluoridová membrána 

SDR   The short-chain dehydrogenases/reductases 

SDS   Dodecylsulfát sodný 

SDS-PAGE  Polyakrylamid gel electrophoresis 

Ser    Serin 

TNFα    Tumornekrotizující faktor α 

Tyr    Tyrosin 

UDP-glukoronát Uracyldifosfát-glukuronát 
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