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Abstrakt  

 
Skupina proteinů DASH (dipeptidylpeptidase IV aktivitou a/nebo strukturou 

homologní) představuje soubor multifunkčních molekul, z nichž většina vykazuje 

peptidasovou aktivitu podobnou dipeptidylpeptidase IV (DPP-IV, EC 3.4.14.5, 

identická s diferenciačním antigenem lymfocytů CD26). Z proteinů i peptidů obecně 

odštěpují N-terminální X-Pro dipeptid. Tato práce byla zaměřena na dva proteiny,  

DPP-IV/CD26, kanonického představitele DASH, a fibroblastový aktivační protein alfa 

(FAP-α). Jedná se o transmembránové proteiny II. druhu s rozdílnou tkáňovou 

distribucí, u nichž jsou však známé i extracelulární rozpustné varianty. Z dosavadních 

poznatků vyplývá, že oba mají význam v procesech vzniku a rozvoje mnoha 

nádorových onemocnění a to mechanismy závislými i nezávislými na  enzymatické 

aktivitě. 

Pro objasnění jejich úlohy v gliomagenesi bylo navrhnuto připravit experimentální 

model v podobě glioblastomových buněčných linií s definovatelným fenotypem     

DPP-IV/CD26 a FAP-α. Bude zahrnovat enzymaticky neaktivní formy proteinů            

i analogy s různým subcelulárním směřováním. Takovýto model dovolí posoudit vliv 

DPP-IV/CD26 a FAP-α na rozvoj gliálního nádoru, význam jejich enzymové aktivity    

a subcelulární distribuce v tomto procesu. Experimenty využívající regulovatelnou 

expresi DPP-IV a FAP-α. budou probíhat jak na úrovni in vitro v buněčných kulturách, 

tak in vivo po homotopní implantaci imunodeficientní myši . 

V této práci je popsána první část plánovaných studií – příprava konstruktů          

pro expresi různých forem těchto proteinů metodami molekulární biologie. Byly 

připraveny celkem tři skupiny konstruktů: pro nativní formy, formy s cytoplasmatickou 

subcelulární distribucí, u nichž byl deletován transmembránový segment, a fúzní formy   

se signálními peptidy pro sekreci do extracelulárního prostoru. 
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Abstract 

 

DASH (Dipeptidyl peptidase-IV Activity and/or Structure Homologues) protein 

group involves multi-funcional molecules typically bearing enzymatic activity similar 

to the Dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV, EC 3.4.14.5, identical with lymphocyte 

differentiation antigen CD26). In general, they cleave multiple regulatory as well as 

structural peptides and proteins, possessing proline residue on the penultimate position 

from the N-terminus. We focused on two members of this group: canonical DPP-IV 

and Fibroblast activation protein alpha (FAP-α). Both are typically type II plasma 

membrane proteins with specific tissue distribution. Soluble extrecellular forms have 

also been identified. Available knowledge suggest important roles of these proteins in 

oncogenesis, executed by their enzymatic activity but also by non-proteolytic 

interactions. 

To study their role in gliomagenesis we designed several experimental models 

exploiting astrocytoma cell lines with defined DPP-IV or FAP-α phenotype. 

Enzymatically inactive forms and analogues with different subcellular distribution will 

also be included. These models will allow to assess the impact of DPP-IV and FAP-α 

on the glial tumor development and the importance of their enzymatic activities and 

localization in these processes. Experiments using inducible expression DPP-IV and 

FAP-α and their isoforms will be performed in vitro as well as  in vivo using 

stereotactic grafting into the  immunodeficient mice. 

Here we present the first part of these studies – preparation of constructs for 

expression of different forms DPP-IV and FAP-α. Three groups of constructs were 

prepared: for native forms, for cytosolic forms with transmembrane segment deletion, 

and for fusion forms with signal peptides at the N-terminus for extracellular secretion. 

(In Czech) 
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Seznam zkratek  
 

ADA  adenosindeaminasa  

ADCP protein tvořící komplexy s adenosin deaminasou (adenosine 

deaminase complexing protein)  

AP α2-Antiplasmin 

APCE enzym štěpící antiplasmin (antiplasmin cleaving enzyme) 

Amp   ampicilin 

BGH   hovězí růstový hormon (bovine growth hormone) 

Bis-tris propan 1,3-bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane  

bp počet párů basí (base pairs) 

BSA   hovězí sérový albumin (bovine serum albumin) 

CD označení diferenciačních antigenů leukocytů (cluster of 

differentiation) 

cDNA   komplementární DNA (complementary DNA) 

CMV   cytomegalovirus 

DASH   dipeptidylpeptidase IV aktivitou a/nebo strukturou homologní 

Dox   doxycyklin 

DPP   dipeptidylpeptidasa 

DTT   dithiothreitol 

ECM   extracelulární matrix 

EDTA   kyselina ethylendiamintetraoctová 

FAP-α   fibroblastový aktivační protein alfa, seprasa 

GLP protein podobný glukagonu (glucagon like protein) 

GRH hormon uvolňující růstový hormon  (growth hormone–releasing 

hormone) 

HEPES 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonová kyselina 

HIV   lidský imunodeficienční virus (human imunodeficiency virus) 

IL   interleukin 

kb počet párů basí v tisících  

LB médium podle Luria-Bertaniho 

MCS mnohočetné klonovací místo (multiple cloning site) 
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MOPS 3-morfolinopropan-1-sulfonová kyselina 

NPY   neuropeptid Y 

OD   optická densita 

PCR   polymerasová řetězová reakce 

PHA   fytohemaglutinin 

POP   prolyloligopeptidasa 

PYY   peptid YY 

CCL5 chemokin RANTES (regulated on activation normal T-cell 

expressed and secreted) 

rtTA reversní proteinový transaktivátor kontrolovaný tetracyklinem 

(reverse tetracycline-controled transaktivator) 

CXCL12 chemokin SDF-1 (stromal cell derived factor 1) 

sDPP-IV/CD26 extracelulární solubilní forma DPP-IV/CD26 

SP   substance P 

TAE tris-acetátový pufr s EDTA 

TB pufr pro přípravu kompetentních buněk 

TCR receptor T-lymfocytů (T-cell receptor) 

TE tris pufr s EDTA 

Tet tetracyklin 

Th pomocný T-lymfocyt  

TRE element odpovídající na tetracyklin (tetracycline response 

element) 

Triton X-100 polyethyleneglycol p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenylether 

Tris tris(hydroxymethyl)aminomethan 

WHO   Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation) 
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1. Teoretický úvod 
 

1.1 Peptidasy 

 
Peptidasy jsou definovány jako hydrolytické enzymy štěpící amidovou 

(peptidovou) vazbu v polypeptidovém řetězci proteinů. Cílený proces hydrolysy 

peptidových vazeb buněčnými enzymy je potom označován jako proteolysa.  

Skupina těchto enzymů je neobyčejně různorodá. S postupem času v ní došlo 

k pozvolnému  vývoji názvosloví, které i v dnešní době není zcela ustáleno a lze se 

setkat s různými interpretacemi téhož. Všeobecně byl akceptován návrh od J. Barreta a 

Ken McDonalda, kde jako jediný správný název pro enzym hydrolyticky štěpící 

peptidovou vazbu uvádí peptidasu. Ty dále dělí na exopeptidasy – peptidasy štěpící 

proteiny na N- nebo C-konci proteinu a endopeptidasy, které štěpí uvnitř proteinového 

řetězce(1). Lze se také setkat s výrazem ektopeptidasa. Ten potom označuje 

membránově vázaný enzym, jehož hydrolytická doména ční do extracelulárního 

prostoru. 

Na základě katalytického mechanismu jsou peptidasy děleny do sedmi základních 

tříd: aspartátové, cysteinové, serinové, metalopeptidasy, glutamátové, asparaginové, 

threoninové a skupinu dalších, u nichž mechanismus účinku nebyl doposud 

identifikován. První čtyři jmenované tvoří naprostou většinu z celkového množství 

peptidas. S dokončením velkých genomových projektů však bylo třeba tento systém 

dělení revidovat a doplnit tak, aby byly zohledněny celé rozlišné repertoáry 

peptidasových aktivit v přírodě. V současné době má proto dělení peptidas hierarchické 

uspořádání podle primární struktury. Na základě statisticky významných podobností 

v aminokyselinové sekvenci s alespoň jedním dalším členem je každá peptidasa řazena 

do specifické rodiny. Ty jsou sdruženy v klanech podle předpokládané evoluční 

příbuznosti ale bez rozhodující strukturní podobnosti. Klany se nadále dělí podle 

mechanismu, jakým peptidasa katalyzuje hydrolytickou reakci(2). 

Peptidasy se vyskytují bez výjimky ve všech živých organismech, jsou pro ně 

esenciální. Typický genom obsahuje dvě až čtyři procenta genů pouze pro proteolytické 

enzymy(3). V mnoha biologických dějích působí jako pozitivní nebo negativní 

modulátory. Nespecifickou katalýzou degradace proteinů nebo naopak limitovanou 



 11 

proteolysou mohou kontrolovat i velmi složité fyziologické pochody s celkovými 

důsledky na celý organismus(4). Regulovanou proteolysu lze chápat jako jednu             

z  posttranslačních modifikací proteinů určujících v organismu jejich další osud - 

aktivitu, interakce s vazebnými partnery i lokalizaci. Vytváří nové bioaktivní molekuly, 

podílí se na celkovém zpracování buněčných signálů, jejich vytvoření, přenosu, 

amplifikaci i terminaci.  

Pro regulaci zejména eukaryotických peptidas je významná jejich lokalizace            

a životnost. Hydrolysa proteinů je totiž za fyziologických podmínek ireverzibilní děj. 

Pokud se nejedná  přímo o efektorové enzymy, může být aktivita peptidas i velmi nízká 

a působení dlouhodobé. Produkty proteolysy se tímto mohou  postupně hromadit, 

v některých případech až desetiletí, což může mít patologické důsledky. Pro účinek 

tedy nemusí být rozhodující pouze míra aktivity peptidasy. Důležitější je spíše možnost, 

zdali se svým substrátem může vůbec fyzicky interagovat(5).  

Významný vliv peptidas byl prokázán v dějích souvisejících s buněčným cyklem, 

proliferací, diferenciací, migrací, homeostasou, imunoregulacemi, angiogenesí, 

neurogenesí, remodelací tkání, morfogenesí, buněčnou signalizací a komunikací, 

srážením krve, senescencí, nekrosou a apoptosou. Jejich špatná funkce může 

způsobovat vážné patologické stavy: nádorové onemocnění, arthritidu, zánětlivé, 

neurodegenerativní, kardiovaskulární a autoimunitní choroby(5). Peptidasy se též mohou 

účastnit životního cyklu nebo být hlavním virulentním faktorem virů, jiných infekčních 

mikroorganismů a vícebuněčných parazitů(6). 

Rozsáhlé biologické i patologické důsledky této skupiny enzymů vedly ke konceptu 

peptidas jakožto ucelené podskupiny proteomu. Jejich celkový komplement v daném 

organismu je označován jako degradom(7). 

V současnosti patří peptidasy k nejstudovanějším enzymům a těší se velkému zájmu 

ze strany farmaceutického průmyslu. Jejich klíčové úlohy v důležitých buněčných 

dějích, tkáňově specifická exprese a vysoká substrátová specifita z nich činí ideální cíl 

pro terapeutický zásah. Jedná se též o významné diagnostické a prognostické 

bioukazatele(7). 
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1.2 Skupina protein ů DASH 

 
Proteolytické posttranslační úpravy se netýkají pouze proteinů, ale mohou mít 

dalekosáhlé důsledky i pro mnoho biologicky aktivních peptidů vyskytujících 

se v lidském organismu. Štěpením se mění chemické i fyzikální vlastnosti těchto 

molekul, což vede ke změně jejich biologických účinků. Proteolysa tak patří k  hlavním 

regulačním mechanismům zvláště v extracelulárním prostředí. Její poruchy mohou ústit 

v závažné patologické stavy: poruchy proliferace, buněčné transformace, tvorbu 

metastas, autoimunitní onemocnění atd. 

V aminokyselinových sekvencích nemalé skupiny neuropeptidů, cytokinů                

a chemokinů se na druhé pozici od N-konce vyskytuje evolučně konzervovaný prolin. 

Tato atypická aminokyselina, která ve svém okolí výrazně ovlivňuje sterické 

podmínky, nabývá v této pozici role důležitého ochranného a regulačního prvku. Motiv 

X-Pro-X na N-konci je  totiž díky unikátnosti peptidové vazby, na níž se prolin podílí, 

odolný proti většině hydrolytických aktivit. Je předpokládáno, že evolučním tlakem se 

takto vyvinul účinný způsob ochrany důležitých mediátorů proti nespecifickým 

exopeptidasám. Existuje naopak velmi omezené množství prolin specifických 

aminopeptidas schopných štěpit tento motiv. Vysoká specifita těchto enzymů k danému 

motivu svědčí pro jeho kritický význam v proteolytické regulaci peptidů, které jej 

obsahují(8). 

Dipeptidylpeptidasa IV (EC 3.4.14.5, DPP-IV) patří mezi tyto prolin specifické 

aminopeptidasy. Ze svých substrátů odštěpuje N-terminální dipeptid X-Pro. Po mnoho 

let se předpokládalo, že se jedná o jedinou membránově vázanou aminopeptidasu, která 

je tohoto schopna. Dnes je však známá celá skupina DASH proteinů 

(dipeptidylpeptidase IV aktivitou a/nebo strukturou homologních), jež je řazena           

do oligoprolylpeptidasové rodiny S9 (kromě DPP-2, jež náleží rodině S28)(9). DPP-IV 

(identická s aktivačním znakem T-lymfocytů CD26(10)) je kanonickým představitelem 

této skupiny. Dalšími členy jsou fibroblastový aktivační protein alfa (FAP-α, 

seprasa)(11), DPP-2(DPP-7)(12), DPP-8(13), DPP-9(14). Jedná se o enzymaticky aktivní 

strukturní homology  DPP-IV s různou subcelulární, buněčnou i tkáňovou distribucí. 

Zatímco DPP-IV a FAP-α jsou transmembránové ektopeptidasy II. druhu, DPP-8         

a DPP-9 jsou cytoplasmatické proteiny.  
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DPP-6(15) a DPP-10(16) jsou enzymaticky neaktivní homology DPP-IV (viz. Obr. 1). 

Vyskytují se hlavně v mozkové tkáni, avšak jejich přesná úloha je dosud neznámá. 

Bylo však ukázáno, že se podílejí na přenosu vzruchu mezi neurony a tvoří komplexy 

s draselnými kanály  typu A (17,18).  

 

 

Obr. 1: Přehled proteinů DASH 

v porovnání s POP: 

Na obrázku je znázorněn 

přehled  a porovnání jednotlivých 

strukturních domén proteinů 

DASH s prolyloligopeptidasou 

(POP), místa pro N-glykosylaci, 

cysteiny a další aminokyseliny 

nezbytné pro enzymatickou 

aktivitu i pro vazbu ligandů          

(u DPP-IV ADA, u DPP-9 ECM 

přes RGD motiv). Obrázek byl 

přejat a upraven(17).  

 

 

1.3 DPP-IV/CD26 

 
DPP-IV/CD26 (Obr. 2, strana 15), uváděná též jako DPPIV, DPIV, CD26 nebo 

ADCP, je multifunkční transmembránový glykoprotein II. typu o velikost 110 kDa(18). 

Jedná se o peptidasu serinového typu, u níž však byla aktivita detekována pouze ve 

formě homodimeru o 220-240 kDa podle různých autorů. Existují náznaky, že DPP-

IV/CD26 může tvořit dimery a i s jinými proteiny z DASH skupiny, zejména s FAP-α 

(viz. 1.4.2 a 1.6, strana 22 a 29). DPP-IV/CD26 je též protein evolučně konzervovaný 

mezi různými živočišnými druhy. Lidská forma je z 85 % shodná s krysí DPP-IV          

a z 36 % shodná s aminopeptidasou B z kvasinek. 
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1.3.1 Exprese DPP-IV/CD26 

Transmembránová forma DPP-IV/CD26 je přítomna ve všech orgánech lidského 

těla zejména na apikálním povrchu buněk endothelu v kapilárách, na epitheliálních 

buňkách, acinárních buňkách a buňkách imunitního systému. Na neaktivovaných        

T-lymfocytech se nachází pouze minimálně. Po stimulaci pomocí mitogenu PHA její 

exprese stoupá pětkrát až desetkrát a je tedy považována za znak aktivovaných            

T-lymfocytů. In vivo i in vitro byla potvrzena exprese jak na CD4+  tak i na CD8+       

T-lymfocytech. Přibližně 56% CD4+ a 35% CD8+ T lymfocytů v periferním krevním 

oběhu a 74-81% CD4+ a 12-19% CD8+ PHA aktivovaných T-lymfocytů exprimuje 

DPP-IV/CD26. Z těchto údajů je zřejmé, že DPP-IV/CD26 je u T-lymfocytů striktně 

regulovaný protein(19). 

Vysoká exprese DPP-IV/CD26 byla imunohistochemicky identifikována v tkáních 

gastrointestinálního traktu, žlučníku, slinivky, ledvin, placenty, prostaty, plic, mozku     

a v menší míře v ostatních žlázách se sekreční aktivitou(20). 

Výsledky imunohistochemických analýz jsou ve shodě s enzymocytochemickými 

analýzami(21). 

Změna exprese DPP-IV/CD26 byla popsána ve tkáních celé řady nádorů. V případě 

karcinomu plic, prostaty, štítné žlázy, děložní sliznice a melanomu je dokonce               

i možným pomocným diagnostickým ukazatelem(22). 

Kromě své lokalizace na cytoplasmatické membráně byla DPP-IV/CD26 nalezena 

pomocí imunodetekce a fluorescenční mikroskopie i na vnitřní jaderné membráně, 

lysosomální membráně a na endoplasmatickém retikulu některých nádorových       

buněk(23). 
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Obr. 2: Schematická struktura  

DPP-IV/CD26: 

DPPIV/CD26 je transmembránový protein II. 

druhu, skládající se z intracelulární části o šesti 

aminokyselinách, transmembránové části                o 

dvaadvaceti aminokyselinách a extracelulární části 

tvořící dvě domény: β-šroubovicovou bohatou na 

glykosylace i cysteinové můstky a α/β hydrolasovou s 

C-koncovým katalytickým regionem. Ser630 tvoří 

katalytickou triádu s Asp708   a His740. Obrázek byl 

přejat a upraven(21).   

 

1.3.2  Struktura DPP-IV/CD26 

V lidském genomu má gen pro DPP-IV/CD26 lokalizaci 2q24.3 na dlouhém 

raménku chromosomu 2. Celý gen má 81810 bp s 26 exony o velikosti 45 bp do 1,4 kb. 

Sekvence cDNA (2,4 kb) obsahuje protein o 766 aminokyselinách. Má 

šestiaminokyselinovou N-terminální cytoplasmatickou část, po ní následuje α-helikální 

dvaadvaceti aminokyselinová transmembránová část hydrofobní povahy. 

Ze známých krystalových struktur DPP-IV/CD26 samotné i v komplexech 

s různými inhibitory(24) je dále vidět, že extracelulární části v dimeru tohoto proteinu 

jsou proti sobě otočené o 180° (viz. Obr. 3. strana 16). β-šroubovicová doména (48. – 

552. aminokyselina) je mezi ostatními povrchovými antigeny buněk imunitního 

systému unikátní. Tvoří ji osm skládaných listů každý se čtyřmi antiparalelními vlákny 

v cirkulárním uspořádání. Uprostřed tak vzniká kanál, který slouží jako substrátový 

filtr. Tato doména nese 9 potenciálních míst pro glykosylaci, jejich fyziologický 

význam je však nejasný. Inaktivace bodovou mutací u lidské formy DPP-IV/CD26    

Asn → Ala nemá vliv ani na enzymatickou aktivitu ani na dimerizaci nebo na vazbu 
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adenosindeaminasy (ADA, viz. strana 22)(25). Míra skutečné glykosylace in vivo           

u lidské DPP-IV/CD26 je též nejasná, neboť většina studií na toto téma byla prováděna 

v rekombinantních baculovirálních expresních systémech a výsledky jednotlivých 

autorů se liší od jedné potvrzené glykosylace na Asn229
(24), až po předpokládané 

obsazení všech míst(25). Vysoký obsah cysteinů tvořících disulfidické můstky 

propůjčuje této doméně kompaktní strukturu chránící hydrolasovou doménu proti 

nespecifickým peptidasám(26). 

 

 
Obr. 3: Krystalová struktura dimerního komplexu DPP-IV/CD26 s ADA: 

Krystalová struktura byla získána z proteinu bez transmembránové a cytoplasmatické části. Jejich znázornění je 

pouze orientační. Jedná se o hypothesu, jak by DPP-IV/CD26 mohla být ukotvena do cytoplasmatické membrány.  

A: β-šroubovicová doména je na obrázku znázorněna modře, α/β hydrolasová doména fialově. Protein ADA, 

ligand DPP-IV/CD26, je vyveden zeleně s iontem Zn2+ v aktivním centru (červený bod). Oligosacharid (Asn229) je 

uveden jako schematický model. Šipka 1 označuje místa kudy vstupuje substrát k aktivnímu centru, šipka dvě 

kanál, kudy odštěpený dipeptid aktivní centrum opouští. Smyčky označené jako A (Ile287-Asp297) a B (Asp331-

Gln344) na DPP-IV/CD26 a helixy α1 a α2 na ADA označují místo interakce DPP-IV/CD26 s ADA.  

B: Samotná interakce β-šroubovicové domény s ADA. 

Obrázek byl přejat a upraven(24). 
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Dále následuje C-terminální α/β hydrolasová doména. Sekvence aminokyselin 

v okolí aktivního centra enzymu (Ser630) odpovídá  obecnému katalytickému motivu 

serinových peptidas (-G-X-S-X-G-)(18). Ser630 tvoří typickou katalytickou triádu 

společně s Asp708 a His740. Pro enzymatickou aktivitu jsou dále nezbytné i další 

aminokyseliny. Tyr547 stabilizuje v aktivním centru tetraedrický intermediát během 

reakce. Jeho mutace za fenylalanin způsobuje ztrátu aktivity srovnatelnou s mutací 

aminokyseliny katalytické triády(27). Glu205 a Glu206 na β-šroubovicové doméně mají 

rozhodujícící vliv na substrátovou specifitu i aktivitu DPP-IV/CD26. Ve struktuře se 

nacházejí v blízkosti aktivního centra tak, že N-konec substrátu se k nim může vázat 

slabou elektrostatickou interakcí. Peptid je tak přesně orientovaný v poloze, kdy aktivní 

Ser630 může štěpit za druhou aminokyselinou(28). Substrát též musí mít na druhé pozici 

aminokyselinu s krátkým postraním řetězcem jako prolin, alanin a nebo glycin. 

K aktivnímu centru je koordinovaný hydrofobním kanálem v β-šroubovicové doméně, 

který je přibližně 13 Å široký a s větší aminokyselinou na druhé pozici skrz něj nemůže 

aktivního centra dosáhnout. Data získaná z krystalových struktur jsou ve shodě 

s mutačními experimenty(29). 

Kromě hlavního přístupového kanálu DPP-IV/CD26 obsahuje ještě druhý 15Å 

kanál, kudy odštěpený dipeptid opouští aktivní centrum. 

 

1.3.3  Nemembránová forma DPP-IV/CD26 

Vedle transmembránové formy DPP-IV/CD26 se v krevním séru a seminální 

tekutině vyskytuje i rozpustná forma tohoto proteinu (sDPP-IV/CD26)(30). 

Imunodetekčními metodami a vaznými experimenty s ADA bylo potvrzeno, že téměř 

90% rozpustné DPP-IV aktivity na H-Gly-Pro syntetických fluorescenčních substrátech 

pochází od sDPP-IV/CD26. Původ zbylých 10% je v současnosti nejasný, může však 

zahrnovat ostatní proteiny skupiny DASH(31).  

sDPP-IV/CD26 má podobně jako membránově vázaný protein 110 kDa, postrádá 

však transmembránovou i cytoplasmatickou část. Přirozeně se vyskytuje ve formě 

začínající až od Ser39.  
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Mechanismus vzniku této formy je neznámý. Z porovnání exprese mRNA               

a samotného proteinu na T-lymfocytech však  bylo usouzeno, že sDPP-IV/CD26 

pravděpodobně vzniká proteolytickým štěpením i přes to, že je extracelulární část   

DPP-IV/CD26 díky své struktuře proti proteolyse značně odolná. Mohla by tak být 

odštěpována od většiny buněk, které transmembránovou DPP-IV/CD26 exprimují         

a mají kontakt s krví(19). 

Zvýšená hladina sDPP-IV/CD26 byla zaznamenána u onemocnění souvisejících      

s  proliferací lymfocytů a u onemocnění jater. Zároveň je též studovaným 

diagnostickým ukazatelem pro různé druhy nádorů(32). 

 

1.4 Funkce DPP-IV/CD26 v organismu 

 

Z funkčního hlediska je DPP-IV/CD26 nejdéle a nejlépe prozkoumanou molekulou 

ze skupiny DASH. Doposud byly dobře definovány tři základní funkční mechanismy 

tohoto proteinu: a) proteolytická regulace biologicky aktivních peptidových substrátů, 

b) ovlivnění  adhese k ECM, c) přenos signálu přes cytoplasmatickou membránu. 

Kromě toho byla popsána velmi specifická vazba DPP-IV/CD26 k ADA i její možný 

vliv na modulaci imunitní odpovědi, a k NHE3 Na+/H+ iontovému kanálu.  

 

1.4.1 Proteolytická regulace bioaktivních peptidů 

DPP-IV/CD26 je charakterizována vysoce specifickou postprolin 

dipeptidylaminopeptidasovou aktivitou, ze svých substrátů odštěpuje z N-konce X-Pro 

dipeptidy. Místo prolinu v dané pozici dokáže enzym  s menší afinitou tolerovat  taky 

alanin. Byly identifikovány i substráty DPP-IV/CD26, které mají místo prolinu serin, 

glycin, valin nebo leucin. V těchto případech však hydrolysa probíhá oproti substrátům 

s prolinem nebo alaninem velice pomalu. Enzym je neschopen hydrolysovat vazbu     

X-Pro-Pro. Analoga substrátů, v kterých  se tento motiv vyskytuje, mají silné inhibiční 

účinky(33). 

Předpokládá se, že DPP-IV/CD26 preferuje substráty do osmdesáti aminokyselin. 

Všechny přirozeně se vyskytující bioaktivní peptidy do této velikosti se ukázaly být 
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dobrými in vitro substráty s Km od 5µM do 60µM, pH optimum bylo pozorováno mezi 

7,5 a 8,5. U větších peptidů už pravděpodobně není N-konec pro enzym přístupný díky 

prostorové struktuře(34). 

Modifikace na N-terminálním konci peptidu může významně změnit jeho specifitu   

i afinitu k receptorům. DPP-IV/CD26 tedy může kvantitativně i kvalitativně modulovat 

celé signalizační dráhy. Obecně lze DPP-IV/CD26 u vyšších obratlovců připsat 

přednostně inaktivační funkce. Aktivační byly popsány hlavně u nižších obratlovců      

a bezobratlých(21). 

K nejvýznamnějším a nejlépe popsaným substrátům DPP-IV/CD26 patří důležité 

autokrinní, parakrinní i endokrinní regulační peptidy: 

 

1.4.1.1 Neuropeptidy 

Neuropeptid Y (NPY) je krátký třiceti šesti aminokyselinový peptid z pankreatické 

peptidové rodiny. Jedná se o častý neurotransmiter,  jak v centrální, tak periferní 

nervové soustavě, jehož hlavní význam spočívá v regulaci energetické homeostasy, 

krevního tlaku a  příjmu potravy vlivem na leptinový receptor. Vedle NPY existuje 

ještě peptid YY (PYY) též o třiceti šesti aminokyselinách. Tyto dva peptidy vykazují 

vysokou sekvenční i strukturní homologii. PYY je však sekretován především 

postprandiálně endokrinními buňkami gastrointestinálního traktu, na nějž má celkový 

inhibiční vliv. 

Díky své podobnosti působí NPY i PYY přes stejný druh receptorů označovaných 

Y1 až Y5 (receptory spřažené s G-proteinem). DPP-IV/CD26 štěpí oba tyto peptidy za 

společným motivem N-Tyr-Pro(35) na NPY(3-36) a PYY(3-36), kterých  je v krvi oproti 

neštěpeným formám naprostá většina. Mají podstatně sníženou afinitu k receptoru Y1, 

jenž je lokalizován v mozkové kůře a na buňkách hladkého svalstva. Fyziologicky se 

tak může hladina DPP-IV/CD26 podílet na terminaci signalizační kaskády pro 

vasokonstrikci. Jak štěpená, tak neštěpená forma NPY podporuje proliferaci 

endotheliálních buněk a angiogenesi(36). 

Substance P (SP) je v organismu široce rozšířený neuropeptid o jedenácti 

aminokyselinách z tachykininové peptidové rodiny. Působí v centrálním nervovém 

systému jako transmiter zejména u přenosu sensorických informací při poškození tkáně, 
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pozitivní kontraktor pro hladké svalstvo i jako imunoregulátor. DPP-IV/CD26 štěpí SP 

dokonce dvakrát na SP(3-11) a na SP(5-11). Signalizační potenciál těchto forem se 

snižuje. Hlavní důsledek této proteolytické úpravy však nejspíše spočívá                      

ve zpřístupnění SP(3-11) a S(5-11) jiným peptidasám k další úpravě(21). 

K dalším neuropeptidovým substrátům DPP-IV/CD26 patří bradykinin                    

a endomorfin. 

 

1.4.1.2 Chemokiny 

Chemokiny jsou rodinou malých signalizačních proteinů s parakrinní působením. 

Často působí jako chemoatraktanty pro různé druhy leukocytů a mají tak zásadní vliv 

na imunitní odpověď organismu, zároveň mají významný prorůstový potenciál pro řadu 

buněčných druhů. Podle umístění prvních dvou cysteinů od N-konce se dělí do čtyř 

podrodin: C (γ-chemokiny, obsahují pouze jeden cystein), CC (β-chemokiny, obsahují 

dva cysteiny těsně za sebou), CXC (α-chemokiny, obsahují dva cysteiny, mezi nimiž je 

jedna aminokyselina),CX3C (δ-chemokiny, obsahují dva cysteiny, mezi nimiž jsou tři 

variabilní aminokyseliny). Proteolytickou modifikací se často mění jejich afinitity 

k různým receptorům z G-proteinové receptorové rodiny CCR(1-9) a CXCR(1-5)(37). 

Chemokin CCL5 (RANTES) z CC chemokinové rodiny je prokázaným substrátem 

DPP-IV/CD26. Je štěpen do formy CCL5(3-68), která postrádá některé vlastnosti 

neštěpeného peptidu. Nestimuluje zvýšení hladiny vápenatých kationů v cytoplasmě 

cílových buněk, neindukuje chemotaxi lidských monocytů. Tento jev je opět 

vysvětlován diversifikací afinity k jednotlivým podrodinám chemokinových receptorů. 

Ta je v případě receptorů CCR1 a CCR3 snížena, k receptoru CCR5 je naopak 

zachována nebo dokonce zvýšena(38). V této souvislosti je studován vliv DPP-IV/CD26 

na životní cyklus viru HIV-1. Chemokinové receptory (zejména CCR5 a CXCR4) 

slouží jako koreceptory pro vstup viru do CD4+ T-lymfocytů. Jejich nativní ligandy tak 

mohou s virem kompetovat o tyto receptory a zamezit další replikaci. S tímto ve shodě 

bylo prokázáno, že CCL5(3-68) účinně inhibuje efekt HIV-1, působí jako antagonista 

CCL5(1-68) i jako antagonista dalších chemokinů
(39). 

Dalším ze substrátů DPP-IV/CD26 je CCL11(eotaxin). Jedná se o důležitý mediátor 

alergických reakcí. Jeho proteolytickou úpravou je snížena afinita k receptoru CCR3    
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a rovněž ztrácí schopnost atrahovat eosinofily(40). Štěpená forma eotaxinu tak funguje 

jako antagonista neštěpené a DPP-IV/CD26 se tak podílí i na modulaci protizánětlivé 

imunitní odpovědi na něm zprostředkované(21). 

DPP-IV/CD26 štěpí i chemokin CXCL12 (SDF-1), jež je produkován v mnoha 

tkáních(42). Je známým atraktantem pro T-lymfocyty, monocyty i hematopoetické 

kmenové buňky. Tuto vlastnost však po odštěpení N-terminálního dipeptidu 

prostřednictvím DPP-IV/CD26 ztrácí. Štěpená forma CXCL12(3-93) totiž postrádá 

afinitu k receptoru CXCR4 a ztrácí tak signalizační potenciál. CXCR4 je kromě 

chemotaktického receptoru lymfocytů a hematopoetických kmenových buněk i jeden 

z hlavních koreceptorů pro vstup viru HIV-1 do CD4+ T-lymfocytů a CXCL12 je jeho 

jediný doposud známý ligand. Na rozdíl od CCL5(3-68) má však CXCL12(3-93) 

minimální schopnost inhibovat infekci HIV-1(43). 

Receptor CXCR4 byl též nalezen na povrchu nádorových buněk ve více než 20 

typech lidských tumorů(42). Působením CXCL12 dochází k výrazné modifikaci 

cytoskeletu, zvláště ke zvýšení obsahu aktinových filament. Je též podporován růst 

čelní „hrany“ migrujících nádorových buněk. To vede k usnadnění jejich migrace, 

zvýšení invasivity a nakonec i k tvorbě metastas(44). 

Bylo ukázáno, že exprese CXCR4 pozitivně koreluje s malignitou gliálních nádorů. 

Mechanismus tohoto jevu je vysvětlován aktivací signalizační kaskády, jež zahrnuje      

i aktivaci Akt1 (proteinkinasa B), u níž byly popsány antiapoptotické vlastnosti(45). 

 

1.4.1.3 Peptidové hormony v krevní plazmě 

DPP-IV/CD26 hraje roli při inaktivaci některých hormonů z GRH-glukagonové 

rodiny, které mají společnou X-Ala N-terminální sekvenci, nejčastěji His-Ala, Tyr-Ala. 

Následující významné peptidy jsou DPP-IV/CD26 štěpeny a inaktivovány: hormon 

uvolňující růstový hormon (GRH), glukagonu podobný peptid 1 a 2 (GLP-1 a GLP-2), 

insulinotropní peptid závislý na glukose (GIP)(21). 

GRH je produkován v hypothalamu a stimuluje uvolnění růstového hormonu 

z hypofysy. V krvi je dále rychle štěpen na GRH(3-44) pravděpodobně prostřednictvím 

sDPP-IV/CD26. Tato forma je nadále okamžitě degraována dalšími peptidasami na 
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biologicky neaktivní fragmenty. DPP-IV/CD26 se tedy stává důležitým činitelem 

v regulaci hladiny GRH v krevní plazmě. 

GLP-1 patří mezi gastrointestinální peptidy. Je sekretovaný do krve především 

v tlustém a tenkém střevě. Má důležitou funkci v regulaci glukosového metabolismu – 

stimuluje sekreci insulinu a inhibuje sekreci glukagonu. Při experimentech na 

pacientech, kterým byl podán GLP-1, byla pozorována snížená postprandiální odchylka 

v hladině glukosy(46). GLP-1 má ovšem v krevní plazmě velmi krátkou životnost. 

Přibližně do tří minut již nevykazuje žádnou biologickou aktivitu, jeho hladina se vrací 

na původní hodnotu. Inhibiční studie se specifickým inhibitorem na DPP-IV/CD26 

prokázaly, že se membránová s rozpustnou formou tohoto enzymu podílí na degradaci 

GLP-1 až z 90%. Po inhibici se zvyšuje jak biologický poločas rozpadu, tak i samotná 

bazální hladina GLP-1 v krevní plazmě. Specifické inhibitory DPP-IV/CD26                  

i resistentní analogy GLP-1, jež mají prodloužit aktivní působení tohoto peptidu, se 

v současnosti rutinně využívají pro léčbu diabetu druhého druhu(47). 

 

1.4.2 Protein-proteinové interakce DPP-IV/CD26  

DPP-IV/CD26 se podílí na množství významných protein-proteinových interakcí, 

jež mohou hrát důležitou roli především v imunoregulaci, ale taky při vzniku a progresi 

nádorového onemocnění (viz. 1.6, strana 29). Na enzymatické aktivitě tohoto proteinu 

jsou nezávislé. 

DPP-IV/CD26 se na některých T-lymfocytech vyskytuje v detekovatelné míře již 

během dozrávání v thymu. Nejvyšší exprese však byla ukázána na paměťových           

T-lymfocytech, které exprimují další znaky CD25, CD71, CD45RO, CD29(19). 

DPP-IV/CD26 pravděpodobně hraje i roli koreceptoru k CD4. Pouze CD4+ 

lymfocyty exprimující rovněž DPP-IV/CD26 jsou schopny plnit svojí funkci aktivátorů 

cytotoxických T-lymfocytů a induktorů B-lymfocytů k produkci protilátek. Preferenčně 

se ovšem nalézá na buňkách, které produkují cytokiny charakteristické pro imunitní 

odpověď Th1. Její exprese je rovněž těmito látkami podporována, což bylo velmi dobře 

prokázáno u IL-12(48). 

Kostimulační úloha DPP-IV/CD26 spočívá v podpoře signalizace přes receptor 

TCR/CD3, který sám není schopný T-lymfocyty aktivovat. DPP-IV/CD26 je u Th1 
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lymfocytů jedna z jeho koreceptorových molekul a podílí se spolu s ním na tvorbě 

„imunitní“ synapse(49). 

Přesný mechanismus kostimulace není do současné doby náležitě objasněn. 

Interakce DPP-IV/CD26 se specifickou monoklonální protilátkou 1F7 však vede 

k fosforylaci některých proteinů společných pro signalizační kaskádu přes 

TCR/CD3(50). 

Ačkoliv je DPP-IV/CD26 transmembránový protein, má pouze velmi krátkou 

intracelulární část (viz. Obr. 2, strana 15). Ta pravděpodobně nemůže sama o sobě 

stačit k účinné transdukci signálu přes membránu. Na lipidových mikrodoménách bylo 

ovšem prokázáno, že tato šestiaminokyselinová N-terminální část interaguje 

s fosfatasou CD45 (isoforma RO, typický znak paměťových T-lymfocytů), která se již 

přímo účastní aktivační kaskády(51). 

Adenosindeaminasa (ADA, EC 3.5.4.4) je obecně nejznámější ligand                

DPP-IV/CD26, podle něhož se někdy nazývá adenosindeaminasu komplexující protein 

(ADCP). Tento rozpustný enzym vyskytující se v extracelulárním prostoru katalyzuje 

ireversibilní deaminaci adenosinu na inosin nebo 2-deoxyadenosinu na 2-deoxyinosin. 

Váže se na jak na sDPP-IV/CD26, tak na membránovou formu v monomerickém           

i dimerickém stavu (viz. Obr. 3, strana 16)(24). 

Adenosin v mezibuněčném prostředí působí jako účinný inhibitor proliferace        

T-lymfocytů. Předpokládá se, že velmi specifická interakce ADA s membránovou 

DPP-IV/CD26 může mít za cíl kolokalizaci těchto dvou proteinů u buněčné membrány 

a tedy i regulaci koncentrace adenosinu v nejbližším okolí. Inhibice ADA vede ke 

zvýšené citlivosti T-lymfocytů na adenosin(52). 

Tato protein-proteinová interakce nemá vliv na aktivitu ani jednoho z enzymů. 

Může však mít jistý význam při aktivaci T-lymfocytů, neboť je pravděpodobné, že 

k transdukci aktivačního signálu pomocí DPP-IV/CD26 dochází právě po navázání 

ADA. Výsledky experimentů s různými monoklonálními protilátkami inaktivujícími 

ADA vazebné místo (TA5.9, AC7, 134-2C2, 22C3) jsou však pro každou protilátku 

odlišné. Z toho je usuzováno, že pro zahájení signální transdukce, je potřebná pouze 

interakce s konkrétním motivem v ADA vazebném místě, nikoliv konkrétně s ADA. Je 

možné, že signál pro aktivaci je přenášen na DPP-IV/CD26 doposud neznámým 
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faktorem(53). Aktivace T-lymfocytů přes interakci ADA a DPP-IV/CD26 do současnosti 

zůstává kontroverzní otázkou. 

Jako ligand DPP-IV/CD26 byl identifikován i Na+/H+ iontový antiportér 

v ledvinách. Jedná se o isoformu NHE3, která je zodpovědná za téměř všechen 

transport těchto iontů na apikální membráně nefronů. Bylo ukázáno, že DPP-IV/CD26 

ovlivňuje hladinu exprese NHE3, rovněž inhibice DPP-IV/CD26 snižuje aktivitu 

NHE3, pravděpodobně vlivem na tyrosin kinasové signalizační kaskády(54, 55).  

DPP-IV/CD26 se vyznačuje i schopností vázat extracelulární matrix, zejména 

fibronektinová a kolagenová filamenta, ačkoliv její molekula neobsahuje RGD motiv, 

na který se tyto komponenty mezibuněčného prostoru obyčejně váží.  Vazba kolagenu 

byla ukázána in vitro na zvýšené míře migrace periferních CD26+ T lymfocytů  přes 

vrstvu epitheliálních buněk na kolagenovém gelu. Vazba fibronektinu s DPP-IV/CD26 

byla pozorována v případě adhese a metastase endotheliálních plicních buněk i buněk 

odvozených z nádoru prsu(56,57). To naznačuje, že nehydrolytické interakce jsou 

významné pro invasivitu nádorových buněk a tedy generalizaci nádoru, což bude dále 

diskutováno v kapitole 1.6 (viz. strana 29). 
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1.5 FAP-αααα 

 
Fibroblastový aktivační protein alfa (FAP-α, Seprasa, antigen F19, EC 3.4.21.B28) 

je člen rodiny DASH proteinů. Jedná se též  o serinovou transmembránovou peptidasu 

II. typu evolučně příbuznou s kanonickým představitelem skupiny. Tento protein byl 

objeven dvakrát. Nejprve jako membránově vázaný 170kDa glykoprotein pomocí 

protilátky F19 ve fibroblastových kulturách(58), nezávisle však byla identifikována          

i 170kDa želatinasa na povrchu buněk maligního lidského melanomu nazvaná Seprasa 

(surface expressed peptidase)(59). Teprve molekulární klonování a porovnání sekvence 

DNA odhalilo, že  se jedná o stejné proteiny(60). 

S DPP-IV/CD26 má FAP-α 52 % podobnost primární struktury a stejnou topologii 

(viz. Obr. 1, strana 13)(17). Enzymaticky aktivní je pouze jako glykosylovaný 

homodimer o 170 kDa, samostatně neaktivní monomery mají 97 kDa. Oproti aktivitě 

DPP-IV je aktivita FAP-α však až 100krát nižší. Vedle této aktivity u něj byla popsána         

i želatinasová a další endoproteolytická aktivita prokazatelná štěpením fluorescenčních 

substrátových analogů pro DPP-IV/CD26 s chráněným N-koncem glycinu(61).  

Inhibiční studie prokázaly, že všechny tyto aktivity jsou lokalizovány ve stejném 

aktivním centru(62). 

 

1.5.1 Exprese FAP-α 

Na rozdíl od DPP-IV/CD26, která se v organismu vyskytuje téměř všudypřítomně, 

je exprese FAP-α za nepatologický podmínek v organismu minimální a to i na úrovni 

mRNA. Studie ukázaly, že exprimován je pouze transientně v určitých fetálních 

mesenchymálních tkáních, během procesu hojení na jizvách, v pankreatických 

ostrůvcích a během stromální reakce(58,59). Byl však popsán ve více než 90 % 

případů maligních epiteliálních tumorů a to jako povrchový glykoprotein stromálních 

fibroblastů, které jsou také součástí nádoru lokalizované na jeho hraně. Obyčejně se 

jedná o závažná onemocnění charakteristická vysokou agresivitou, invasivitou               

a špatnou prognosou(63).  
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Exprese FAP-α byla nalezena i během zárodečného vývoje myšího embrya. Delece 

tohoto proteinu však nevedla k prokazatelným patologiím. FAP-α negativní myši jsou 

kompletně životaschopné(64). 

Vedle membránové formy byla popsána i rozpustná forma tohoto proteinu 

v krevním séru. Vzniká pravděpodobně proteolytickým štěpením formy membránové    

a je  označovaná jako APCE (Antiplasmin cleaving enzyme)(65).  

Rovněž jsou známé i formy tohoto proteinu vzniklé alternativním sestřihem mRNA. 

Jedná se o 27kDa intracelulární fragment objevený v melanomové buněčné linii LOX, 

který odpovídá katalytické doméně extracelulární části FAP-α. Jeho funkce jsou však 

doposud neznámé(66).  

 

1.5.2 Struktura FAP-α 

Gen kódující FAP-α se nalézá v lidském genomu na pozici 2q23 na chromosomu 2, 

přibližně sto tisíc párů basí před DPP-IV/CD26. Blízká kolokalizace těchto vysoce 

příbuzných proteinů na genomické úrovni dala za vznik teorii, že vznikly procesem 

duplikace z jednoho genu(67). 

Sekvence cDNA obsahuje čtecí rámec o 760 aminokyselinách. Stejně jako         

DPP-IV/CD26 má FAP-α pouze krátkou šestiaminokyselinovou cytoplasmatickou část, 

po níž následuje transmembránová z 20 hydrofobních aminokyselin. Extracelulární část 

má dle krystalové dimerní struktury (viz. Obr. 4, strana 27) dvě topologicky odlišné 

domény. 54. až 492. aminokyselina tvoří β-šroubovicovou doménu s osmi skládanými 

listy podobnou té u DPP-IV/CD26, která nese pět potenciálních glykosylačních míst. 

Katalytická α/β hydrolasová doména na C-konci proteinu (27. až 53. společně              

s 493. – 760. aminokyselinou) nese okolo serinu na 624. pozici motiv typický pro 

aktivní centrum serinových peptidas (-G-X-S-X-G-). Největší rozdíl mezi strukturou          

DPP-IV/CD26 a FAP-α spočívá právě v uspořádání aminokyselin aktivního centra. 

Bylo ukázáno, že aminokyseliny Glu205 a Glu206 mají ve struktuře DPP-IV/CD26 

rozhodující vliv na substrátovou specifitu (viz. kapitola 1.3.2, strana 15). Glu206 je ve 

své poloze stabilizován prostřednictvím Asp663, který je však v molekule FAP-α 

nahrazen Ala657. V aktivním centru je tak snížená celková acidita a je tak i snížena 
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afinita pro N-terminální aminokyseliny substrátu. Změny v substrátové specifitě 

demonstruje mutantní záměna Asp663 za Ala663 v molekule DPP-IV/CD26. Ta způsobí 

až čtyřnásobné snížení katalytické efektivity při štěpení Gly-Pro DPP-IV 

fluorescenčního substrátu a naopak až šesti násobné zvýšení endopeptidasové 

katalytické efektivity(61). 

 

 

 
 

Obr. 4: Krystalová struktura FAP- αααα: 

Na obrázku je prezentována krystalová struktura dimeru extracelulárních části rekombinantního FAP-α. 

Jeho topologie je téměř totožná s DPP-IV/CD26 (viz. Obr. 3, strana 16). 

β-šroubovicová doména je znázorněna šedě, α/β hydrolasová doména má barvu zelenou. Ser624, Asp702, 

His734 – aminokyseliny katalytické triády charakteristické pro serinové peptidasy jsou vyvedeny 

v tyčinkovém a kuličkovém modelu. Šipky u jednotlivých monomerů ukazují směr přístupu substrátu 

k aktivnímu centru. Helixy popsané jako α(D,E,F) a skládané listy β(1,2,6,8) označují motivy důležité 

pro dimerizací proteinu. 

Obrázek byl převzat a upraven(61). 

 

1.5.3 Funkce FAP-α 

Fyziologické funkce tohoto proteinu nejsou prozkoumány tak důkladně jako           

u  DPP-IV/CD26. Bylo ukázáno, že se svojí želatinasovou aktivitou podílí na degradaci 
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ECM a podporuje tak migraci buněk do tkání(59). V této souvislosti byly popsány           

i heterodimery FAP-α s DPP-IV/CD26 na invadopodiích maligních buněk (viz. 

kapitola 1.6, strana 29). FAP-α degraduje tepelně denaturovaný kolagen typu I a IV,     

u ostatních složek ECM nebyl pozorován žádný proteolytický rozklad(59, 60). Samostatně 

neštěpí kolageny typu I, III ani IV v nedenaturované podobě, které tvoří hlavní složky 

ECM. Fragmentace se objevuje v případě izolovaného kolagenu I až při společném 

štěpení s MMP-1 (matrixová metalopeptidasa - 1), jež nejprve naštěpí dlouhé fibrily 

kolagenu na dva menší fragmenty. Teprve ty jsou zpřístupněny endoproteolytickému 

štěpení prostřednictvím FAP-α. Podobný případ byl pozorován u kolagenu typu III,     

u kolagenu IV nebyla pozorována žádná proteolytická aktivita FAP-α a zřejmě je třeba 

ještě jiné peptidasy. Z těchto pozorování lze usuzovat, že FAP-α působí synchronně 

s ostatními metalopeptidasami, které se na daných buňkách vyskytují(68).  

Doposud nebyl spolehlivě identifikován žádný substrát, který by membránově 

vázaný FAP-α štěpil jako dipeptidylpeptidasa, in vitro však bylo zjištěno, že se 

substrátová specifita částečně překrývá s DPP-IV/CD26. FAP-α za experimentálních 

podmínek štěpí NPY, PYY, SP, GLP-1 a navíc, na rozdíl od DPP-IV/CD26, 

natriuretický peptid typu B (BNP). To může naznačovat, že FAP-α se podílí i na 

degradaci substrátů typických DPP-IV/CD26 in vivo(69).  

Pro rozpustnou formu FAP-α (APCE) v krevním séru byl identifikován jako 

substrát protein α2-Antiplasmin (AP). Jedná se o glykoprotein z krevní plazmy 

spadající do rodiny proteinových inhibitorů serinových peptidas, takzvaných serpinů 

(serin peptidase inhibitor). Je to primární fyziologický inhibitor plasminu, což je 

klíčový enzym pro degradaci fibrinu(65). Navíc je schopen kromě něj štěpit většinu 

proteinů v ECM. AP se nachází v krvi z 66% jako proforma (α2APpro)                         

o 464 aminokyselinách a zároveň z 33% v menší maturované podobě (α2APact)            

o 452 aminokyselinách. Obě tvoří stabilní komplex s plasminem během procesu 

koagulace krve, komplex s α2APact však má výrazně sníženou schopnost štěpení 

fibrinu. α2Apact tak působí jako inhibitor plasminu a chrání fibrinová filamenta před 

degradací. APCE byl identifikován jako sérová peptidasa, která štěpí α2APpro na 

α2Apact mezi Pro12 a Asn13 a aktivuje tak inhibiční funkci tohoto proteinu(70).  



 29 

Bylo též ukázáno, že FAP-α může na invadopodiích invasivních buněk vázat svojí 

β-šroubovicovou doménou integrin typu α3β1. Na tento komplex se váže  protein 

uPAR (urokinase - plasminogen activator receptor), receptor pro uPA (urokinase – 

plasminogen activator), jenž je schopen štěpit plasminogen na plasmin. Předpokládá se 

tedy možnost, že se FAP-α podílí i na signalizaci mezi membránovými proteiny(71,72). 

 

1.6 Role DASH protein ů v onkogenesi 

 

Extracelulární transmembránové  peptidasy hrají v rozvoji nádorových onemocnění 

důležitou, ačkoliv do dnešní doby ne zcela přesně objasněnou úlohu. Rozvoj solidního 

nádoru je složitý proces začínající maligní transformací normální buňky a její další 

proliferací, což vede ke vzniku lokálního tumoru. Ten dále může invadovat  do tkání    

a vzdáleně metastasovat. Invase nádorové buňky zahrnuje adhesi buňky k bazální 

membráně, dále lokální proteolysu pomocí transmembránových i sekretovaných 

peptidas. Následuje migrace tímto proteolyticky pozměněným prostředím(73). Peptidasy 

kromě usnadnění migrace v ECM mají i další funkce. Angiogenese je proces tvorby 

nového krevního řečiště z již existujících cév. V postnatálním období je spojený 

převážně s patologickými stavy, do značné míry je závislý na správné míře aktivace, 

proliferace, adhese a migrace endotheliálních buněk, které cévy utvářejí. Stejně jako 

nádorové buňky při tumorogenesi jsou tyto buňky citlivé na ztrátu vnější kontroly 

prostřednictvím extracelulárních růstových faktorů. Ty jsou regulovány a často 

inaktivovány právě proteolytickou aktivitou. Exprese membránových peptidas tedy 

kromě zvýšené schopnosti migrace nádorových buněk ovlivňuje i dostupnost důležitých 

regulačních faktorů pro růst a neovaskularisaci(74, 75, 76). 

Dvě z těchto peptidas jsou i DPP-IV/CD26 a FAP-α. 

Vzhledem k tomu, že jejich proteolytická aktivita se v organismu potenciálně týká 

mnoha biologicky aktivních látek, je v současnosti jejich přesná úloha v onkogenesi 

nedostatečně prozkoumána. Bylo prokázáno, že míra exprese DPP-IV/CD26 může být 

v bioptické tkáni tumorů oproti zdravé tkáni značně odlišná v závislosti na typu tumoru. 

FAP-α byl popsán v mnoha epiteliálních nádorech (viz. kapitola 1.3.1 a 1.5.1, strany 15 

a 25)(63). Rovněž hladina sDPP-IV/CD26 v krevní plazmě se u nádorového onemocnění 
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může lišit(22). To z těchto molekul činí zajímavé cíle pro onkologický výzkum i pro 

potenciální diagnostické a terapeutické využití.  

Předpokládá se, že DPP-IV/CD26 se na onkogenetických procesech podílí jak 

neenzymaticky, svou rolí v buněčné adhesi, tak i prostřednictvím své enzymové 

aktivity štěpením biologicky aktivních substrátů(56,57). To bylo ukázáno na modelu 

maligního melanomu. DPP-IV/CD26 je normálně exprimována na povrchu 

melanocytů, na jejich maligně transformované formě ji však už nelze detekovat. Ztrátu 

schopnosti exprese provází i ztráta závislosti na extracelulárních růstových faktorech. 

Experimentální navození re-exprese DPP-IV/CD26 vede v případě melanomových 

buněk ke ztrátě tumorogenicity, opětovnému navození diferenciace a obnově 

dependence na růstových faktorech. Je tedy pravděpodobné, že DPP-IV/CD26 se podílí 

na regulaci  těchto faktorů, z nichž můžou být některé doposud neznámé. V tomto 

případě bylo prokázáno, že enzymatická aktivita DPP-IV/CD26 je podmínkou 

k potlačení tumorogenicity a obnovení diferenciace, obnovení závislosti na růstových 

faktorech však bylo pozorováno i při expresi enzymaticky neaktivní formy DPP-

IV/CD26 s mutací aktivního Ser630 za Ala630. Ani cytoplasmatická část tohoto proteinu 

není pro tento efekt vyžadována. Nejasným mechanismem též dochází k indukci 

exprese FAP-α(77).  Podobný jev byl pozorován i v případě experimentální re-exprese 

DPP-IV/CD26 v neuroblastomu, kde dochází k zastavení proliferace a částečné 

restauraci nemaligního fenotypu(76). V obou případech se jedná o schopnost snížení 

invasivity, nikoliv o potlačení tvorby tumoru. DPP-IV/CD26 se uplatňuje pouze 

v počátečních fázích rozvoje, u pokročilých tumorů s vysokou pravděpodobností tvorby 

metastas už nemá jakýkoliv zřejmý tumor-supresivní účinek(79). 

DPP-IV/CD26 byla též studována na gliálních nádorech. Zde míra aktivity       

DPP-IV/CD26 pozitivně koreluje s vyšším stupněm malignity dle WHO. Výsledky též 

předpokládají společné působení DPP-IV/CD26 a FAP-α(80). 

Míra exprese FAP-α na mnoha transformovaných maligních buňkách pozitivně 

koreluje s jejich invasivním chováním. V některých buněčných druzích však má tento 

protein tumor-supresorové vlastnosti(77). FAP-α experimentálně exprimovaný v myších 

melanomových buňkách iv vivo obnovuje závislost na růstových faktorech i kontaktní 

inhibici. Tento jev není závislý na enzymové aktivitě, jak bylo ukázáno na enzymaticky 

neaktivním mutantu FAP-α (mutace Ser624 za Ala624). Na rozdíl od   DPP-IV/CD26, 
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která v těchto podmínkách indukovala FAP-α, FAP-α expresi DPP-IV/CD26 

neindukuje(81). FAP-α byl také experimentálně exprimován v buněčných linií nádoru 

prsu, u nichž se za normálních podmínek nenalézá a vedl ke zvýšené invasivitě  in vivo, 

in vitro však nikoliv. Z toho se dá usuzovat, že FAP-α přítomný v nádorovém 

mikroprostředí pomáhá tumoru se integrovat do okolní zdravé tkáně či podporuje 

proces angiogenese(82). Zvýšení invasivity a rychlosti růstu po expresi   FAP-α bylo též 

pozorováno in vivo u buněčné linie z lidských zárodečných ledvinových buněk 

(HEK293). Tento efekt byl navíc inhibován protilátkou, která in vitro inhibuje 

dipeptidylpeptidasovou aktivitu FAP-α(83). 

Na buněčných kulturách endotheliálních fibroblastů bylo zjištěno, že DPP-IV/CD26 

a FAP-α spolu mohou tvořit komplex lokalizovaný na invadopodiích migrujících 

buněk. Tato interakce je nezbytná pro úspěšnou migraci skrz kolagenovou matrici, 

přičemž komplex DPP-IV/FAP-α vykazuje vůči kolagenu jak vazebné tak štěpící 

účinky. Přesný význam a důsledky tohoto jevu však nejsou známé. Předpokládá se ale, 

že může hrát roli pozitivního regulátoru pro extracelulární proteolysu lokalizovanou na 

čele nově vznikajících mikrokapilár a tudíž ovlivňovat proces angiogenese                    

či neovaskularisace. Rovněž se spekuluje o významu degradace ECM během invase 

maligních tumorů(84,85). 

Nakonec lze poznamenat, že jak DPP-IV/CD26 tak FAP-α jsou molekuly, které 

v daném biologickém kontextu mohou nabývat řady funkcí a působit mechanismy 

závislými i nezávislými na jejich enzymatické aktivitě. Změna jejich exprese                 

či ovlivnění aktivity inhibicí může mít vliv na progresi tumorového onemocnění, a  to 

jak přímo na úrovni samotné nádorové buňky, tak nepřímo proteolysou v nádorovém 

mikroprostředí  nebo podporou angiogenese. Vliv subcelulární distribuce či společné 

funkce a regulace těchto proteinů v nádoru nebyl doposud uspokojivě prozkoumán. 
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2. Cíle diplomové práce  

 
Za účelem tvorby stabilních buněčných linií glioblastomových buněk 

s definovatelným fenotypem DPP-IV/CD26 a FAP-α budou připraveny 3 skupiny 

konstruktů pro regulovatelnou (expresní systém Tet-On Advanced) i konstitutivní 

(vektor pcDNA4/V5-His)  expresi s rozlišným subcelulárním směřováním. 

 

• První skupina zahrnuje konstrukty nativních forem těchto proteinů jak 

v regulovatelných, tak konstitutivních expresních systémech. Zároveň obsahuje              

i enzymaticky neaktivní analog FAP-α s mutací Ser624→Ala624. Nativní i enzymaticky 

neaktivní forma DPP-IV/CD26 v pTRE-Tight  byla již připravena v rámci bakalářské 

práce(87).  

• Druhá skupina zahrnuje enzymaticky aktivní i neaktivní konstrukt                

DPP-IV/CD26 s cytoplasmatickým subcelulárním směřováním, bez transmembránové 

domény, v regulovatelném expresní systému. Z následujících experimentů v Laboratoři 

biologie nádorové buňky však vyvstala potřeba dalších vektorů pro DPP-IV/CD26        

a FAP-α bez transmembránových domén v expresním systému konstitutivním. 

• Třetí skupina obsahuje konstrukty DPP-IV/CD26 a FAP-α s extracelulárním 

subcelulárním směřováním, tedy aby buňky tyto proteiny sekretovaly do média. Toho 

bude dosaženo přidáním signálního peptidu pro sekreci na N-konec proteinů místo 

transmembránové domény. Byly zvoleny dva signální peptidy – z versicanu a Ig-κ. 

 

Seznam připravovaných vektorů i jejich dále používaných zkratek je uveden 

v tabulce 1 (viz. strana 33). Součástí práce rovněž bylo vypracování protokolů               

a zavedení metod molekulární biologie pro výše uvedené úkoly v Laboratoři biologie 

nádorové buňky. 
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Tabulka 1: Seznam připravovaných konstruktů s jejich zkratkami: 

skupina Označení konstrukt 

1. 

FAP/pTRE Nativní FAP-α zaklonovaný do vektoru pTRE-Tight 

FAPmut/pTRE Enzymaticky neaktivní FAP-α zaklonovaný do vektoru pTRE-Tight 

FAP/pcDNA4 Nativní FAP-α zaklonovaný do vektoru pcDNA4/V5-His 

CD26/pcDNA4 Nativní DPP-IV/CD26 zaklonovaná do vektoru pcDNA4/V5-His 

2. 

cytCD26/pTRE DPP-IV/CD26 bez transmembránové domény ve vektoru pTRE-Tight 

cytCD26mut/pTRE Neaktivní DPP-IV/CD26 bez transmembránové domény ve vektoru pTRE-Tight 

cytFAP/pcDNA4 FAP-α bez transmembránové domény ve vektoru pcDNA4/V5-His 

cytCD26/pcDNA4 DPP-IV/CD26 bez transmembránové domény ve vektoru pcDNA4/V5-His 

3. 

sigCD26ver/pTRE DPP-IV/CD26 se signálním peptidem z versicanu v pTRE-Tight 

sigCD26vermut/pTRE Neaktivní DPP-IV/CD26 se signálním peptidem z versicanu v pTRE-Tight 

sigCD26IgK/pTRE DPP-IV/CD26 se signálním peptidem z Ig-κ v pTRE-Tight 

sigFAPIgK/pTRE FAP-α se signálním peptidem z Ig-κ v pTRE-Tight 
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3. Materiál a metody 

3.1 Přístroje  

analytické váhy Pioneer     Ohaus, Švýcarsko 

automatické pipety      Gilson, Francie 

centrifuga ROTOFIX 32A     Hettich, Německo 

centrifuga Minispin      Eppendorf, Německo 

fotoaparát Powershot G10     Canon, Japonsko 

fotografická komora CSL-MICRODOC systém  Cleaver, Anglie 

mrazící box (-20°C)      Liebherr, Německo 

mrazící box Nalgene (-70 °C)    Nunc, USA  

pH-metr       Beckmann, Německo 

předvážky       Ohaus, Švýcarsko 

souprava na horizontální elektroforesu (8 a 16 jamek) Cleaver, Anglie 

spektrofotometr Helios Unicam    Termoscientific, USA 

sterilní box       Cleaver, Anglie 

termocykler       Sensquest, Německo 

třepačka a inkubátor KS 4000    IKA, Německo 

UV transiluminátor      VilbertLourmat, Francie 

vodní lázeň       RTE7, Thermoscientific 

vortexový mixer      Scientific Industries, USA 

zdroj napětí       Cleaver, Anglie 

 

3.2 Chemikálie a enzymy 

Agar  Oxoid, UK 

Agarosa  Serva, USA 

Ampicilin  Calbiochem, UK 

BSA  New England Biolabs, USA 

Dimethylsulfoxid  Sigma, USA 

DNA žebřík (100 bp)      New England Biolabs, USA 
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DNA žebřík (1 kb)      New England Biolabs, USA 

DTT  Sigma, USA 

EDTA  Sigma, USA 

Ethanol  Lachema, ČR 

Ethidiumbromid  Jersey Lab Supply, USA 

Chlorid sodný  Lachema, ČR 

Kvasničný extrakt  Oxoid, UK 

Kyselina octová  Lachema, ČR 

Tetracyklin  Jersey Lab Supply, USA 

Tris  Serva, USA 

Tris-Cl  Serva, USA 

Trypton  Oxoid, UK 

GelRedTM  Biotium, USA 

EcoRI        New England Biolabs, USA 

BamHI        New England Biolabs, USA 

EcoRV        New England Biolabs, USA 

SwaI        New England Biolabs, USA 

NotI        New England Biolabs, USA 

XhoI        New England Biolabs, USA 

SmaI        New England Biolabs, USA 

DpnI        New England Biolabs, USA 

„Antarktická“ fosfatasa     New England Biolabs, USA 

T4 ligasa       New England Biolabs, USA 

DeepVent polymerasa     New England Biolabs, USA 

PfuI polymerasa      Agilent technologies, USA 

Všechny použité chemikálie byly nejvyšší komerčně dostupné čistoty,  

většinou čistoty p.a.  
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3.3 Kity 

QIAquick Gel Extraction Kit     Qiagen, USA 

QIAprep Spin miniprep Kit     Qiagen, USA 

Qiagen Plasmid Maxi Kit     Qiagen, USA 

3.4 Roztoky  
 
Agarosový gel 0,8%: 0,4 g agarosy, 50 ml TAE pufru, 5 µl 

ethidium bromidu nebo 0,3 µl GR 

Agarosový gel 2%:  1 g agarosy, 50 ml TAE pufru, 5 µl 

ethidium bromidu nebo 0,3 µl GR 

LB agar (Amp/Tet):  0,1 ml Amp (150µg/ml) a 0,25 ml Tet             

(5 mg/ml) na 100 ml LB agaru, pH 7,4 

LB agar:     15 g agaru na 1000 ml LB média 

LB médium (Amp/Tet): 0,1 ml Amp (150µg/ml) a 0,25 ml Tet             

(5 mg/ml) na 100 ml LB media, pH 7,4 

LB médium:  1% bacto-tryptone, 0,5% kvasničného 

hydrolyzátu, 1% NaCl; H2O 

N3:  0,9M CH3COOK, 4,2M guanidin chlorid, 

H20, pH 4,8 (Qiagen, USA) 

NEB3:  50mM Tris-HCl,100mM NaCl, 

10mM MgCl2, 1mM DTT, pH 7.9  

(New England Biolabs, USA) 

NEB4:  50mM Tris-acetát, 50mM CH3COOK, 

10mM (CH3COO)2Mg, 1mM DTT,  

pH 7.9 (New England Biolabs, USA) 

P1:  50mM Tris-HCl, 10mM EDTA, 10 µg/ml 

RNAsa A, H20 (Qiagen, USA) 

P2:      200mM NaOH, 1% SDS, H20  

      (Qiagen, USA) 

P3:      3M CH3COOK, H2O, pH 5,5 

      (Qiagen, USA) 
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PE:      10mM Tris-HCl, 80% ethanol, pH 7,5 

      (Qiagen, USA) 

QG:      složení podléhá utajení  

      (Qiagen, USA) 

pufr pro DeepVent polymerasu: 20mM Tris-HCl, 10mM (NH4)2SO4, 10mM 

KCl, 2 mM MgSO4, 0,1% Triton X-100, 

pH 8,8  (New England Biolabs, USA) 

pufr pro fosfatasu:  50mM Bis-tris propan, 1mM MgCl2, 

0,1mM ZnCl2, pH 6,0  

(New England Biolabs, USA) 

pufr pro PfuI polymerasu: 20mM Tris-HCl, 2mM MgCl2, 10mM KCl, 

10mM (NH4)2SO4, 0,1% Triton X-100,      

1 mg/ml BSA, pH 8,8 

  (Agilent Technologies, USA) 

pufr pro T4 ligasu:   50mM Tris-HCl, 10mM MgCl2, 

1mM ATP, 10mM Dithiothreitol, pH 7.5  

(New England Biolabs, USA) 

QBT:      750mM NaCl, 50mM MOPS,  

15% isopropanol, 0,15% Triton X-100,  

pH 7,0 (Qiagen, USA) 

„STOP“ roztok:   2,5% Ficoll-400, 11mM EDTA,  

3,3 Tris-HCl, 0,017% SDS, 0,015% 

bromfenolová modř, pH 8,0  

(New England Biolabs, USA) 

TAE:   40mM Tris, 20mM CH3COOH,  

1mM EDTA 

TB:  10mM Hepes, 15mM CaCl2, 250 mM KCl, 

55mM MnCl2, pH 6,7 
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3.5 Primery 
 
Tabulka 2: Seznam použitých oligonukleotidů (Generi-Biotech, ČR)  

Zkratka primeru Sekvence od 5‘-konce 
Vypočtená 

teplota 
nasedání 

PTREseqrev AGGAAGCTCGAGGCAGTG 63,3 °C 

PTREseqforw GAGAACGTATGTCGAGGT 57,9 ºC 

BGHrev GGCAACTAGAAGGCACAGT 61,7 ºC 

FAPacseq CTCCTCTATGCAGTGTATC 56,1 ºC 

T7seq TAATACGACTCACTATAGGG 55,1 ºC 

FAPcytforw CAAGGATCCAAAATGCGCCCTTCAAGAGTTCATAAC 71,0 ºC 

FAPmutforw ATATGGGGCTGGGCCTATGGAGGAT 70,2 ºC 

FAPmutrev ATCCTCCATAGGCCCAGCCCCATAT 70,2 ºC 

FAPrev GTTGCGGCCGCCTATTAGTCTGACAAAGAGAA 71,6 ºC 

CD26Ser39forw AAGGATCCATGAGTCGCAAAACTTACACTCTAAC 69,0 ºC 

CD26IgKforw 
AAGGATCCATGGAGACAGACACACTCCTGCTATGGGTACTGCTGCTCTGGGT
TCCAGGTTCCACTGGTGACAGTCGCAAAACTTACACTCTAACTGATTAC 

79,5 ºC 

CD26Ser39rev TTTGCGGCCGCTTATTAAGGTAAAGAGAAACATTGTTTTATG 71,3 ºC 

FAPIgKforw 
AAGGATCCATGGAGACAGACACACTCCTGCTATGGGTACTGCTGCTCTGGGT
TCCAGGTTCCACTGGTGACCGCCCTTCAAGAGTTCATAACTCTGAAG  

79,9 ºC 

CD26F1forw TGTTTCCTTCCCCTGCTATT 61,2 ºC 

CD26F2rev TAAATTTGGTTCAATTTTAA 50,3 ºC 

CD26sigforw 
TGGAATTCGGCTTACGATGTTCATAAATATAAAGAGCATCTTATGGATGTGT
TCAACCTTAATAGTAACCCATGCG 

76,5 ºC 

CD26F1F2forw CATGCGATGAAGACACCGTGGAAGAACAAAGGCACAGATGATGCTACA 76,1 ºC 

CD26F1F2rev TGTAGCATCATCTGTGCCTTTGTTCTTCCACGGTGTCTTCATCGCATG 76,1 ºC 

CD26F3F2 TCAACCTTAATAGTAACCCATGCGAACAAAGGCACAGATGATGCTACA 74,7 ºC 

FAPIgKposI TGGGTTCCAGGTTCCACTGGTGACCGCCCTTCAAGAGTTCATAACTCT 77,7 ºC 

FAPrevII GTTGCGGCCGCTTAGTCTGACAAAGAGAAACACTGCTTTAGG 74,7 ºC 

CD26IgKrev ATGCGGCCGCTTAAGAGAAACATTGTTTTATGAAGTGGCTCATG 74,3 ºC 

CD26IgKposI TGGGTTCCAGGTTCCACTGGTGACAGTCGCAAAACTTACACTCTAACT 76,4 ºC 
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3.6 Bakteriální kmeny 

Escherichia coli, kmen NOVA BLUE – resistence na Tet    

(Novagen, USA) 

3.7 Vektory 

expresní systém Tet-On Advance Cat. No. 630930  Invitrogen, USA 

pTRE-Tight; 2,6 kb      Invitrogen, USA 

pcDNA4/V5-His (A), 5 kb     Invitrogen, USA 

pCMV6-XL5 4,8 kb (viz. příloha 12)   Origen, USA 

pBluescript SK+, 3 kb (viz. příloha 13)   Genomex, USA 

CD26/pTRE (2,6kb + 2,4kb insert DPP-IV/CD26)(87)     

CD26mut/pTRE (2,6kb + 2,4kb insert DPP-IV/CD26)(87) 

CD26/pGENE (4,6kb + 2,4kb insert DPP-IV/CD26) Laboratoř biologie nádorové 

buňky, 1.LF 

 

3.7.1 Tet-On Advance Inducible Gene Expression system 

Tento indukovatelný expresní systém vhodný pro savčí a tedy i lidské tkáňové 

kultury se skládá ze dvou vektorů – regulačního pTet-On Advanced a samotného 

expresního vektoru pTRE-Tight (viz. Obr. 5, strana 40). Pro úspěšnou rekombinantní 

expresi je třeba, aby buňky byly transfekovány oběma vektory buď najednou nebo 

následně. Při transfekci pTRE-Tight je třeba kotransfekovat i s linearizovanou DNA 

pro resistenci na hygromycin, neboť ji samotný vektor neobsahuje. 

 Regulační vektor obsahuje gen pro speciální transkripční faktor rtTA, což je fúzní 

protein  odvozený  od represoru tetracyklinové resistence v Escherichia coli. Obsahuje 

jeho pozměněnou DNA vaznou doménu a dále tři aktivační domény z CMV. Ve 

vektoru je zaklonovaný pod standardním CMV promotorem a je tak exprimován 

konstitutivně. rtTA je upraven tak, že po vazbě doxycyklinu (dox), derivátu 

tetracyklinu, se svojí DNA vaznou doménou naváže na sekvenci označovanou jako 

TRE. Ta ve vektoru pTRE-Tight předchází MCS, kam se klonuje cílový gen pro 

expresi, i minimálnímu CMV promotoru. Pokud není rtTA navázán na TRE, je míra 

exprese genu minimální. Po navázání rtTA/dox komplexu je však silně indukována.   
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Exprese cílového genu je tedy indukována přídavkem dox do média, v němž je 

transfekovaná kultura pěstována. To dovoluje regulaci exprese v závislosti na 

koncentraci dox. Tento systém má na rozdíl od jiných indukovatelných eukaryotních 

systémů i další výhody. Celý systém tetracyklinové resistence je převzat 

z prokaryotních buněk. Je tedy pouze mizivá šance, že bude ovlivňovat jiné buněčné 

děje v eukaryotních, než požadovanou expresi. Je rovněž indukován pomocí látky, 

která minimálně ovlivňuje stav buňky sama o sobě na rozdíl od ostatních systémů. Oba 

vektory jsou  relativně malé a lze je snadno propagovat v bakteriích. (87) 

 
Obr. 5: mapa vektoru pTRE-Tight s MCS. Převzato(87).  

 

3.7.2  pcDNA4/V5-His 

Tento jedno vektorový expresní systém umožňuje po transfekci vysokou 

konstitutivní míru exprese cílového genu pod promotorem z CMV (viz. Obr. 6, strana 

41). Transfekovaná linie je selektována pomocí zeocinu(89).  
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Obr. 6: Mapa vektoru pcDNA4/V5-His. Převzato(88). 

 

3.8 Příprava kompetentních bakterií 

 

20 ml LB média bez antibiotik bylo zaočkováno 50 µl komerčních bakterií 

Escherichia coli kmene Nova Blue (Stratagen, USA) a ponecháno na třepačce při   

37°C přes noc. 5 ml této kultury bylo následně inokulováno do 100 ml LB média          

a necháno růst za třepání při 37 °C do hodnoty OD mezi 0,4 a 0,5, což obyčejně trvalo 

4-5 hodin. OD byla měřena po 30 minutách na spektrofotometru při 600nm. Nádoba se 

suspensí byla 10 minut inkubována na ledu, následně centrifugována při 2000g 2 min 

při laboratorní teplotě. Supernatant byl odstraněn a pelet resuspendován ve 40 ml 

roztoku TB a inkubován na ledu 10 min. Následovala znovu centrifugace při 2000g      

2 min při laboratorní teplotě. Supernatant byl odstraněn a pelet resuspendován v 20 ml 

roztoku TB. Suspense byla inkubována 10 min na ledu a pomalu k ní bylo přidáváno 

1,4 ml DMSO do finální 7% koncentrace. Tato směs byla alikvotována po 0,5ml, 

zamrazena v tekutém dusíku a uchovávána při -70°C(86).  
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3.9 Amplifikace polymerasovou řetězovou reakcí (PCR) 

 
Pro tvorbu konstruktů mutovaných forem FAP-α a DPP-IV/CD26 bylo hojně 

využíváno metodiky PCR. K amplifikaci úseků do 1000bp byla používána polymerasa 

DeepVent (hlavně pro konstrukty cytCD26/pTRE-T, cytCD26mut/pTRE-T                   

a sigCD26ver/pTRE-T, sigCD26vermut/pTRE-T). Tento termostabilní enzym je vysoce 

přesný, 5krát přesnější než polymerasa Taq, s polymerační rychlostí až 4 kb za minutu. 

Pro amplifikaci delších úseků či celých genů však byla používána polymerasa PfuI, 

která vykazuje ještě větší přesnost (1 chyba na milion bp) a může amplifikovat úseky až 

do velikosti 12kb. Má ovšem nižší polymerační rychlost přibližně 0,5 – 1 kb za minutu. 

Primery pro PCR byly navrhovány na základě sekvencí vektorů (viz. kapitola 3.7, 

strana 39), údajů z databáze NCBI (přístupové označení NM_001935.3 pro               

DPP-IV/CD26 a NM_004460.2 pro FAP-α)  a s pomocí internetového nástroje 

Oligoanalyzer (http://eu.idtdna.com/analyzer/Applications/OligoAnalyzer, Integrated 

DNA Technologies, Inc).  

Standardní PCR reakce byla prováděna v objemu 50 µl. Celkové složení standardní 

reakční směsi shrnuje tabulka 3 (viz. strana 43), Množství DNA templátu bylo 

určováno tak, aby v reakci bylo 50 – 100 ng DNA, primery byly používány 

v koncentraci 0,5 µM. Tyto parametry ve složení společně s počtem primerů v reakci 

bylo třeba v několika případech optimalizovat. Reakční směs byla vždy doplněna 

vodou na 49 µl, 1 µl polymerasy byl přidáván na ledové lázni jako poslední. Program 

teplot pro termocykler se skládal z 30 cyklů, teplota krytu byla nastavena na 105 °C. 

Teplota nasedání primeru závisí na konkrétním setu primerů, byla pro každou reakci 

odlišná a zpravidla výsledkem několika optimalizací. Je vždy uvedena v kapitole          

u příslušné reakce. U dvou reakcí muselo být k nalezení optimálních teplotních 

podmínek navíc využito teplotního gradientu (viz. Výsledky, strana 52). V tomto 

případě bylo prováděno osm simultánních reakcí, jež se lišily v teplotách nasedání 

primerů o 0,5 °C. Výsledky PCR reakcí byl vizualizovány a zkontrolovány za pomoci 

horizontální agarosové elektroforesy s nanáškou 3 µl produktu (viz. kapitola 3.11.2, 

strana 44). 
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Tabulka 3: Standardního složení reakční směsi pro PCR:  

Složka 
Pufr pro polymerasu 

(PfuI nebo 
DeepVent) 

dNTPs FW(5µM) RE(5µM) 
DNA 

templát 
(0,1µg/µl) 

pol H20 
Celkový 
objem 

V(µl) 5 1 5 5 1 1 32 50 

dNTPs=směs deoxynukleotidů   FW=posměrný primer   RE=protisměrný primer  pol=polymerasa 

 

3.10 Bodová mutagenese 

 
Metoda bodové mutagenese je modifikace a aplikace metodiky PCR pro vnesení 

nukleotidové záměny na definované místo v DNA sekvenci.  Pomocí dvou navzájem 

komplementárních oligonukleotidů s vnesenou mutací a vysoce přesné polymerasy PfuI 

se amplifikuje celý vektor. Následuje digesce restrikčním endonukleasou DpnI, která je 

specifická pro sekvenci GATC, kde deoxyguanosin je methylovaný. Tato methylace se 

vyskytuje na DNA izolované z bakterií zato na nově syntetizované DNA z PCR 

nikoliv. DpnI tak naštěpí původní templátovou DNA z bakterií na malé fragmenty.  

PCR reakce byla prováděna v celkovém objemu 20 µl o složení uvedeném v tabulce 

4, teplotách v tabulce 5, při 13 cyklech. Objem templátu byl určen tak, aby celkové 

množství DNA v reakci bylo 10-50 ng. K produktu PCR reakce bylo přidáno 2,3 µl 

pufru NEB4  a 1 µl DpnI. Směs byla inkubována 30 min při 37 °C. Následovala 

transformace  kompetentních buněk touto směsí (viz. kapitola 3.11.5, strana 45). 

 

Tabulka 4: Složení reakční směsi  PCR pro bodovou mutagenesi:  

Složka 
Pufr pro polymerasu 

(PfuI ) 
dNTPs 
(10mM) FW(5µM) RE(5µM) 

DNA 
templát 

pol H20 
Celkový 
objem 

V(µl) 2 0,5 5 5 0,2 0,5 6,8 20 

dNTPs=směs deoxynukleotidů   FW=posměrný primer   RE=protisměrný primer  pol=polymerasa 

Tabulka 5: Termální profil PCR reakce pro bodovou mutagenesi:   

Cyklus denaturace Nasedání elongace 

Teplota (°C) 98 62 72 

Čas (min) 0,75 0,75 9 

Teplota v kolonce nasedání odpovídá primeru FAPmut 
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3.11 Molekulární klonování 

3.11.1 Restrikční štěpení  

Pro detekci cirkulární DNA na agarosovém gelu, úpravu DNA z PCR reakce pro 

ligaci nebo izolaci určitého DNA fragmentu je třeba provést štěpení restrikční 

endonukleasou popřípadě směsí restrikčních endonukleas. Podle porovnání velikosti 

jednotlivých fragmentů na agarosovém gelu vůči DNA standardu přiměřené velikosti 

lze potom DNA identifikovat. Do reakce bylo bráno přibližně 0,2 až 0,5 µg DNA 

v 0,5ml mikrozkumavce. DNA byla doplněna vodou na 8,7 µl. Následně byl přidán      

1 µl pufru pro příslušný enzym nebo směs enzymů a nakonec bylo přidáno 0,3 µl 

restrikční endonukleasy. Následovala inkubace 1 hodinu při 37 °C. Reakce byla 

zastavována přídavkem 2 µl „stop“ roztoku a produkt přímo nanesen na gel. 

 

3.11.2. Horizontální agarosová elektroforesa 

DNA fragmenty vzniklé restrikčním štěpením byly analyzovány pomocí 

horizontální elektroforesy v 0,8% agarosovém gelu. Ten byl připraven rozpuštěním     

0,4 g agarosy v 50 ml TAE pufru, přivedením k varu, ochlazením, přídavkem 5 µl 

ethidium bromidu nebo 0,3 µl fluorescenčního indikátoru GelRed. V případě přídavku 

GelRed nebylo třeba směs chladit, neboť je na rozdíl od ethidiumbromidu stabilní i při 

100 °C. Gel byl následně nanesen do formy a ponechán přibližně 0,5 hodiny 

zpolymerisovat. Elektroforesa byla zahajována při 60 V, později probíhala při 100 V. 

Pro porovnání velikostí fragmentů byl používán DNA standard od 500bp do 10kb. Po 

ukončení elektroforesy po přibližně 40 minutách (až zóna bromfenolové modři 

doputovala do dvou třetin gelu) byl gel přenesen na UV transiluminátor a DNA 

fragmenty vizualizovány při 312nm pokud byly určeny k extrakci nebo 264nm pouze 

pro detekci. 

 

3.11.3 Izolace DNA z agarosového gelu 

DNA fragmenty byly z gelu izolovány  pomocí kitu „QIAquick Gel Extraction Kit“ 

od firmy Qiagen. Požadovaná zóna byla z gelu vyříznuta a zvážena. Na každých 100 µg 



 45 

gelu k němu bylo do mikrozkumavky přidáno 100 µl roztoku OG. Následně byla směs 

inkubována 10 min při 50 °C, až se agarosa rozpustila a vzniklý roztok byl nanesen na 

silikátovou extrakční kolonku. Ta byla vložena do jímací mikrozkumavky a 

centrifugována při 13000 g 1 minutu za laboratorní teploty. Eluovaný roztok byl 

z mikrozkumavky odstraněn a na kolonku bylo naneseno 750 µl roztoku PE. 

Následovala centrifugace při 13000 g 1 minutu za laboratorní teploty, eluát byl opět 

odstraněn a prázdná kolonka v mikrozkumavce byla znovu centrifugována za stejným 

podmínek k odstranění zbytkového ethanolu. Potom bylo na kolonku naneseno 20 µl 

vody k eluci DNA a centrifugováno při 13000 g 1 minutu za laboratorní teploty. 

3.11.4 Ligace 

K 1 µl pufru pro T4 DNA ligasu bylo přidáno 8 µl DNA insertu štěpeného 

příslušnými endonukleasami, 0,5 µl vektoru naštěpeného stejnými nukleasami a 0,5 µl 

T4ligasy. Reakční směs byla ponechána inkubovat přes noc při 16 °C v termocykleru. 

Následně byla provedena tepelná inaktivace enzymu při 65 °C 10min. Následovala 

transformace do kompetentních bakterií. 

Pokud byl k přípravě konstruktu použit pouze jeden restrikční enzym, byl nejdříve 

akceptorový vektor defosforylován pomocí „antarktické“ fosfatasy, která odštěpí fosfát 

z 5-konce DNA a zabrání tak ligaci prázdného vektoru. Tuto fosfatasu je možno ve 

směsi spolehlivě tepelně inaktivovat. K 8,5 µl vektoru byl přidán 1 µl pufru pro 

fosfatasu a nakonec 0,5 µl fosfatasy. Směs byla ponechána 30 min při 37 °C. Nakonec 

byl enzym tepelně inaktivován při 65 °C 10min. K ligaci bylo použito  0,5 µl takto 

upraveného vektoru.  

3.11.5 Transformace kompetentních bakterií 

Transformace chemicky kompetentních bakterií kmene Nova Blue byla prováděna 

metodou tepelného šoku. Bakterie byly vyzvednuty z –70 °C a ponechány přibližně    

10 min rozmrznout na ledu. Následně k nim bylo přidáno 10 µl ligační směsi nebo     

0,5 µl vektoru a nechány 20 minut inkubovat na ledu, aby mohlo dojít k adhesi DNA na 

buněčný povrch. Po té byly buňky vystaveny tepelnému šoku 42 °C po dobu 45 sekund 

na vodní lázni. Během tohoto procesu dochází k narušení buněčné membrány                 
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a transportu adherované DNA do cytoplasmy. Hned na to byly mikrozkumavky opět 

uloženy na led na 1 minutu, aby se trhliny v membránách zacelily. Nakonec k nim byl 

přidán 1 ml LB média bez antibiotik. Následovala 1 hodinová inkubace při 37 °C pro 

regeneraci buněk z tepelného šoku a pro expresi resistence na antibiotika. Suspenze 

byla centrifugována 3 min 2000 g při laboratorní teplotě. Supernatant byl odstraněn, 

pelet resuspendován ve zbývající kapalině. Následně byla rozetřena na Petriho misku 

s LBagarem a Amp/Tet. Misky byly potom inkubovány při 37°C přes noc. Bakterie,     

u nichž transformace proběhla úspěšně, se za tuto dobu rozrostly do viditelných kolonií. 

Náhodně vybrané byly přeneseny pomocí sterilní špičky do 2 ml LB media 

s antibiotiky Amp/Tet a opět inkubovány přes noc při 37 ° na třepačce. Takto narostlá 

bakteriální kultura byla používána pro následnou minipreparaci(86). 

 

3.11.6 Minipreparace DNA 

K minipreparaci DNA byl používán kit „Miniprep Qiaprep“ od společnosti Qiagen. 

Bakteriální suspense byla centrifugována 3 min 2000g při laboratorní teplotě. 

Supernatant byl odstraněn a pelet resuspendován v 250 µl pufru P1. Následně bylo 

přidáno 250 µl pufru P2, což je roztok působící jako lysační činidlo. Směs 

v mikrozkumavce byla opatrně převracením promíchána a potom bylo přidáno 350 µl 

roztoku N3 k vysrážení buněčných membrán a proteinů. Vzniklá suspense byla 

centrifugována 10 minut za laboratorní teploty při 13000 g. Supernatant byl dále 

odebrán a nanesen na preparační kolonku. Ta byla vložena do jímací mikrozkumavky    

a centrifugována při 13000 g 1 minutu. Eluát byl odstraněn a na kolonku bylo naneseno 

750 µl roztoku PE k pročištění adherované DNA. Následovala centrifugace při 13000 g 

1 minutu při laboratorní teplotě. Eluovaný roztok byl odebrán a následovala ještě jedna 

centrifugace za stejných podmínek k odstranění residuálního ethanolu. DNA byla 

eluována přídavkem 40 µl vody a centrifugací při 13000 g 1 minutu při laboratorní 

teplotě. Touto metodou bylo dosahováno výtěžků 10 µg DNA na jednu preparační 

kolonku. Čistota byla určována spektrofotometricky jako poměr absorbancí při 260nm 

a 280nm. Tato hodnota se zpravidla pohybovala od 1,8 do 2. 
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3.11.7 Maxipreparace DNA 

Pro velkokapacitní isolaci DNA byl používán kit „Qiagen Plasmid Midi“ od 

společnosti Qiagen. 100 ml LB média s antibiotiky Amp/Tet bylo zaočkováno kulturou 

obsahující příslušný plasmid. Kultura byla ponechána přes noc při 37 °C na třepačce 

(minimálně 14 hodin, maximálně 20). Následovala centrifugace 3 min 2000 g při 

laboratorní teplotě. Supernatant byl odstraněn a pelet resuspendován v 10 ml roztoku 

P1. K němu bylo přidáno 10 ml roztoku P2 (lysační činidlo) a opatrným převracením 

promícháno. 5 minut byla směs inkubována při laboratorní teplotě. Potom k ní bylo 

přidáno 10 ml vychlazeného neutralizačního roztoku P3, promícháno převracením         

a ponecháno inkubovat 20 minut na ledu. Vzniklá suspense byla centrifugována při 

20000 g 20 min při 4 °C. Supernatant byl nanesen na preparační prokapávací kolonu, 

která byla předtím ekvilibrována pomocí 10 ml roztoku QBT. Kolona byla dále 

promyta dvakrát 30 ml roztoku QC, DNA byla eluována 15 ml roztoku QF. K eluátu 

bylo přidáno 10,5 ml isopropanolu k vysrážení DNA a následovala centrifugace 30 min  

20000 g při 4 °C. Supernatant byl odstraněn, pelet byl promyt 5 ml 70% ethanolu, 

centrifugován 5 minut při 13000 g při 4 °C a ponechán vysušit 5-15 min za sterilních 

podmínek v laminárním boxu. Následně byl rozpuštěn v 50 µl vody. Čistota i přibližný 

výtěžek  byly stanovovány spektrofotometricky při  260 nm a 280 nm. Touto metodou 

bylo dosahováno výtěžků mezi 300 µg a 400 µg s čistotou 1,7-2. Z důvodů časových 

úspor i logistických problémů však byl tento postup nahrazen přípravou DNA             

v 4 minipreparačních kolonkách zároveň z 20ml bakteriální kultury (viz. kapitola 

3.11.6, strana 46). Tím bylo možno získat přibližně okolo 40 µg DNA, pro následné 

transfekce to však bylo množství dostačující. 

 

3.12 Strategie klonování 

 
Klonovací strategie byla navrhována na základě sekvencí DPP-IV/CD26 a FAP-α 

získaných z internetové databáze NCBI (přístupové označení NM_004460.2 pro FAP-α 

a NM_001935.3 pro DPP-IV/CD26, viz příloha 1 a 2), dat o MCS vektorů            

pTRE-Tight, pcDNA4/V5-His (viz. kapitola 3.7, strana 39). Všechny konstrukty byly 
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připravovány bez histidinové kotvy, u všech hned za poslední aminokyselinou 

následoval „STOP“ kodon. 

3.12.1 FAP/pTRE 

cDNA proteinu FAP-α (2,6 kb) byla dodána zaklonovaná v restrikčním místě NotI 

ve vektoru pCMV6-XL5 od společnosti Origen (NM_004460.2, katalogové číslo 

SC117372). Z tohoto vektoru byl FAP-α pomocí endonukleasy NotI vyštěpen, 

elektroforeticky purifikován a zaligován do linearizovaného vektoru pTRE-Tight, který 

byl již předtím štěpen NotI a přečištěn pomocí elektroforesy. 

3.12.2 FAPmut/pTRE 

Tento konstrukt byl připraven bodovou mutagenesí ve vektoru FAP/pTRE pomocí 

mutačních primerů FAPmutforw a FAPmutrev. 

3.12.3 FAP/pcDNA4 

FAP-α byl z vektoru pCMV6-XL5 vyštěpen pomocí NotI, elektroforeticky 

purifikován a zaligován do linearizovaného vektoru pcDNA4/V5-His. Ten byl  předtím 

štěpen NotI a přečištěn pomocí elektroforesy. 

3.12.4 CD26/pcDNA4 

cDNA DPP-IV/CD26 (2,4kb) byla získána pomocí endonukleas BamHI a NotI 

z konstruktu CD26/pGENE, s kterým se Laboratoři biologie nádorové buňky 

dlouhodobě pracuje. Následovala  elektroforetická separace a ligace do linearizovaného 

vektoru pcDNA4/V5-His. Ten byl již předtím štěpen BamHI i NotI a přečištěn pomocí 

elektroforesy. 

3.12.5 cytCD26/pTRE a cytCD26mut/pTRE 

Tyto konstrukty bez transmembránové části (ovšem s cytoplasmatickými 

aminokyselinami na N-konci) byly připravovány pomocí PCR s templátovým vektorem 

S9, jež obsahoval DPP-IV/CD26(87) (viz. příloha 2). Pro amplifikaci byly navrhnuty     

4 primery: CD26F1forw  jako posměrný primer přibližně 200bp před počátkem 

translace, aby amplikon zahrnoval restrikční místa BamHI a EcoRI z vektoru, 

CD26F2rev jako protisměrný primer přibližně 500bp po počátku translace, neboť 
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v sekvenci se přibližně 400bp od počátku translace vyskytovalo vhodné restrikční místo 

SwaI, CD26F1F2forw a CD26F1F2rev jako překlenovací oligonukleotidy (viz. příloha 

2). CD26F1F2forw svojí první polovinou nasedal na sekvenci těsně předcházející 

transmembránovému segmentu DPP-IV/CD26, druhou na sekvenci těsně následující. 

CD26F1F2rev byl k němu komplementární. PCR probíhala se všemi 4 primery 

najednou s polymerasou DeepVent, přičemž bylo předpokládáno, že v prvních krocích 

se budou amplifikovat dvě vlákna DNA, která mají společný 48bp překryv, v dalších se 

již bude pouze překryvem vzniklé vlákno bez transmembránové části amplifikovat 

pomocí krajních oligonukleotidů CD26F1forw a CD26F2rev. Výsledný produkt byl 

elektroforeticky separován, přečištěn a zaligován do restrikčního místa SmaI vektoru 

pBluescriptSK+. Z něj byl vyštěpen endonukleasami EcoRI a SwaI fragment          

DPP-IV/CD26 o velikosti 500bp, znovu elektroforeticky přečištěn a ligován do 

linearizovaných vektorů CD26/pTRE a CD26mut/pTRE, které však sami obsahovaly 

insert v EcoRI restrikčním místě(87). Byly tedy ještě před ligací následovně 

modifikovány: EcoRI restrikční místo za DPP-IV/CD26 insertem bylo inaktivováno 

bodovou mutagenesí, aby bylo možné pomocí EcoRI a SwaI  vyštěpit fragment  560 bp 

odpovídající amplifikovanému úseku ovšem s transmembránovou částí. Tento fragment 

byl následnou ligací nahrazen produktem PCR o 500bp bez transmembránové části. 

Ligaci EcoRI, SwaI fragmentů i úpravy vektorů a další izolace CD26/pTRE                  

a CD26mut/pTRE prováděl Mgr. Daniel Kavan, PhD. na MBÚ AV v.v.i. 

3.12.6 cytCD26/pcDNA4 

Vzhledem k tomu, že díky absenci vhodných restrikčních míst, nebylo možno 

jednoduše překlonovat DPP-IV/CD26 bez transmembránového segmentu z 3.12.5    

(viz. strana 48) do pcDNA4/V5-His, bylo přistoupeno k PCR s polymerasou PfuI. Bylo 

rovněž rozhodnuto, že tento konstrukt bude připraven bez cytoplasmatické části až od 

Ser39 DPP-IV/CD26. Pro PCR byly navrženy primery CD26Ser39forw posměrný        

a protisměrný CD26Ser39rev, jež vnášejí na kraje amplikonu restrikční místa BamHI, 

NotI a iniciační kodon ATG na začátek čtecího rámce. Jako templát byl použit vektor 

CD26/pTRE, přičemž se reakcí amplifikovala celá cDNA od Ser39 pro DPP-IV/CD26. 

Produkt reakce byl elektroforeticky separován a přečištěn, dále štěpen BamHI a NotI, 
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znovu elektroforeticky přečištěn a zaligován do vektoru pcDNA4/V5-His, který byl již 

předtím též štěpen endonukleasami BamHI a NotI a elektroforeticky purifikován. 

3.12.7 cytFAP/pcDNA4 

Postup byl analogický s 3.12.6. Pro přípravu této formy FAP-α (začínající Arg27) 

byly navrhnuty primery pro PCR FAPcytforw a FAPrev, jež na kraj amplikonu FAP-α 

vnášejí restrikční místa BamHI, NotI a iniciační kodon na začátek čtecího rámce. Jako 

templát byl použit vektor FAP/pTRE. Produkt PCR s polymerasou PfuI byl 

elektroforeticky separována a přečištěn, štěpen pomocí BamHI a NotI, znovu 

elektroforeticky přečištěn a zaligován do vektoru pcDNA4/V5-His, který byl již 

předtím štěpen endonukleasami BamHI a NotI  s následnou elektroforetickou 

purifikací. 

3.12.8 sigCD26ver/pTRE a sigCD26vermut/pTRE 

Sekvence pro signální peptid z versicanu byla nalezena v databasi Spdb 

(http://proline.bic.nus.edu.sg/spdb/) pod identifikačním číslem P13611. Jedná se           

o extracelulární protein hojně exprimovaný v gliálních buňkách. Jeho sekvence byla 

objednána ve formě primeru CD26sigforw, který obsahoval restrikční místo EcoRI na 

5-konci. Byl navrhnut ještě překlenovací oligonukleotid CD26F3F2, který svojí první 

polovinou nasedal na komplementární sekvenci k CD26sigforw a druhou na templátový 

vektor S9(87). PCR probíhalo s vektorem S9 jako templátem, polymerasou DeepVent      

a primery CD26sigforw, CD26F3F2 a CD26F2rev (viz. kapitola 3.12.5, strana 48),    

aby ve výsledném amplikonu bylo přítomné i restrikční místo SwaI. Amplifikovaný 

produkt byl elektroforeticky separován, přečištěn, štěpen EcoRI a SwaI, znovu 

elektroforeticky přečištěn a zaligován do vektorů CD26/pTRE a CD26mut/pTRE, 

přičemž se jednalo o stejně manipulované vektory jako v 3.12.5 (viz. strana 48). 

Ligace, další úpravy a izolace byly provedeny Mgr. Danielem Kavanem, PhD.  

 

3.12.9 sigCD26IgK/pTRE a sigFAPIgK/pTRE 

Sekvence signálního peptidu z Ig-κ byla převzata z vektoru pSecTag2(89)                  

a objednána jako  primer CD26IgKforw. Ten mimo to obsahoval i sekvenci 
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překrývající se s DPP-IV/CD26, restrikční místo BamHI pro klonování a iniciační 

kodon. Jako protisměrný primer byl navrhnut CD26IgKrev s vneseným restrikčním 

místem NotI a jako překlenovací primer CD26IgKposI, který prodlužoval oblast 

překryvu mezi CD26IgKforw a sekvencí DPP-IV/CD26. PCR probíhala ve dvou 

stupních. V první fázi byly použity pouze primery CD26IgKposI, CD26IgKrev a vektor 

CD26/pTRE jako templát. Produkt byl elektroforeticky separován, přečištěn a použit 

jako templát pro druhou PCR s primery CD26IgKforw a CD26IgKrev. Produkt těchto 

reakcí byl znovu elektroforeticky separován, přečištěn, štěpen endonukleasami BamHI 

a NotI, znovu elektroforeticky separován, přečištěn a ligován do vektoru pTRE-Tight, 

který byl již předtím endonukleasami BamHI a NotI naštěpen. Ke všem PCR byla 

používána polymerasa PfuI. 

Konstrukt sigFAPIgK/pTRE byl připravován analogicky s primerem FAPIgKforw, 

který obsahoval sekvenci signálního peptidu z Ig-κ, překlenovacím primerem 

FAPIgKposI a protisměrným primerem FAPrevII. Jako templát pro první reakci byl 

použit FAP/pTRE. 

 

3.13 Sekvenace 

Sekvenace probíhaly Sangerovou dideoxynukleotidovou metodou v Laboratoři 

sekvenace DNA na PřF UK na přístroji 3130xl Genetic Analyzer od firmy Applied 

Biosystems. Výsledky byly vizualizovány pomocí programu Chromas verze 1.45 

(Griffith University, Southport, Queensland, Austrálie). Výsledné sekvence byly 

porovnávány se sekvencemi databasí NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) i se 

známými sekvencemi vektorů (viz. 3.7, strana 39).  

Pro sekvenaci konstruktů ve vektoru pTRE-Tight byl používán posměrný primer 

pTREseqforw a protisměrný pTREseqrev. Oba nasedají na samotný vektor na krajích 

MCS a umožňují tak ověření ligace i orientace insertu. Pro sekvenaci konstruktů 

v pcDNA4/V5-His byly používány primery T7forw a BGHrev, které pokrývají oblast 

MCS z obou stran a rovněž tak umožňují ověření ligace. K sekvenaci mutací v aktivním 

centru FAP-α byl navrhnut oligonukleotid FAPacseq přibližně 200bp před kodonem 

kódujícím aktivní Ser624. 
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4. Výsledky 

4.1 Příprava FAP/pTRE 

Fragment FAP-α o 2,6kb získaný z vektoru FAP/pCMV6-XL5 štěpením NotI byl 

zaklonován do NotI restrikčního místa vektoru pTRE-Tight. Vzhledem k tomu, že se 

jednalo o klonování do jednoho restrikčního místa, bylo třeba následné klony selektovat 

jak podle přítomnosti insertu, tak podle jeho orientace ve vektoru. 8 vybraných klonů 

bylo ověřováno pomocí NotI a EcoRV. EcoRV se v sekvenci FAP-α vyskytuje 

přibližně 1500 bp od iniciačního kodonu a v MCS pTRE-Tight je 20 bp za NotI. Ve 

správné orientaci tedy poskytuje štěpením fragment o velikosti okolo 1000 bp. Toho 

bylo docíleno pouze u 2 klonů z 8 celkových. Pro úplnost byla úspěšná ligace ověřena i 

XhoI. Ověření finálního konstruktu je uvedeno na Obr. 7. Konstrukt byl ověřen také 

sekvenací (viz příloha 3). Velkokapacitní přípravou bylo získáno přibližně 350 µg 

konstruktu. 

 

5 kb
4 kb
3 kb

2 kb
1,5 kb

1 kb

0,5 kb

NotI      EcoRV  XhoI 

 

Obr. 7: Výsledek restrikční analýzy FAP/pTRE:  

Pro analysu DNA fragmentů z restrikčního štěpení FAP/PRE byl použit 0,8% agarosový gel s GelRed.   

Detekce probíhala na UV transiluminátoru při 254nm. Zleva: 1kb DNA standard, FAP/pTRE štěpený 

NotI, FAP/pTRE štěpený EcoRV, FAP/pTRE štěpený XhoI. Nanáška vektoru činila 0,2 µg. Velikosti 

jednotlivých fragmentů odpovídají  teoretické předpovědi podle mapy konstruktu (viz. příloha 1 a Obr. 5, 

strana 40). 

4.2 FAPmut/pTRE 

Bodovou mutagenesí (Ser624 → Ala624) v konstruktu FAP/pTRE byla připravena 

enzymaticky neaktivní forma tohoto proteinu. Protože tuto mutaci nelze ověřit žádným 

restrikčním štěpením, byly jednotlivé klony vybírány pouze na základě přítomnosti 
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insertu FAP-α pomocí  NotI. Tímto způsobem byly vybrány 4 klony. Samotná mutace 

byla ověřena  sekvenací pomocí primeru FAPacseq u každého z nich. Sekvenace klonu, 

s kterým bylo dále pracováno, je uvedena v příloze 4. Konstrukt byl připraven 

v množství přibližně 75 µg. 

4.3 FAP/pcDNA a CD26/pcDNA 

FAP-α byl do vektoru pcDNA4/V5-His klonován do restrikčního místa NotI. 

Protože však po štěpení vektoru FAP/pCMV6-XL5 NotI bylo při gelové extrakci 

získáno pouze malé množství DNA FAP-α, musel být ligační protokol optimalizován. 

K ligaci bylo použito 20 µl produktu, k nim byly přidáno 2 µl pufru pro T4 ligasu,     

0,5 µl pcDNA4/V5-His štěpeného NotI a 1 µl T4 DNA ligasy. Dále bylo pokračováno 

podle kapitoly 3.11.5 (viz. strana 45).  Následná selekce klonů probíhala  za pomoci 

NotI  a EcoRV. EcoRV se ověřovala orientace insertu. Vektor jej obsahuje 15 bp před 

NotI a  štěpením výsledného konstruktu tak vznikal fragment o velikosti přibližně 

1500bp, který byl dobře detekovatelný na agarosovém gelu (viz. Obr. 8). Konstrukt byl 

ověřen sekvenací (viz. příloha 5) a připraven v množství přibližně 60 µg. 
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Obr. 8: Restrikční analýza FAP/pcDNA4: 

Pro restrikční analýzu po ligaci a transformaci bylo náhodně zvoleno 6 klonů. Izolované plasmidy byly 

štěpeny restrikční endonukleasou EcoRV, avšak pouze u klonu 6 je zřejmý fragment mezi 1,5 a 2 kb,   

což odpovídá správné orientaci insertu FAP-α. Pás mezi 6-8 kb odpovídá linearizovanému vektoru 

pcDNA4/V5-His (viz. a). Tento klon byl podroben další analýze pomocí endonukleas NotI (fragment      

o 2,6 kb), XhoI (pouhá linearizace) a pro ověření znovu EcoRV (viz. b). Velikost DNA fragmentu po 

štěpení NotI potvrzuje ligaci FAP-α do tohoto restrikčního místa. Pro detekce byl použit 0,8% agarosový 

gel s GelRed a pro srovnání velikosti fragmentů  1kb DNA standard.  
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Konstrukt s DPP-IV/CD26 v pcDNA4 byl připraven analogicky, byl však klonován 

do restrikčních míst BamHI a NotI. V DNA sekvenci DPP-IV/CD26 se nevyskytuje 

žádné restrikční místo pro vhodné ověření orientace. Vzhledem k tomu, že insert byl 

vkládán do dvou různých míst, jež navzájem nemají kompatibilní překryv, je 

pravděpodobnost ligace ve špatné orientaci minimální.  Klony byly ověřovány 

simultánním štěpením BamHI a NotI (viz. Obr. 9). Výsledný konstrukt z klonu č. 2 byl 

ověřen sekvenací (viz. příloha 6) a velkokapacitně připraven v množství přibližně       

50 µg.  
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Obr. 9: Restrikční analýza CD26/pTRE:  

Restrikční analýze po ligaci a transformaci bylo podrobeno 7 náhodných  klonů. Z nich izolované 

plasmidy byly simultánně štěpeny BamHI a NotI. Z výsledku lze vyčíst, že pouze klony 2, 3, 5 a 7 

vykazují pozitivitu v podobě fragmentu mezi 2-4 kb, což lze pokládat za teoreticky předpokládaný 

fragment 2,4 kb. Pro sekvenaci a další práci byl používán pouze klon č. 2. Pro detekci byl použit 0,8% 

agarosový gel s GR a 1kb DNA standard pro odhad velikosti fragmentů. 

 

4.4 cytCD26/pTRE a cytCD26mut/pTRE 

Příprava těchto vektorů z velké části zahrnovala pouze deleci transmembránové 

části z cDNA DPP-IV/CD26. Toho bylo docíleno PCR s primery CD26F1forw, 

CD26F2rev, CD26F1F2forw a CD26F1F2rev (viz. Obr. 10a, strana 56). Složení reakce 

shrnuje tabulka 6 (viz. strana 56), výsledný teplotní cyklus tabulka 7 (viz. strana 56).    

4 pruhy na agarosovém gelu odpovídají všem produktům, které při reakci vznikají: 

Přibližně 200 bp pro úsek amplifikovaný CD26F1forw a CD26F1F2rev, 480 bp pro 

úsek z CD26F1F2forw a CD26F1F2rev. Dvojpruh mezi 600-700 bp zahrnuje úsek 

vzniklý z CD26F1forw a CD26F2rev, tedy celý amplifikovaný úsek 
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s transmembránovým segmentem o 680bp a úsek 620bp, u kterého během reakce došlo 

k překryvu obou amplifikovaných vláken a k deleci transmembránové domény. Tento 

pruh byl z gelu opatrně extrahován. Vzhledem k tomu, že se nejedná o standardní 

způsob přípravy, bylo přikročeno k ověření tohoto amplikonu sekvenací ve vektoru 

pBluescriptSK+. Fragment byl zaligován do restrikčního místa SmaI bez kohezních 

konců. Následná selekce klonů probíhala pomocí endonukleasy BamHI, neboť 

pBluescriptSK+ obsahoval toto místo 3 bp za SmaI a amplikon jej nesl 100 bp od svého 

počátku. Bylo jím tedy možno ověřit i orientaci, štěpením vznikne fragment přibližně    

o 580bp nebo 100bp podle orientace ligace (viz. Obr. 10b, strana 56). Protisměrná 

orientace insertu však pro sekvenaci ani pro další postup nebyla na překážku. 

Z tohoto konstruktu (klon 1) byl vyštěpen 500bp fragment endonukleasami EcoRI   

a SwaI a zaligován do vektorů CD26/pTRE a CD26mut/pTRE, kde nahradil úsek 

s transmembránovou doménou (výsledky neuvedeny). Překlonování EcoRI/SwaI           

i úpravy vektorů C26/pTRE a CD26mut/pTRE prováděl Mgr. Daniel Kavan, PhD. na 

MBÚ v.v.i. Konstrukty byly ověřeny sekvenací (viz. příloha 7) a velkokapacitně 

připraveny v množství přibližně 200 µg cytCD26/pTRE a  85 µg cytCD26mut/pTRE.  
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Obr. 10: Příprava cytCD26/pTRE a cytCD26mut/pTRE: 

a: Výsledek delece transmembránové domény pomocí PCR s primery CD26F1forw, CD26F2rev, 

CD26F1F2forw, CD26F1F2rev (viz. kapitola 4.4, strana 54). Teplota nasedání byla při prvních 8 cyklech 

30 °C, pří dalších 22 cyklech 41 °C (viz. Tabulka 7). K analýze byl použit 2% agarosový gel 

s ethidiumbromidem,  pro srovnání velikostí byl použit 100bp DNA standard. 

b: Výsledek selekce klonů po ligaci produktu PCR do vektoru pBluescriptSK+.  Fragmenty vzniklé 

štěpením BamHI okolo 100 bp ukazují úspěšnou ligaci do vektoru, avšak protisměrnou orientaci insertu. 

K další práci byl použit klon 1. K analýze byl použit 0,8% agarosový gel s ethidiumbromidem pro 

vizualizaci DNA. Pro srovnání velikostí byl použit 1 kb DNA standard. 

 

Tabulka 6: Složení PCR pro přípravu cytCD26/pTRE a cytCD26mut/pTRE: 

 
Pufr 
(DV) 

dNTPs 
(10mM) 

CD26F1for
w (5µM) 

CD26F2rev
(5µM) 

CD26F1F2 
forw (5µM) 

CD26F1F2
rev (5µM) 

S9 
(1µg/µl) 

Pol 
(DV) 

H20 

V(µl) 5 1 5 5 5 5 0,2 1 22,8 

dNTPs = směs deoxynukleotidů,   pol  =polymerasa, DV = DeepVent, pufr = pufr pro DeepVent 

polymerasu 10x koncentrovaný 

 

Tabulka 7: Termální profil PCR cyklu pro p řípravu cytCD26/pTRE a cytCD26mut/pTRE 

 denaturace nasedání elongace denaturace nasedání elongace elongace 

Teplota (°C) 98 30 72 98 41 72 72 

Čas (min) 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 10 

cyklů 8 22 - 
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4.5 cytCD26/pcDNA4 a cytFAP/pcDNA 

Na rozdíl od cytCD26/pTRE a cytCD26mut/pTRE bylo rozhodnuto, že tyto 

konstrukty v konstitutivním expresním systému nebudou obsahovat cytoplasmatickou 

část proteinu. Lze tedy pro jejich PCR amplifikaci použít pouze dva oligonukleotidy. 

PCR pro přípravu cytCD26/pcDNA4 proběhla s primery CD26Ser39forw                      

a CD26Ser39rev. Složení výsledné reakční směsi odpovídalo tabulce 3 (viz. strana 43), 

cyklus teplot shrnuje tabulka 8 (viz. strana 58). Produktem této reakce byla celá cDNA 

pro DPP-IV/CD26 s vhodnými restrikčními místy BamHI a NotI na koncích            

(viz. Obr. 11a). S jejich pomocí byla zaklonována do vektoru pcDNA4/V5-His. 

Probíhala jimi i selekce klonů po transformaci (viz. Obr. 11b). Výsledný konstrukt byl 

ověřen sekvenací (viz. příloha 8) a připraven v množství přibližně 35 µg.  

Konstrukt cytFAP/pcDNA4 byl připraven analogicky s primery FAPcytforw           

a FAPrev (viz. Obr. 12, strana 58). Složení směsi na PCR odpovídalo tabulce 3           

(viz. strana 43), termální profil tabulce 8 (viz. strana 58). Konstrukt byl ověřen 

sekvenací (viz. příloha 9) a připraven v množství přibližně 45 µg. 
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Obr. 11: Příprava cytCD26/pcDNA:  

PCR amplifikace DPP-IV/CD26 od Ser39 proběhla s primery CD26Ser39forw a CD26Ser39rev (viz. a) 

při teplotě nasedání 55°C. Produkt mezi 2-3kb odpovídal předpokládané velikosti fragmentu. Oba klony 

vzniklé ligací tohoto fragmentu do pcDNA4/V5-His a transformací byly selektovány pomocí 

endonukleas BamHI a NotI (viz. b) Klon 1, poskytující štěpením fragment přibližně mezi 2-4 kb, byl 

vybrán pro sekvenaci. Detekce probíhala na 0,8% agarosovém gelu s GelRed, pro srovnání velikostí byl 

použit 1kb DNA standard. 
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Obr. 12: Příprava cytFAP/pcDNA:  

PCR amplifikace cDNA FAP-α od Arg27 byla provedena s primery cytFAPforw a FAPrev při teplotě 

nasedání 55°C. Amplikon s velikostí mezi 2-3 kb odpovídal teoretické velikosti 2,2 kb cDNA FAP-α 

(viz. a). Ligace do pcDNA4/V5-His byla ověřována pomocí restrikčních endonukleas BamHI a NotI. 

Z výsledků je zřejmé, že požadovaný produkt, poskytující štěpením fragment mezi 2-4 kb, obsahoval 

pouze klon 2 (viz. b). Detekce probíhala na 0,8% agarosovém gelu s GelRed, pro srovnání velikostí byl 

použit 1kb DNA standard. 

 

Tabulka 8: Termální profil PCR cyklu pro p řípravu cytCD26/pcDNA4 a cytFAP/pcDNA4 

 denaturace nasedání elongace elongace 

Teplota (°C) 98 55 72 72 

Čas (min) 0,5 0,5 3 10 

Cyklů 30 - 

4.6 sigCD26ver/pTRE a sigCD26vermut/pTRE 

Pomocí PCR s primery CD26sigforw, CD26F2F3 a CD26F2rev bylo amplifikováno  

prvních 500 bp z cDNA DPP-IV/CD26, ke kterým byla díky překryvu primeru 

CD26F2F3 připojena i sekvence signálního peptidu z versicanu v podobě primeru 

CD26sigforw (viz. Obr. 13, strana 59). Složení reakční směsi uvádí tabulka 9           

(viz. strana 59), výsledný termální profil reakce je shrnut v tabulce 10 (viz. strana 59). 

Produkt byl štěpen endonukleasami EcoRI a SwaI a zaligován do vektorů CD26/pTRE 

a CD26mut/pTRE (výsledky neuvedeny). Jednalo se o stejně upravené vektory jako 

v kapitole 4.4 (viz. strana 54). Ligaci a následné preparace prováděl Mgr. Daniel 

Kavan, PhD. na MBÚ v.v.i. Konstrukty byly ověřeny sekvenací (viz. příloha 7)             
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a připraveny v množství přibližně 320 µg sigCD26ver/pTRE a 120 µg 

sigCD26vermut/pTRE. 
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Obr. 13: Příprava insertu pro sigCD26ver/pTRE a 

sigCD26vermut/pTRE 

PCR amplifikace z primerů CD26sigforw, CD26F2F3 a CD26F2rev. 

Teplota nasedání byla nastavena na 40 °C. Vzniklý úsek DNA mezi 0,5 a 

0,6kb odpovídá teoretické predikci 570bp pro úsek 500bp z cDNA DPP-

IV/CD26 a přibližně 70 bp pro signální peptid.  K detekci byl použit 2% 

agarosový gel s ethidiumbromidem, pro určení velikosti fragmentu byl 

100bp DNA standard. 

 

 

 
Tabulka 9: Složení PCR pro přípravu insertu pro sigCD26ver/pTRE a sigCD26vermut/pTRE: 

 
Pufr 
(DV) 

dNTPs 
(10mM) 

CD26sigforw 
(5µM) 

CD26F2F3 
(5µM) 

CD26F2rev 
forw (5µM) 

S9 
(1µg/µl) 

Pol 
(DV) 

H20 

V(µl) 5 1 5 5 5 0,2 1 27,8 

dNTPs = směs deoxynukleotidů,   pol  =polymerasa, DV = DeepVent, pufr = pufr pro DeepVent 

polymerasu 10x koncentrovaný 

Tabulka 10: Termální profil PCR cyklu pro přípravu sigCD26ver/pTRE a sigCD26vermut/pTRE 

 denaturace nasedání elongace elongace 

Teplota (°C) 98 40 72 72 

Čas (min) 0,5 0,5 1 10 

Cyklů 30 - 

 

4.7 sigCD26IgK/pTRE a sigFAPIgK/pTRE 

Konstrukt DPP-IV/CD26 se signálním peptidem pro sekreci z Ig-κ byl připravován 

pomocí dvojstupňové PCR, neboť se nepodařilo nalézt podmínky, kdy by reakce 

probíhala se všemi primery najednou v kroku jediném.  

První reakce byla provedena s primery CD26IgKposI a CD26IgKrev  s teplotou 

nasedání 55°C (výsledky neuvedeny). Složení reakční směsi odpovídalo tabulce 3    

(viz. strana 43), termální profil reakce je uveden v tabulce 11 (viz. strana 60). Tímto 

způsobem bylo amplifikováno celé vlákno cDNA DPP-IV/CD26 s přesahem do 

sekvence signálního peptidu z Ig-κ. To bylo purifikováno a použito jako templát pro 
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druhou PCR s primery CD26IgKforw a CD26IgKrev o složení uvedeném v tabulce 12. 

Při této reakci byl k nalezení vhodných teplotních podmínek použit teplotní gradient. 

Výsledný produkt vzniklý při teplotě nasedání 62,1 °C byl purifikován a zaklonován do 

vektoru pTRE-Tight do restrikčních míst BamHI a NotI (viz. Obr. 14a, strana 61). 

S těmito endonukleasami byla prováděna i následná selekce klonů (viz. Obr. 14b, strana 

61). Výsledná konstrukt byl ověřen sekvenací (viz. příloha 10) a připraven v množství 

přibližně 40 µg. 

Konstrukt sigFAPIgK/pTRE byl připravován analogickým způsobem. První PCR 

probíhala s primery FAPIgKposI a FAPrevII (výsledky neuvedeny). Složení směsi 

odpovídalo tabulce 3 (viz. strana 43), termální profil je totožný s údaji v tabulce 11. 

Výsledek druhé PCR s primery FAPIgKforw a FAPrevII za použití teplotního gradientu 

je uveden na obrázku 15a (viz. strana 61). Složení této reakce odpovídalo tabulce 12, 

termální profil tabulce 11. Výsledný konstrukt (viz. Obr. 15b, strana 61) byl ověřen 

sekvenací (viz. příloha 11) a připraven v množství přibližně 40 µg. 

 

Tabulka 11: Termální profil PCR cyklů pro přípravu sigCD26IgK/pTRE a sigFAPIgK/pTRE: 

stupeň  denaturace nasedání elongace elongace 

1. 

Teplota (°C) 98 55 72 72 

Čas (min) 0,5 0,5 4 10 

Cyklů 30 - 

2. 

Teplota (°C) 98 62-66 72 72 

Čas (min) 0,5 0,5 4 10 

Cyklů 30 - 

 

Tabulka 12: Složení druhého stupně PCR pro přípravu sigCD26IgK/pTRE a sigFAPIgK/pTRE: 

sigCD26IgK/ 
pTRE 

Pufr 
(PfuI) 

dNTPs 
(10mM) 

CD26IgKforw
(5µM) 

CD26IgKrev 
(5µM) 

CD26/pTR
E (1µg/µl) 

Pol 
(PfuI) 

H20 

sigFAPIgK/ 
pTRE 

Pufr 
(PfuI) 

dNTPs(
10mM) 

FAPIgKforw 
(5µM) 

FAPrevII 
(5µM) 

FAP/pTRE 
(1µg/µl) 

Pol 
(PfuI) 

H20 

V (µl) 5 1 0,5 0,5 0,2 1 43 

dNTPs = směs deoxynukleotidů,   pol  =polymerasa, pufr = pufr pro PfuI polymerasu 10x koncentrovaný 
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Obr. 14: Příprava sigCD26IgK/pTRE: 

Pomocí PCR s primery CD26IgKforw a CD26IgKrev při teplotním gradientu od 62 do 66 °C byl připraven 

fragment o velikosti mezi 2-3 kb. Tato reakce jako templát používala produkt předchozí PCR (viz. kapitola 

4.7, strana 59). Reakce proběhla při všech testovaných teplotách, pro další práci byl však vybrán pouze 

produkt z reakce při 62,1 °C (viz. a).  Selekce klonů po ligaci do pTRE-Tight a transformaci potvrdila 

přítomnost správného konstruktu v klonech 4,5,6 a 8. Dvojpruh mezi 2-3kb lze považovat za fragment    

DPP-IV/CD26 se signálním peptidem o 2,2kb  a linearizovaný pTRE-Tight o 2,6kb.  
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Obr. 15: Příprava sigFAPIgK/pTRE: 

Druhá PCR amplifikace, která jako templát používala produkt první  (viz. kapitola 4.7, strana 59), byla 

provedena s  primery FAPIgKforw a FAPrevII na teplotním gradientu od 62 do 66 °C. Reakcí při 62,1 °C 

vznikl produkt o velikosti mezi 2-3 kb (viz. a), což odpovídá teoretické velikosti okolo 2200bp. Po jeho 

ligaci do pTRE-Tight a transformaci vyrostla na misce s LBagarem pouze jediná kolonie. Plasmid z ní 

izolovaný byl ověřen pomocí endonukleas BamHI a NotI (viz. b). Dvojpruh mezi 2-3kb odpovídá 

fragmentu FAP-α s Ig-κ peptidem (2,2kb) a vektoru pTRE-Tight (2,6kb). 
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5. Diskuse 

 
Hlavním vědeckým zájmem naší laboratoře je studium biologických funkcí 

kanonické DPP-IV/CD26 a FAP-α v procesech gliomagenese. Pro praktickou 

využitelnost obou molekul je však třeba poznat mechanismus jejich působení. Pro 

biologické experimenty v této oblasti je nezbytné využít experimentální model sloužící 

jako nástroj pro další studium růstových vlastností, migrace i invasivity v závislosti na 

definovatelném fenotypu a subcelulárním směřování těchto molekul in vitro i in vivo 

v imunodeficientních myších.  

V této práci je popsán první krok přípravy modelového systému – příprava 

konstruktů pro různé formy DPP-IV/CD26 a FAP-α, jež byly předány pro transfekci 

transformovaných lidských astrocytárních buněk linie U373MG (ATCC, USA). Tato 

linie odvozená od lidského astrocytomu stupně malignity 3 (podle WHO) se ukázala 

být funkční se všemi používanými expresními systémy. Sama má pouze minimální 

expresi DPP-IV/CD26, FAP-α na ní nelze detekovat.  

Tato práce navazuje na předchozí bakalářskou práci(87), která již zahrnuje přípravu 

konstruktů pro nativní a enzymaticky inaktivovanou formu DPP-IV/CD26                    

v pTRE-Tight, rovněž jsou v ní uvedeny podrobnosti a problémy týkající se plasmidu 

S9. V této diplomové práci je kladen důraz především na konstrukty FAP-α a dále na 

přípravu obou proteinů modifikovaných pro různou subcelulární distribuci. Celkem 

byly připravovány tři skupiny konstruktů (viz. tabulka 1, strana 33). 

 

V rámci první skupiny byl připraven konstrukt nativního a enzymaticky neaktivního 

FAP-α ve vektoru pTRE-Tight. cDNA FAP-α byla objednána od společnosti Origen 

(USA) ve vektoru pCMV6-XL5. Hlavní kritérium pro výběr tohoto vektoru byla 

možnost snadného zaklonování insertu do pTRE-Tight ve správné orientaci, aniž by 

bylo třeba používat exotické a drahé endonukleasy. Z pCMV6-XL5 je FAP-α snadno 

vyštěpitelný pomocí endonukleasy NotI, vektor obsahuje toto restrikční místo před i za 

insertem. Ligace do jednoho restrikčního místa však poskytuje dva produkty 

s rozdílnou orientací. Ty lze rozlišit na agarosové elektroforese po štěpení restrikční 

endonukleasou, která štěpí jak selektovaný insert nejlépe v blízkosti iniciačního nebo 

stop kodonu, tak vektor v MCS. Z porovnání velikostí výsledných fragmentů lze potom 
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orientaci určit. Pro konstrukt FAP/pTRE tyto podmínky splňovala endonukleasa 

EcoRV. Při ligaci a následné selekci rovněž vznikaly klony, které neobsahovaly žádný 

insert, kohezní konce štěpeného vektoru se ligovaly samy do sebe. Tomuto bylo 

předcházeno defosforylací vektoru pomocí „antarktické“ fosfatasy, kterou lze na rozdíl 

od ostatních fosfatas spolehlivě tepelně inaktivovat, aby nezasahovala do dalšího 

průběhu experimentu. 

Enzymaticky neaktivní FAP-α byl připraven bodovou mutací v nativním FAP-α 

(Ser624→Ala624) s příslušnými mutačními oligonukleotidy. Mutace Ser za Ala byla 

zvolena na základě podobnosti obou aminokyselin i na základě publikovaných prací 

s podobnými experimenty(81). Enzymaticky neaktivní forma FAP-α, jež bude na 

základě transfekce U373MG tímto konstruktem exprimována, umožní díky absenci 

vlastní enzymatické aktivity posoudit funkční mechanismus daných biologických 

funkcí zprostředkovaných FAP-α. Obdobné experimenty by bylo možno provádět 

s použitím specifických inhibitorů, ty jsou ovšem v současné době pouze omezeně 

k dispozici a zároveň představují riziko vedlejších účinků v modelovém biologickém 

systému. Většina doposud známých inhibitorů dipeptidylpeptidasové aktivity navíc 

patří mezi kompetitivní inhibitory, jejichž použití pro biologické studie je omezené. 

V systému totiž zůstává rovnovážné minoritní množství neinhibovaného proteinu, které  

však může být dostačující pro realizaci dané biologické funkce.   

Dle řady experimentálních prací je předpokládáno, že DPP-IV/CD26 a FAP-α 

mohou některé ze svých biologických funkcí vykonávat rovněž v podobě vzájemných 

heterooligomerů. Pro studium těchto funkcí byl v laboratoři navržen systém 

experimentální ko-exprese DPP-IV/CD26 a FAP-α s možností inducibilně regulovat 

jednu z těchto složek a tím modifikovat rovnováhu homo a heterooligomerních struktur 

obou molekul.  

Práce tedy pokračovala vytvářením konstruktů pro konstitutivní expresi. Pro tento 

účel byl zvolen systém pcDNA4/V5-His toho důvodu, že se s ním již dříve podařilo 

vytvořit stabilní transfekovanou linii U373MG. cDNA pro DPP-IV/CD26 byla získána 

pomocí BamHI a NotI z vektoru pGENE, s nímž se v Laboratoři biologie nádorové 

buňky dlouhodobě pracuje. 

Připravené konstrukty FAP/pcDNA4 a CD26/pcDNA4 jsou určeny                          

k následující transfekci do již stabilních buněčných linií U373MG s regulovatelnou 
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expresí DPP-IV/CD26 nebo FAP-α.  Je to tedy rozšíření experimentu s nativními 

formami těchto proteinů. Tímto způsobem vzniknou dva modely. První bude 

konstitutivně exprimovat FAP-α a inducibilně DPP-IV/CD26, u druhého naopak. To 

poslouží k dalšímu studiu vzájemné koregulace i tvorby makromolekulárních 

komplexů. 

Do současné doby se podařilo připravit stabilní buněčné linie s pomocí konstruktů 

FAP/pTRE a FAPmut/pTRE, s nimiž už probíhají v Laboratoři biologie nádorové 

buňky experimenty in vivo. Na liniích s konstrukty s konstitutivní expresí se stále 

pracuje. 

 

Druhá skupina konstruktů byla zaměřena na formy DPP-IV/CD26 a FAP-α, které 

se mají exprimovat v intracelulární podobě. U DPP-IV/CD26 byla objevena 

membránově vázaná podoba na buněčných organelách(23). Tato pozorování dokládají    

i naše vlastní lokalizační studie konfokální mikroskopií(výsledky neuvedeny). Není 

tedy jasné, zdali má v této lokalizaci tento protein nějaký význam nebo zdali se jedná   

o důsledek přirozeného pohybu transmembránových proteinů v systému buněčných 

membrán. U FAP-α byly nalezeny intracelulární varianty vzniklé alternativním 

sestřihem mRNA(66). Rovněž lze tímto způsobem obecně modelovat intracelulární 

dipeptidylpeptidasovou aktivitu dalších zástupců DASH, zejména DPP-8 a DPP-9.   

Pro expresi do cytoplasmy byla u konstruktů nativních forem provedena delece 

transmembránové části proteinů. Nejprve byl vytvářen konstrukt cytCD26/pTRE          

a cytCD26mut/pTRE, u kterých byla provedena čistá delece. Šest aminokyselin 

vyskytujících se v cytoplasmě tedy navazovalo přímo na aminokyseliny následující za 

transmembránovou částí. PCR reakce, s jejíž pomocí se tohoto mělo docílit, vyžadovala 

řadu optimalizací a to i z hlediska uspořádání experimentu. Nejprve byla zkoušena 

separátní amplifikace úseků před a za transmembránovou částí z plasmidu S9, v druhé 

následující PCR se tyto úseky měly spojit pomocí překlenovacích oligonukleotidů. 

Tento postup se však nesetkal s úspěchem ani po dlouhodobé optimalizaci teplot, 

pravděpodobně kvůli nedostatečně dlouhému překryvu obou vláken, jenž činil 24 bp. 

Bylo tedy přikročeno k návrhu syntetizovat požadovanou sekvenci bez 

transmembránové části v jednom kroku i za cenu vzniku parazitních produktů. Zde již 

docházelo v druhém kroku reakce k překryvu obou amplifikovaných vláken na délce 
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48bp. Tato reakce probíhala za uvedených podmínek bez problémů. Požadovaný 

produkt se ale liší od parazitního produktu s transmembránovou částí jenom o 60bp. 

Extrakce z 2% agarosového gelu tak musela být provedena zvláště precizně. I přesto 

však bylo přikročeno k ověření produktu sekvenací ve vektoru pBluescriptSK+, což 

deleci potvrdilo. Klonování fragmentu vyštěpeného z pBluescriptSK+ EcoRI a SwaI do 

CD26/pTRE a CD26mut/pTRE poznamenal fakt, že DPP-IV/CD26 byla do těchto 

vektorů ligována také do restrikčního místa EcoRI(87). Tento enzym by tedy vyštěpil 

celý insert a ne pouze jeho část. Druhé restrikční místo za insertem tak muselo být 

inaktivováno bodovou mutagenesí. Překlonování z pBluescriptSK+ i zbytek prací na 

těchto konstruktech prováděl z časových i logistických důvodů Mgr. Daniel Kavan, 

PhD. z Laboratoře architektury proteinů MBÚ AV ČR v.v.i, s níž má naše Laboratoř 

biologie nádorové buňky dlouhodobou spolupráci. 

S těmito konstrukty se však nepodařilo připravit stabilní buněčnou linii. Ani po 

dlouhodobém selektováním antibiotiky nevzešel klon exprimující tyto formy          

DPP-IV/CD26. Bylo tedy třeba ověřit zda je tato neschopnost exprese způsobená 

expresním systémem, transfekčním protokolem, buněčnou linií nebo zásahem              

v DPP-IV/CD26. DPP-IV/CD26 sice byla v rozpustné podobě už připravena, avšak 

pouze v hmyzích buňkách(24,25).  

Za tímto účelem byl připraven konstrukt cytCD26/pcDNA, který obsahoval formu 

DPP-IV/CD26 začínající Ser39. K této změně od předchozích konstruktů vedl fakt, že 

v této podobě protein existuje extracelulárně v krevním séru nativně. Funkčnost 

expresních systému a jeho vhodnost pro linii U373MG byla ověřena již našimi 

předchozími experimenty.  Vedle toho byl analogicky vytvářen i konstrukt pro formu 

FAP-α začínajícího od Arg27 ve vektoru pcDNA4/V5-His (cytFAP/pcDNA4). 

Podobnost FAP-α s DPP-IV/CD26 nabízí analogicky možnost jejího významu               

v intracelulárním prostředí. Oba konstrukty byly vytvářeny PCR amplifikací celého 

genu s příslušnými primery, jež vnáší na kraje vhodná restrikční místa.  

 

Třetí skupina zahrnuje konstrukty s extracelulárním směřováním, transfekované 

buňky by tedy měly DPP-IV/CD26 a FAP-α sekretovat do media. Sekretovaná forma 

DPP-IV/CD26 se přirozeně vyskytuje v krevním séru. Její původ je však nejasný. 

Předpokládá se, že vzniká proteolyticky z membránové formy, avšak peptidasa, která 
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by tuto štěpení prováděla doposud nebyla identifikována. Také rozpustná forma FAP-α 

byla identifikována v krvi, mechanismus jejího vzniku je však také neznámý. Cílem 

exprese sekretovaných forem v buněčných liniích je zjistit, zda je pro podporu migrace 

a invasivity důležitá membránová lokalizace tohoto proteinu a nebo zda se 

proteolytickou úpravou biologicky aktivních peptidů v nádorovém prostředí podílejí 

„parakrinně“ na lokálních regulacích.   

Vytvoření konstruktů pro secernovanou formu bylo docíleno výměnou DNA 

sekvence transmembránové části za sekvenci signálního peptidu pro sekreci z jiného 

proteinu. V první řadě bylo přikročeno ke konstrukci enzymaticky aktivní a neaktivní 

varianty DPP-IV/CD26 v pTRE-Tight, u níž byl použit dvacetiaminokyselinový 

signální peptid z versicanu (přístupový kód P13611 v databasi Swiss-Prot). Jedná se      

o proteinové jádro proteoglykanu, který je hojně sekretovaný v mozkové tkáni i 

gliálních tumorech.  

Syntéza probíhala pomocí PCR s vektorem S9 jako templátem. DNA pro signální 

peptid o 60bp byla objednána jako oligonukleotid, do nějž bylo dále vloženo restrikční 

místo EcoRI před iniciační kodon. Vzhledem k tomu, že tento oligonukleotid neměl 

žádný překryv s templátovou DPPIV/CD26, musela reakce obsahovat i překlenovací 

oligonukleotid (primer CD26F3F2). Jako reversní primer byl použit CD26F2rev, tedy 

stejný jako při přípravě cytCD26/pTRE a cytCD26mut/pTRE, aby výsledný amplikon 

obsahoval restrikční místo SwaI. Reakce probíhala se všemi třemi uvedenými primery 

najednou za uvedených podmínek (viz. kapitola 4.6, strana 58). Následovalo klonování 

produktu této PCR do EcoRI a SwaI restrikčních míst vektorů CD26/pTRE                   

a CD26mut/pTRE, což se stejně jako v případě cytCD26/pTRE a cytCD26mut/pTRE 

neobešlo bez inaktivace druhého EcoRI v jejich sekvenci. Klonování do CD26/pTRE    

a CD26mut/pTRE a následné izolace prováděl z časových i logistických důvodů     

Mgr. Daniel Kavan, PhD. 

Ze vzniklých konstruktů se však ani po dlouhodobé selekci v Laboratoři biologie 

nádorové buňky nepodařilo připravit stabilní buněčné linie, jež by DPP-IV/CD26 

detekovatelně exprimovaly. Na rozdíl od cytCD26/pTRE a cytCD26mut/pTRE proto 

byla pro další postup zvolena náhrada peptidu pro sekreci z versicanu za signální peptid 

z Ig-κ. Ten je často používán v komerčních systémech pro rekombinantní expresi 
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sekretovaných fúzních proteinů v savčích buňkách(90). Paralelně s tímto byl připravován 

analogický konstrukt pro FAP-α, u nějž též existuje rozpustná extracelulární forma(65). 

DNA sekvence pro signální peptid z Ig-κ byly objednány jako oligonukleotidy, 

které však vzhledem díky přítomnosti překryvů do DPP-IV/CD26 nebo FAP-α 

dosahovaly délky 101 a 99 bp, z čehož 24bp náleželo překryvu. Existovala tedy 

pravděpodobnost, že tyto primery budou tvořit vyšší struktury vlásenek nebo dimery. 

Tomu bylo předcházeno volbou vysokých teplot nasedání jak posměrných tak 

protisměrných primerů pohybujících se okolo 64 °C. Z tohoto důvodu  nebylo možné 

jednoduše použít protisměrné primery z přípravy cytFAP/pcDNA4                                 

a cytCD26/pcDNA4. Nakonec však PCR v tomto uspořádání neposkytla žádný 

výsledek ani po optimalizacích teplot a složení směsi. Bylo tedy rozhodnuto navrhnou 

nový překlenovací oligonukleotid, jež by ještě více prodloužil překryv mezi 

posměrnými primery obsahujícími sekvenci peptidu z Ig-κ a amplifikovanou sekvencí 

proteinů. Rovněž byla reakce rozdělena na dvě separátní. První probíhala pouze 

s překlenovacím oligonukleotidem a protisměrným pro amplifikaci genu s přesahem do 

Ig-κ, teprve v druhé byl  použit oligonukleotid s celou sekvencí Ig-κ a stejný 

protisměrný oligonukleotid. Pro nalezení vhodných teplotních podmínek nasedání byl 

použit teplotní gradient. Aby se  dále zamezilo tvorbě dimerních struktur primerů, byla 

koncentrace všech primerů snížena desetkrát. V tomto uspořádání již bylo dosaženo 

požadovaných produktů, které byly následně zaligovány do pTRE-Tight. 

 V současné době s těmito konstrukty probíhají transfekce U373MG a selekce 

správně exprimujících klonů. 
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6. Závěr 

 
V rámci diplomové práce byly připraveny všechny požadované vektory              

(viz. tabulka 1, strana 33), jejichž správnost byla ověřena sekvenací. Následně byly 

předány do Laboratoře biologie nádorové buňky k transfekcím glioblastomových 

buněčných linií U373MG. Do současné doby se však podařilo připravit stabilní linii 

pouze s konstrukty FAP/pTRE a FAPmut/pTRE. S konstrukty cytCD26/pTRE, 

cytCD26mut/pTRE, sigCD26ver/pTRE a sigCD26vermut/pTRE, tedy  cytosolických a 

sekretovaných variant DPP-IV/CD26, se ani po dlouhodobé selekci takovou linii 

připravit nepodařilo a od další práce s nimi bylo upuštěno. S konstrukty 

cytCD26/pcDNA4 a sigCD26IgK/pTRE, jenž byly zvoleny jako alternativa 

k předchozímu postupu, i s cytFAP/pcDNA4 a sigFAPIgK/pTRE v současné době stále 

probíhají selekce transfekovaných klonů. Selekce rovněž probíhá i s konstrukty 

CD26/pcDNA4 a FAP/pcDNA4 určených ke studiu koexprese.  
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Příloha 1 
 

Sekvence cDNA FAP-α z databáze NCBI (NM_004460.2). Tučně zvýrazněná 
sekvence odpovídá transmembránové doméně, tučně zvýrazněný serin odpovídá 
aktivnímu centru.  Podtržené či barevně označené úseky odpovídají překryvu 
s uvedenými oligonukleotidy, nebo restrikčnímu místu. Sekvence pokračuje na druhé 
straně. 
 
atgaagacttgggtaaaaatcgtatttggagttgccacctctgctgtgcttgccttattg 
 M  K  T  W  V  K  I  V  F  G  V  A  T  S  A  V  L  A  L  L  
    FAPcytforw, FAPIgKposI, FAPIgKforw,  
gtgatgtgcattgtcttacgcccttcaagagttcataactctgaagaaaatacaatgaga 
 V  M  C  I  V  L  R  P  S  R  V  H  N  S  E  E  N  T  M  R  
gcactcacactgaaggatattttaaatggaacattttcttataaaacattttttccaaac 
 A  L  T  L  K  D  I  L  N  G  T  F  S  Y  K  T  F  F  P  N  
tggatttcaggacaagaatatcttcatcaatctgcagataacaatatagtactttataat 
 W  I  S  G  Q  E  Y  L  H  Q  S  A  D  N  N  I  V  L  Y  N  
attgaaacaggacaatcatataccattttgagtaatagaaccatgaaaagtgtgaatgct 
 I  E  T  G  Q  S  Y  T  I  L  S  N  R  T  M  K  S  V  N  A  
tcaaattacggcttatcacctgatcggcaatttgtatatctagaaagtgattattcaaag 
 S  N  Y  G  L  S  P  D  R  Q  F  V  Y  L  E  S  D  Y  S  K  
ctttggagatactcttacacagcaacatattacatctatgaccttagcaatggagaattt 
 L  W  R  Y  S  Y  T  A  T  Y  Y  I  Y  D  L  S  N  G  E  F  
gtaagaggaaatgagcttcctcgtccaattcagtatttatgctggtcgcctgttgggagt 
 V  R  G  N  E  L  P  R  P  I  Q  Y  L  C  W  S  P  V  G  S  
aaattagcatatgtctatcaaaacaatatctatttgaaacaaagaccaggagatccacct 
 K  L  A  Y  V  Y  Q  N  N  I  Y  L  K  Q  R  P  G  D  P  P  
tttcaaataacatttaatggaagagaaaataaaatatttaatggaatcccagactgggtt 
 F  Q  I  T  F  N  G  R  E  N  K  I  F  N  G  I  P  D  W  V  
tatgaagaggaaatgcttgctacaaaatatgctctctggtggtctcctaatggaaaattt 
 Y  E  E  E  M  L  A  T  K  Y  A  L  W  W  S  P  N  G  K  F  
ttggcatatgcggaatttaatgatacggatataccagttattgcctattcctattatggc 
 L  A  Y  A  E  F  N  D  T  D  I  P  V  I  A  Y  S  Y  Y  G  
gatgaacaatatcctagaacaataaatattccatacccaaaggctggagctaagaatccc 
 D  E  Q  Y  P  R  T  I  N  I  P  Y  P  K  A  G  A  K  N  P  
gttgttcggatatttattatcgataccacttaccctgcgtatgtaggtccccaggaagtg 
 V  V  R  I  F  I  I  D  T  T  Y  P  A  Y  V  G  P  Q  E  V  
cctgttccagcaatgatagcctcaagtgattattatttcagttggctcacgtgggttact 
 P  V  P  A  M  I  A  S  S  D  Y  Y  F  S  W  L  T  W  V  T  
gatgaacgagtatgtttgcagtggctaaaaagagtccagaatgtttcggtcctgtctata 
 D  E  R  V  C  L  Q  W  L  K  R  V  Q  N  V  S  V  L  S  I  
tgtgacttcagggaagactggcagacatgggattgtccaaagacccaggagcatatagaa 
 C  D  F  R  E  D  W  Q  T  W  D  C  P  K  T  Q  E  H  I  E  
gaaagcagaactggatgggctggtggattctttgtttcaacaccagttttcagctatgat 
 E  S  R  T  G  W  A  G  G  F  F  V  S  T  P  V  F  S  Y  D  
gccatttcgtactacaaaatatttagtgacaaggatggctacaaacatattcactatatc 
 A  I  S  Y  Y  K  I  F  S  D  K  D  G  Y  K  H  I  H  Y  I  
aaagacactgtggaaaatgctattcaaattacaagtggcaagtgggaggccataaatata 
 K  D  T  V  E  N  A  I  Q  I  T  S  G  K  W  E  A  I  N  I  
ttcagagtaacacaggattcactgttttattctagcaatgaatttgaagaataccctgga 
 F  R  V  T  Q  D  S  L  F  Y  S  S  N  E  F  E  E  Y  P  G  
agaagaaacatctacagaattagcattggaagctatcctccaagcaagaagtgtgttact 
 R  R  N  I  Y  R  I  S  I  G  S  Y  P  P  S  K  K  C  V  T  
tgccatctaaggaaagaaaggtgccaatattacacagcaagtttcagcgactacgccaag 
 C  H  L  R  K  E  R  C  Q  Y  Y  T  A  S  F  S  D  Y  A  K  
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tactatgcacttgtctgctacggcccaggcatccccatttccacccttcatgatggacgc 
 Y  Y  A  L  V  C  Y  G  P  G  I  P  I  S  T  L  H  D  G  R  
actgatcaagaaattaaaatcctggaagaaaacaaggaattggaaaatgctttgaaaaat 
 T  D  Q  E  I  K  I  L  E  E  N  K  E  L  E  N  A  L  K  N  
atccagctgcctaaagaggaaattaagaaacttgaagtagatgaaattactttatggtac 
 I  Q  L  P  K  E  E  I  K  K  L  E  V  D  E  I  T  L  W  Y  
aagatgattcttcctcctcaatttgacagatcaaagaagtatcccttgctaattcaagtg 
 K  M  I  L  P  P  Q  F  D  R  S  K  K  Y  P  L  L  I  Q  V  
           EcoRV 
tatggtggtccctgcagtcagagtgtaaggtctgtatttgctgttaattggatatcttat 
 Y  G  G  P  C  S  Q  S  V  R  S  V  F  A  V  N  W  I  S  Y  
cttgcaagtaaggaagggatggtcattgccttggtggatggtcgaggaacagctttccaa 
 L  A  S  K  E  G  M  V  I  A  L  V  D  G  R  G  T  A  F  Q  
  FAPacseq 
ggtgacaaactcctctatgcagtgtatcgaaagctgggtgtttatgaagttgaagaccag 
 G  D  K  L  L  Y  A  V  Y  R  K  L  G  V  Y  E  V  E  D  Q  
attacagctgtcagaaaattcatagaaatgggtttcattgatgaaaaaagaatagccata 
 I  T  A  V  R  K  F  I  E  M  G  F  I  D  E  K  R  I  A  I  
FAPmutforw, FAPmutrev 
tggggctggtcctatggaggatacgtttcatcactggcccttgcatctggaactggtctt 
 W  G  W  S  Y  G  G  Y  V  S  S  L  A  L  A  S  G  T  G  L  
ttcaaatgtggtatagcagtggctccagtctccagctgggaatattacgcgtctgtctac 
 F  K  C  G  I  A  V  A  P  V  S  S  W  E  Y  Y  A  S  V  Y  
acagagagattcatgggtctcccaacaaaggatgataatcttgagcactataagaattca 
 T  E  R  F  M  G  L  P  T  K  D  D  N  L  E  H  Y  K  N  S  
actgtgatggcaagagcagaatatttcagaaatgtagactatcttctcatccacggaaca 
 T  V  M  A  R  A  E  Y  F  R  N  V  D  Y  L  L  I  H  G  T  
gcagatgataatgtgcactttcaaaactcagcacagattgctaaagctctggttaatgca 
 A  D  D  N  V  H  F  Q  N  S  A  Q  I  A  K  A  L  V  N  A  
caagtggatttccaggcaatgtggtactctgaccagaaccacggcttatccggcctgtcc 
 Q  V  D  F  Q  A  M  W  Y  S  D  Q  N  H  G  L  S  G  L  S  
     FAPrevII, FAPrev 
acgaaccacttatacacccacatgacccacttcctaaagcagtgtttctctttgtcagac 
 T  N  H  L  Y  T  H  M  T  H  F  L  K  Q  C  F  S  L  S  D  
taa 
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Příloha 2 
 

Sekvence plasmidu S9 získaná sekvenací z vnitřních primerů  DPP-IV/CD26(86) 
spojená se sekvencí proteinu z databáze NCBI (NM_001935.3).  Tučně zvýrazněná 
sekvence odpovídá transmembránové doméně, tučně zvýrazněný serin odpovídá 
aktivnímu centru.  Podrtžené či barevně označené úseky odpovídají překryvu 
s uvedenými oligonukleotidy, nebo restrikčnímu místu. Sekvence pokračuje na druhé 
straně. 
 
tcgaagcggagtactgtcctccgagtggagtactgtcctccgagcggagtactgtcctcc 
 
gagtcgactctagagggtatataatggatctcgagatatcggagctcgtttagtgaaccg 
 
tcagatcgcctggagacgccatccacgctgttttgacctccatagaagacaccgggaccg 
 
atccagcctccgcggccgggaacggtgcattggaacgcgcattccccgtgttaattaaca 
                       CD26F1forw 
ggtaagtgtcttcctcctgtttccttcccctgctattntgctcaaccttcctatcagaaa 
 
ctgcagtatctgtatttttgctagcagtaatactaacggttntttttttctcttcacagg 
    BamHI   EcoRI    
Ccnccnagcttggtaccgagctcggatccnctagtccagtgtggtggaattcggcatgcg 
CD26F1F2forw, CD26F1F2rev 
ATGaagacaccgtggaaggttcttctgggactgctgggtgctgctgcgcttgtcaccatc   
 M  K  T  P  W  K  V  L  L  G  L  L  G  A  A  A  L  V  T  I 
     CD26F3F2, CD26F1F2forw, CD26F1F2rev CD26Ser39forw, 
atcaccgtgcccgtggttctgctgaacaaaggcacagatgatgctacagctgacagtcgc   
 I  T  V  P  V  V  L  L  N  K  G  T  D  D  A  T  A  D  S  R   
CD26IgKposI, CD26IgKforw 
aaaacttacactctaactgattacttaaaaatacctacttatagactgaagttatactcc   
 K  T  Y  T  L  T  D  Y  L  K  N  T  Y  R  L  K  L  Y  S  L   
Cgatggatttcagatcatgaatatctctacaaacaagaaaataatatcttggtattcaat   
 R  W  I  S  D  H  E  Y  L  Y  K  Q  E  N  N  I  L  V  F  N   
Gctgaatatggaaacagctcagttttcttggagaacagtacatttgatgagtttggacat   
 A  E  Y  G  N  S  S  V  F  L  E  N  S  T  F  D  E  F  G  H   
tctatcaatgattattcaatatctcctgatgggcagtttattctcttagaatacaactac   
 S  I  N  D  Y  S  I  S  P  D  G  Q  F  I  L  L  E  Y  N  Y   
       SwaI     
gtgaagcaatggaggcattcctacacagcttcatatgacatttatgatttaaataaaagg   
 V  K  Q  W  R  H  S  Y  T  A  S  Y  D  I  Y  D  L  N  K  R   
cagctgattacagaagagaggattccaaacaacacacagtgggtcacatggtcaccagtg   
 Q  L  I  T  E  E  R  I  P  N  N  T  Q  W  V  T  W  S  P  V   
                                               CD26F2rev 
ggtcataaattggcatatgtttggaacaatgacatttatgttaaaattgaaccaaattta   
 G  H  K  L  A  Y  V  W  N  N  D  I  Y  V  K  I  E  P  N  L   
ccaagttacagaatcacatggacggggaaagaagatataatatataatggaataactgac   
 P  S  Y  R  I  T  W  T  G  K  E  D  I  I  Y  N  G  I  T  D   
tgggtttatgaagaggaagtcttcagtgcctactctgctctgtggtggtctccaaacggc   
 W  V  Y  E  E  E  V  F  S  A  Y  S  A  L  W  W  S  P  N  G   
acttttttagcatatgcccaatttaacgacacagaagtcccacttattgaatactccttc   
 T  F  L  A  Y  A  Q  F  N  D  T  E  V  P  L  I  E  Y  S  F   
tactctgatgagtcactgcagtacccaaagactgtacgggttccatatccaaaggcagga   
 Y  S  D  E  S  L  Q  Y  P  K  T  V  R  V  P  Y  P  K  A  G   
gctgtgaatccaactgtaaagttctttgttgtaaatacagactctctcagctcagtcacc   
 A  V  N  P  T  V  K  F  F  V  V  N  T  D  S  L  S  S  V  T    
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aatgcaacttccatacaaatcactgctcctgcttctatgttgataggggatcactacttg   
 N  A  T  S  I  Q  I  T  A  P  A  S  M  L  I  G  D  H  Y  L   
tgtgatgtgacatgggcaacacaagaaagaatttctttgcagtggctcaggaggattcag   
 C  D  V  T  W  A  T  Q  E  R  I  S  L  Q  W  L  R  R  I  Q   
aactattcggtcatggatatttgtgactatgatgaatccagtggaagatggaactgctta   
 N  Y  S  V  M  D  I  C  D  Y  D  E  S  S  G  R  W  N  C  L   
gtggcacggcaacacattgaaatgagtactactggctgggttggaagatttaggccttca   
 V  A  R  Q  H  I  E  M  S  T  T  G  W  V  G  R  F  R  P  S   
gaacctcattttacccttgatggtaatagcttctacaagatcatcagcaatgaagaaggt   
 E  P  H  F  T  L  D  G  N  S  F  Y  K  I  I  S  N  E  E  G   
tacagacacatttgctatttccaaatagataaaaaagactgcacatttattacaaaaggc   
 Y  R  H  I  C  Y  F  Q  I  D  K  K  D  C  T  F  I  T  K  G   
acctgggaagtcatcgggatagaagctctaaccagtgattatctatactacattagtaat   
 T  W  E  V  I  G  I  E  A  L  T  S  D  Y  L  Y  Y  I  S  N   
gaatataaaggaatgccaggaggaaggaatctttataaaatccaacttagtgactataca   
 E  Y  K  G  M  P  G  G  R  N  L  Y  K  I  Q  L  S  D  Y  T   
aaagtgacatgcctcagttgtgagctgaatccggaaaggtgtcagtactattctgtgtca   
 K  V  T  C  L  S  C  E  L  N  P  E  R  C  Q  Y  Y  S  V  S   
ttcagtaaagaggcgaagtattatcagctgagatgttccggtcctggtctgcccctctat   
 F  S  K  E  A  K  Y  Y  Q  L  R  C  S  G  P  G  L  P  L  Y   
actctacacagcagcgtgaatgataaagggctgagagtcctggaagacaattcagctttg   
 T  L  H  S  S  V  N  D  K  G  L  R  V  L  E  D  N  S  A  L   
gataaaatgctgcagaatgtccagatgccctccaaaaaactggacttcattattttgaat   
 D  K  M  L  Q  N  V  Q  M  P  S  K  K  L  D  F  I  I  L  N   
gaaacaaaattttggtatcagatgatcttgcctcctcattttgataaatccaagaaatat   
 E  T  K  F  W  Y  Q  M  I  L  P  P  H  F  D  K  S  K  K  Y   
cctctactattagatgtgtatgcaggcccatgtagtcaaaaagcagacactgtcttcaga   
 P  L  L  L  D  V  Y  A  G  P  C  S  Q  K  A  D  T  V  F  R   
ctgaactgggccacttaccttgcaagcacagaaaacattatagtagctagctttgatggc   
 L  N  W  A  T  Y  L  A  S  T  E  N  I  I  V  A  S  F  D  G   
agaggaagtggttaccaaggagataagatcatgcatgcaatcaacagaagactgggaaca   
 R  G  S  G  Y  Q  G  D  K  I  M  H  A  I  N  R  R  L  G  T   
tttgaagttgaagatcaaattgaagcagccagacaattttcaaaaatgggatttgtggac   
 F  E  V  E  D  Q  I  E  A  A  R  Q  F  S  K  M  G  F  V  D   
aacaaacgaattgcaatttggggctggtcatatggagggtacgtaacctcaatggtcctg   
 N  K  R  I  A  I  W  G  W  S  Y  G  G  Y  V  T  S  M  V  L   
ggatcgggaagtggcgtgttcaagtgtggaatagccgtggcgcctgtatcccggtgggag   
 G  S  G  S  G  V  F  K  C  G  I  A  V  A  P  V  S  R  W  E   
tactatgactcagtgtacacagaacgttacatgggtctcccaactccagaagacaacctt   
 Y  Y  D  S  V  Y  T  E  R  Y  M  G  L  P  T  P  E  D  N  L   
gaccattacagaaattcaacagtcatgagcagagctgaaaattttaaacaagttgagtac   
 D  H  Y  R  N  S  T  V  M  S  R  A  E  N  F  K  Q  V  E  Y    
ctccttattcatggaacagcagatgataacgttcactttcagcagtcagctcagatctcc   
 L  L  I  H  G  T  A  D  D  N  V  H  F  Q  Q  S  A  Q  I  S   
aaagccctggtcgatgttggagtggatttccaggcaatgtggtatactgatgaagaccat   
 K  A  L  V  D  V  G  V  D  F  Q  A  M  W  Y  T  D  E  D  H   
     CD26IgKrev, CD26Ser39rev 
ggaatagctagcagcacagcacaccaacatatatatacccacatgagccacttcataaaa   
 G  I  A  S  S  T  A  H  Q  H  I  Y  T  H  M  S  H  F  I  K   
             EcoRI   NotI   
caatgtttctcttaagccgaattctgcagatatccagcacagtggcggccgctcgaggtc   
 Q  C  F  S ***         

acccattcgaaggtaagcctatccctaaccctctcctcggtctcgattctacgcgtaccg 
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Příloha 3 
 
Výsledek sekvence vektoru FAP/pTRE.  
 

a) pomocí primeru pTREseqforw. Insert začíná od restrikčního místa NotI, iniciační 
kodon je tučně zvýrazněn. 

 
Cgtggggagctatatagcagagctcgtttagtgaaccgtcagatcgcctggagaattcga 
          NotI 
gctcggtacccggggatcctctagtcagctgacgcgtgctagcgcggccgcgaattcggc 
acgaggccttttcaacggttttcacagatccagtgacccacgctctgaagacagaattag 
ctaactttcaaaaacatctggaaaaatgaagacttgggtaaaaatcgtatttggagttgc 
cacctctgctgtgcttgccttattggtgatgtgcattgtcttacgcccttcaagagttca 
taactctgaagaaaatacaatgagagcactcacactgaaggatattttaaatggaacatt 
ttcttataaaacattttttccaaactggatttcaggacaagaatatcttcatcaatctgc 
agataacaatatagtactttataatattgaaacaggacaatcatataccattttgagtaa 
tagaaccatgaaaagtgtgaatgcttcaaattacggcttatcacctgatcggcaatttgt 
atatctagaaagtgattattcaaagctttggagatactcttacacagcaacatattacat 
ctatgaccttagcaatggagaatttgtaagaggaaatgagcttcctcgtccaattcagta 
tttatgctggtcgcctgttgggagtaaattagcatatgtctatcaaaacaatatctattt 
gaaacaaagaccaggagatccaccttttcaaataacatttaatggaagagaaaataaaat 
atttaatggaatcccagactgggtttatgaagaggaaatgcttgctacaaaatatgctct 
ctggtggtctcctaatggaaaatttttggcatatgcggaatttaatgatacggatatacc 
agttattgcctattcctattatggcgatgaacaatatcctagaacaataaatattccata 
cccaaaggctggagctaagaatcccgttgttcggatattttattatcgataccacttacc 
ctgcgtatgtaggtccccaggaagtgcctgttcagcatgatagcctcagtgattattatt 
cagtggctcacgtgggttactgatgaacgagattgtttgcatgctaaaagttcgatgttt 
ccgtctgcgaatgactcaggaagctgcgactggatgtttca 
 

b) pomocí primeru pTREseqrev. Insert končí u restrikčního místa NotI, stop kodon 
je tučně zvýrazněn, uvedená sekvence je inversně komplementární. 

 
cataatttgtgatttgtgatgctattgctttatttgtaaccattataagctgcaataaac 
aagttaacaacaacaattgcattcattttatgtttcaggttcagggggaggtgtgggagg 
ttttttaaagcaagtaaaacctctacaaatgtggtatggctgattatgatcctctagaga 
                       NotI 
tatcgtcgacaagcttatcgatgcggccgcaatctagagtcgagtttttttttttttttt 
tagcacttgaacttctgactttattatttttcttcaaatgaacaggtgataaaacactgt 
gtccaaagcaaaatgcatgactcccttttctcttctttcacagagtaccagaaaatgtaa 
acaatatttagcttgaacttctgagtcctcatcttttttttaacagcctttagaacaaca 
ttaatttgtttgtttatactagcattttacaacataaaaaataaaataagcaaactgtct 
gaggggtttatataaggttttcagattctgatacaggcttgcatctgcatcgtttttagt 
ctgacaaagagaaacactgctttaggaagtgggtcatgtgggtgtataagtggttcgtgg 
acaggccggataagccgtggttctggtcagagtaccacattgcctggaaatccacttgtg 
cattaaccagagctttagcaatctgtgctgagttttgaaagtgcacattatcatctgctg 
ttccgtggatgagaagatagtctacatttctgaaatattctgctcttgccatcacagttg 
aattcttatagtgctcaagattatcatcctttgttgggagacccatgaatctctctgtgt 
agacagacgcgtaatattcccagctggagactggagccactgctataccacatttgaaaa 
gaccagttccagatgcaagggccagtgatgaaacgtatcctccataggaccagccccata 
tggctattctttttttcatcaatgaaacccatttctatgaattttctgacagctgtaatc 
tggtcttcacttcataaacacccagctttcgatacactgcatagagagtttgtcaccttg 
gaaagctgtctcgacatcaccagcatgaccatctctactgcagaatagaattccaataca 
gcatacagactaactcttgactgcagacacatacactgattaagcaggcatacctcg 
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Příloha 4 
 
Výsledek sekvenace vektrou FAPmut/pTRE pomocí primeru FAPacseq. Mutace 
v aktivním centru je tučně zvýrazněna. 
 
agtttaatgaaagttgaagacagattacagctgtcagaaattcatagaaatgggtttcat 
tgatgaaaaaagaatagccatatggggctgggcctatggaggatacgtttcatcactggc 
ccttgcatctggaactggtcttttcaaatgtggtatagcagtggctccagtctccagctg 
ggaatattacgcgtctgtctacacagagagattcatgggtctcccaacaaaggatgataa 
tcttgagcactataagaattcaactgtgatggcaagagcagaatatttcagaaatgtaga 
ctatcttctcatccacggaacagcagatgataatgtgcactttcaaaactcagcacagat 
tgctaaagctctggttaatgcacaagtggatttccaggcaatgtggtactctgaccagaa 
ccacggcttatccggcctgtccacgaaccacttatacacccacatgacccacttcctaaa 
gcagtgtttctctttgtcagactaaaaacgatgcagatgcaagcctgtatcagaatctga 
aaaccttatataaacccctcagacagtttgcttattttattttttatgttgtaaaatgct 
agtataaacaaacaaattaatgttgttctaaaggctgttaaaaaaaagatgaggactcag 
aagttcaagctaaatattgtttacattttctggtactctgtgaaagaagagaaaagggag 
tcatgcattttgctttggacacagtgttttatcacctgttcatttgaagaaaaataataa 
agtcagaagttcaagtgctaaaaaaaaaaaaaaaaactcgactctagattgcggccgcat 
cgataagcttgtcgacgatatctctagaggatcataatcagccataccacatttgtagag 
gttttacttgctttaaaaacctcccacacctccccctgaacctgaaacataaaatgaatg 
caattgttgttgttaacttgtttattgcagcttataatggttacaaataaagcaatagca 
tcacaaatttcacaaataaaggcatttttttcactggcctcgagcttcttcgctcactga 
ctcgctggcgctcggtcggtcggctgcggcggaggcggtattcagctcacttcaaagggc 
gggtaatacgggtatatccaacaggaattcaggggaataaccggcagaga 
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Příloha 5 
 
Výsledek sekvenace vektoru FAP/pcDNA4: 
 

a) pomocí primeru T7forw. Insert začíná od restrikčního místa NotI, iniciační 
kodon je tučně zvýrazněn. 

 
Gggctcgtttacttaagcttggtaccgagctcggatccactagtccagtgtggtggaatt 
       NotI 
ctgcagatatccagcacagtggcggccgcgaattcggcacgaggccttttcaacggtttt 
cacagatccagtgacccacgctctgaagacagaattagctaactttcaaaaacatctgga 
aaaatgaagacttgggtaaaaatcgtatttggagttgccacctctgctgtgcttgcctta 
ttggtgatgtgcattgtcttacgcccttcaagagttcataactctgaagaaaatacaatg 
agagcactcacactgaaggatattttaaatggaacattttcttataaaacattttttcca 
aactggatttcaggacaagaatatcttcatcaatctgcagataacaatatagtactttat 
aatattgaaacaggacaatcatataccattttgagtaatagaaccatgaaaagtgtgaat 
gcttcaaattacggcttatcacctgatcggcaatttgtatatctagaaagtgattattca 
aagctttggagatactcttacacagcaacatattacatctatgaccttagcaatggagaa 
tttgtaagaggaaatgagcttcctcgtccaattcagtatttatgctggtcgcctgttggg 
agtaaattagcatatgtctatcaaaacaatatctatttgaaacaaagaccaggagatcca 
ccttttcaaataacatttaatggaagagaaaataaaatatttaatggaatcccagactgg 
gtttatgaagaggaaatgcttgctacaaaatatgctctctggtggtctcctaatggaaaa 
tttttggcatatgcggaatttaatgatacggatataccagttattgcctattcctattat 
ggcgatgaacaatatcctagaacaataaatattccatacccaaaggctggagctaagaat 
cccgttgttcggatatttattatcgataccacttaccctgcgtatgtaggtccccaggaa 
gtgcctgttccagcaatgatagctcagtgattattatttcagtggctcacgtgggtactg 
atgaacgagtatgtttggcagtgctaaaagagtcagaatgttcgttctgtcttattatgt 
tgacttcagagactggctggaacgtggcaattgttcccacaggaacctctaagga 
 

b) pomocí primeru BGHrev. Insert končí u restrikčního místa NotI, stop kodon je 
tučně zvýrazněn, uvedená sekvence je inversně komplementární. 

 
Gctcgggccttactcatggtgatggtgatgatgaccggtacgcgtagaatcgagaccgag 
        NotI 
gagagggttagggataggcttaccttcgaagggccctctagactcgagcggccgcaatct 
agagtcgagtttttttttttttttttagcacttgaacttctgactttattatttttcttc 
aaatgaacaggtgataaaacactgtgtccaaagcaaaatgcatgactcccttttctcttc 
tttcacagagtaccagaaaatgtaaacaatatttagcttgaacttctgagtcctcatctt 
ttttttaacagcctttagaacaacattaatttgtttgtttatactagcattttacaacat 
aaaaaataaaataagcaaactgtctgaggggtttatataaggttttcagattctgataca 
ggcttgcatctgcatcgtttttagtctgacaaagagaaacactgctttaggaagtgggtc 
atgtgggtgtataagtggttcgtggacaggccggataagccgtggttctggtcagagtac 
cacattgcctggaaatccacttgtgcattaaccagagctttagcaatctgtgctgagttt 
tgaaagtgcacattatcatctgctgttccgtggatgagaagatagtctacatttctgaaa 
tattctgctcttgccatcacagttgaattcttatagtgctcaagattatcatcctttgtt 
gggagacccatgaatctctctgtgtagacagacgcgtaatattcccagctggagactgga 
gccactgctataccacatttgaaaagaccagttccagatgcaagggccagtgatgaaacg 
tatcctccataggaccagccccatatggctattcttttttcatcaatgaaacccatttct 
atgaattttctgacagctgtaatctggtcttcaacttcataaacacccagctttcgatac 
actgcatagagagtttgtcacttgaaagctgtcctcgacatcacaagcatgacatccctc 
tactgcagataagaaatcatacagcaatacgactaacctctgactgcagacacataacct 
tgattagcagaactctgactgcaatgagagagaatcactgactaagaatcaatcatcagt 
ctgaattcgcgta 
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Příloha 6 
 
Výsledek sekvenace konstruktu CD26/pcDNA4: 
 

a) pomocí primeru T7forw. Insert začíná od restrikčního místa BamHI, iniciační 
kodon je tučně zvýrazněn. 

 
   BamHI 

catacacgctacttagcttggtaccgagctcggatccactagtccagtgtggtggaattc 
ggcttacgatgaagacaccgtggaaggttcttctgggactgctgggtgctgctgcgcttg 
tcaccatcatcaccgtgcccgtggttctgctgaacaaaggcacagatgatgctacagctg 
acagtcgcaaaacttacactctaactgattacttaaaaaatacttatagactgaagttat 
actccttaagatggatttcagatcatgaatatctctacaaacaagaaaataatatcttgg 
tattcaatgctgaatatggaaacagctcagttttcttggagaacagtacatttgatgagt 
ttggacattctatcaatgattattcaatatctcctgatgggcagtttattctcttagaat 
acaactacgtgaagcaatggaggcattcctacacagcttcatatgacatttatgatttaa 
ataaaaggcagctgattacagaagagaggattccaaacaacacacagtgggtcacatggt 
caccagtgggtcataaattggcatatgtttggaacaatgacatttatgttaaaattgaac 
caaatttaccaagttacagaatcacatggacggggaaagaagatataatatataatggaa 
taactgactgggtttatgaagaggaagtcttcagtgcctactctgctctgtggtggtctc 
caaacggcacttttttagcatatgcccaatttaacgacacagaagtcccacttattgaat 
actccttctactctgatgagtcactgcagtacccaaagactgtacgggttccatatccaa 
aggcaggagctgtgaatccaactgtaaagttctttgttgtaaatacagactctctcagct 
cagtcaccaatgcaacttccatacaaatcactgctcctgcttctatgttgataggggatc 
actacttgtgtgatgtgacatgggcaacacaagaaagaatttctttgcagtggctcatga 
ggattcagaactattcgggtcatgggatatttgtgactatgatgaaatccagtggaagat 
ggaactgcttagtggccaccggccacacatgaaattgaagttacttacctgcttggatgg 
gaagaatttaaggccttcaggaaatcct 
 

b) pomocí primeru BGHrev. Insert končí u restrikčního místa NotI, stop kodon je 
tučně zvýrazněn, uvedená sekvence je inversně komplementární. 

 
Gagggggctactcaatggtgatggtgatgatgaccggtacgcgtagaatcgagaccgagg 
        NotI 
agagggttagggataggcttaccttcgaagggccctctagactcgagcggccgccactgt 
gctggatatctgcagaattcggcttaagagaaacattgttttatgaagtggctcatgtgg 
gtatatatatgttggtgtgctgtgctgctagctattccatggtcttcatcagtataccac 
attgcctggaaatccactccaacatcgaccagggctttggagatctgagctgactgctga 
aagtgaacgttatcatctgctgttccatgaataaggaggtactcaacttgtttaaaattt 
tcagctctgctcatgactgttgaatttctgtaatggtcaaggttgtcttctggagttggg 
agacccatgtaacgttctgtgtacactgagtcatagtactcccaccgggatacaggcgcc 
acggctattccacacttgaacacgccacttcctgatcccaggaccattgaggttacgtac 
cctccatatgaccagccccaaattgcaattcgtttgttgtccacaaatcccatttttgaa 
aattgtctggctgcttcaatttgatcttcaacttcaaatgttcccagtcttctgttgatt 
gcatgcatgatcttatctccttggtaaccacttcctctgccatcaaagctagctactata 
atgttttctgtgcttgcaaggtaagtggcccagttcagtctgaagacagtgtctgctttt 
tgactacatgggcctgcatacacatctaatagtagaggatatttcttggatttatcaaaa 
tgaggaggcaagatcatctgataccaaaattttgtttcattcaaaataatgaagtccagt 
tttttggagggcatctgggacattctgcagcattttatccaaagctgaattgtcttccag 
gactctcagccctttatcattcacgctgctgtgtagagtatagagggggcagaccagaac 
ggaacatcctcagctgaaaaatacttcggcttctttactgatgaccagatagtacctgaa 
tcttcggaatcagctcacaactgaagcagtaattgtatagtcactagttgattttataag 
agaattccgtttcctccct 
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Příloha 7 
 

Sekvence konstruktů cytCD26/pTRE, cytCD26mut/pTRE, sigCD26ver/pTRE a 
sigCD26vermut/pTRE. Sekvenace probíhala pomocí 3 vnitřních primerů z DPP-IV 
(viz. bakalářská práce(86)). Podtržené úseky odpovídají důležitým restrikčním místům, 
iniciační kodony jsou tučně zvýrazněny. Aktivním centrum Ser630 je barevně označena. 

 
a) Sekvence cytCD26/pTRE: 
 

Gtcttcactcgagtttactccctatcagtgatagagaacgtatgtcgagtttactccctatcagtgatag
agaacgatgtcgagtttactccctatcagtgatagagaacgtatgtcgagtttactcctatcagtgatag
agaacgtatgtcgagtttactccctatcagtgatagagaacgtatgtcgagtttatccctatcagtgata
gagaacgtatgtcgagtttactccctatcagtgatagagaacgtatgtcgaggtaggcgtgtacggggga 
        EcoRI 
Ggcctatataagcagagctcgtttagtgaaccgtcagatcgcctggagaattcggcttacgatgaagaca
ccgtggaagaacaaaggcacagatgatgctacagctgacagtcgcaaaacttacactctaactgattact
taaaaaatacttatagactgaagttatactccttaagatggatttcagatcatgaatatctctacaaaca
agaaaataatatcttggtattcaatgctgaatatggaaacagccagttttcttggagaacagtacatttg
atgagtttggacattctatcaatgattattcaatatctcctgatgggcagtttattctcttagaatacaa 
           SwaI 
ctacgtgaagcaatggaggcattcctacacagcttcatatgacatttatgatttaaataaaaggcagctg
attacagaagagaggattccaaacaacacacagtgggtcacatggtcaccagtgggtcataaattggcat
atgtttggaacaatgacatttatgttaaaattgaaccaaatttaccaagttacagaatcacaggacgggg
aaagaagatataatatataatggaataactgactgggtttatgaagaggaagtcttcagtgcctactctg
ctctgtggtggtctccaaacggcacttttttagcatatgcccaatttaacgacacagaagtcccacttat
taatactccttctactctgatgagtcactgcagtacccaaagactgtacgggttccatatccaaaggcag
gagctgtgaatccaactgtaaagttctttgttgtaaatacagactctctcagctcagtcaccaatgcaac
ttccatacaatcactgctcctgcttctatgttgataggggatcactacttgtgtgatgtgacatgggcaa
cacaagaaagaatttctttgcagtggctcaggaggattcagaactattcggtcatggatatttgtgacta
tgatgaatccagtggaagatggaactgcttagtggcacggcaacacattgaaatgagtactactggctgg
gttggaagatttaggccttcagaacctcattttacccttgatggtaatagcttctacaagatcatcagca
atgaagaaggttacagacacatttgctatttccaaatagataaaaaagactgcacatttattacaaaagg
cacctgggaagtcatcgggatagaagctctaaccagtgattatctatactacattagtaatgaatataaa
ggaatgccaggaggaaggaatctttataaaatccaacttagtgactatacaaaagtgacatgcctcagtt
gtgagctgaatccggaaaggtgtcagtactattctgtgtcattcagtaaagaggcgaagtattatcagct
gagatgttccggtcctggtctgcccctctatactctacacagcagcgtgaatgataaagggctgagagtc
ctggaagacaattcagctttggataaaatgctgcagaatgtccagatgccctccaaaaaactggacttca
ttattttgaatgaaacaaaattttggtatcagatgatcttgcctcctcattttgataaatccaagaaata
tcctctactattagatgtgtatgcaggcccatgtagtcaaaaagcagacactgtcttcagactgaactgg
gccacttaccttgcaagcacagaaaacattatagtagctagctttgatggcagaggaagtggttaccaag
gagataagatcatgcatgcaatcaacagaagactgggaacatttgaagttgaagatcaaattgaagcagc
cagacaattttcaaaaatgggatttgtggacaacaaacgaattgcaatttggggctggtcatatggaggg
tacgtaacctcaatggtcctgggatcaggaagtggcgtgttcaagtgtggaatagccgtggcgcctgtat
cccggtgggagtactatgactcagtgtacacagaacgttacatgggtctcccaactccagaagacaacct
tgaccattacagaaattcaacagtcatgagcagagctgaaaattttaaacaagttgagtacctccttatt
catggaacagcagatgataacgttcactttcagcagtcagctcagatctccaaagccctggtcgatgttg
gagtggatttccaggcaatgtggtatactgatgaagaccatggaatagctagcagcacagcacaccnnca
tatatatacccacatgagccanttcataaaannangntnctcttnngccgatttnnngnnnnnnnccnng
ggnnnnnnnannnnnn 
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b) Sekvence cytCD26mut/pTRE 
 
Ntcttcactcgagtttactccctatcagtgatagagaacgtatgtcgagtttactccctatcagtgatag
agaacgatgtcgagtttactccctatcagtgatagagaacgtatgtcgagtttactcctatcagtgatag
agaacgtatgtcgagtttactccctatcagtgatagagaacgtatgtcgagtttatccctatcagtgata
gagaacgtatgtcgagtttactccctatcagtgatagagaacgtatgtcgaggtaggcgtgtacggggga 
        EcoRI 
Ggcctatataagcagagctcgtttagtgaaccgtcagatcgcctggagaattcggcttacgatgaagaca
ccgtggaagaacaaaggcacagatgatgctacagctgacagtcgcaaaacttacactctaactgattact
taaaaaatacttatagactgaagttatactccttaagatggatttcagatcatgaatatctctacaaaca
agaaaataatatcttggtattcaatgctgaatatggaaacagccagttttcttggagaacagtacatttg
atgagtttggacattctatcaatgattattcaatatctcctgatgggcagtttattctcttagaatacaa 
           SwaI 
ctacgtgaagcaatggaggcattcctacacagcttcatatgacatttatgatttaaataaaaggcagctg
attacagaagagaggattccaaacaacacacagtgggtcacatggtcaccagtgggtcataaattggcat
atgtttggaacaatgacatttatgttaaaattgaaccaaatttaccaagttacagaatcacaggacgggg
aaagaagatataatatataatggaataactgactgggtttatgaagaggaagtcttcagtgcctactctg
ctctgtggtggtctccaaacggcacttttttagcatatgcccaatttaacgacacagaagtcccacttat
taatactccttctactctgatgagtcactgcagtacccaaagactgtacgggttccatatccaaaggcag
gagctgtgaatccaactgtaaagttctttgttgtaaatacagactctctcagctcagtcaccaatgcaac
ttccatacaatcactgctcctgcttctatgttgataggggatcactacttgtgtgatgtgacatgggcaa
cacaagaaagaatttctttgcagtggctcaggaggattcagaactattcggtcatggatatttgtgacta
tgatgaatccagtggaagatggaactgcttagtggcacggcaacacattgaaatgagtactactggctgg
gttggaagatttaggccttcagaacctcattttacccttgatggtaatagcttctacaagatcatcagca
atgaagaaggttacagacacatttgctatttccaaatagataaaaaagactgcacatttattacaaaagg
cacctgggaagtcatcgggatagaagctctaaccagtgattatctatactacattagtaatgaatataaa
ggaatgccaggaggaaggaatctttataaaatccaacttagtgactatacaaaagtgacatgcctcagtt
gtgagctgaatccggaaaggtgtcagtactattctgtgtcattcagtaaagaggcgaagtattatcagct
gagatgttccggtcctggtctgcccctctatactctacacagcagcgtgaatgataaagggctgagagtc
ctggaagacaattcagctttggataaaatgctgcagaatgtccagatgccctccaaaaaactggacttca
ttattttgaatgaaacaaaattttggtatcagatgatcttgcctcctcattttgataaatccaagaaata
tcctctactattagatgtgtatgcaggcccatgtagtcaaaaagcagacactgtcttcagactgaactgg
gccacttaccttgcaagcacagaaaacattatagtagctagctttgatggcagaggaagtggttaccaag
gagataagatcatgcatgcaatcaacagaagactgggaacatttgaagttgaagatcaaattgaagcagc
cagacaattttcaaaaatgggatttgtggacaacaaacgaattgcaatttggggctgggcatatggaggg
tacgtaacctcaatggtcctgggatcaggaagtggcgtgttcaagtgtggaatagccgtggcgcctgtat
cccggtgggagtactatgactcagtgtacacagaacgttacatgggtctcccaactccagaagacaacct
tgaccattacagaaattcaacagtcatgagcagagctgaaaattttaaacaagttgagtacctccttatt
catggaacagcagatgataacgttcactttcagcagtcagctcaaatctccaaagccctggtcgatgttg
gagtggatttccaggcaatgtggtatactatgaanaccatggaatagctagcagcacagcacaccnncat
atatatacccacntgagccanntcntaaaannatgnttctcttnngncna----
tttnnngnnnnnnaccnnggnnnccnnnnnncagctgannnnnnnnnnnnnnnn 
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c) Sekvence sigCD26ver/pTRE 
 

Gtcgagtttactccctatcagtgatagagaacgtatgtcgagtttatccctatcagtgatagagaacgta
tgtcgagtttactccctatcagtgatagagaacgtatgtcgaggtaggcgtgtacggcctatataagcag 
        EcoRI 
Agctcgtttagtgaaccgtcagatcgcctggagaattcggcttacgatgttcataaatataaagagcatc
ttatggatgtgaacaaccttaatagtaacccatgcgaacaaaggcacagatgatgctacagctgacagtc
gcaaaacttacactctaactgattacttaaaaaatacttatagactgaagttatactccttaagatggat
ttcagatcatgaatatctctacaaacaagaaaataatatcttggtattcaatgctgaatatggaaacagc
cagttttcttggagaacagtacatttgatgagtttggacattctatcaatgattattcaatatctcctga
tgggcagtttattctcttagaatacaactacgtgaagcaatggaggcattcctacacagcttcatatgac 
   SwaI 
atttatgatttaaataaaaggcagctgattacagaagagaggattccaaacaacacacagtgggtcacat
ggtcaccagtgggtcataaattggcatatgtttggaacaatgacatttatgttaaaattgaaccaaattt
accaagttacagaatcacaggacggggaaagaagatataatatataatggaataactgactgggtttatg
aagaggaagtcttcagtgcctactctgctctgtggtggtctccaaacggcacttttttagcatatgccca
atttaacgacacagaagtcccacttattaatactccttctactctgatgagtcactgcagtacccaaaga
ctgtacgggttccatatccaaaggcaggagctgtgaatccaactgtaaagttctttgttgtaaatacaga
ctctctcagctcagtcaccaatgcaacttccatacaatcactgctcctgcttctatgttgataggggatc
actacttgtgtgatgtgacatgggcaacacaagaaagaatttctttgcagtggctcaggaggattcagaa
ctattcggtcatggatatttgtgactatgatgaatccagtggaagatggaactgcttagtggcacggcaa
cacattgaaatgagtactactggctgggttggaagatttaggccttcagaacctcattttacccttgatg
gtaatagcttctacaagatcatcagcaatgaagaaggttacagacacatttgctatttccaaatagataa
aaaagactgcacatttattacaaaaggcacctgggaagtcatcgggatagaagctctaaccagtgattat
ctatactacattagtaatgaatataaaggaatgccaggaggaaggaatctttataaaatccaacttagtg
actatacaaaagtgacatgcctcagttgtgagctgaatccggaaaggtgtcagtactattctgtgtcatt
cagtaaagaggcgaagtattatcagctgagatgttccggtcctggtctgcccctctatactctacacagc
agcgtgaatgataaagggctgagagtcctggaagacaattcagctttggataaaatgctgcagaatgtcc
agatgccctccaaaaaactggacttcattattttgaatgaaacaaaattttggtatcagatgatcttgcc
tcctcattttgataaatccaagaaatatcctctactattagatgtgtatgcaggcccatgtagtcaaaaa
gcagacactgtcttcagactgaactgggccacttaccttgcaagcacagaaaacattatagtagctagct
ttgatggcagaggaagtggttaccaaggagataagatcatgcatgcaatcaacagaagactgggaacatt
tgaagttgaagatcaaattgaagcagccagacaattttcaaaaatgggatttgtggacaacaaacgaatt
gcaatttggggctggtcatatggagggtacgtaacctcaatggtcctgggatcaggaagtggcgtgttca
agtgtggaatagccgtggcgcctgtatcccggtgggagtactatgactcagtgtacacagaacgttacat
gggtctcccaactccagaagacaaccttgaccattacagaaattcaacagtcatgagcagagctgaaaat
tttaaacaagttgagtacctccttattcatggaacagcagatgataacgttcactttcagcagtcagctc
agatctccaaagccctggtcgatgttggagtggatttccaggcaatgtggtatactgatgaagaccatgg
aatagctagcagcacagcacaccaacatatatatacccacatgagccacttcataaannntnntnntcnt
nnnncnntttnnngctnngnnncnngggnnnccnnnnnnnncannnnnnn 
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d) Sekvence sigCD26vermut/pTRE 
 

Gtcgagtttactccctatcagtgatagagaacgtatgtcgagtttatccctatcagtgatagagaacgta
tgtcgagtttactccctatcagtgatagagaacgtatgtcgaggtaggcgtgtacggcctatataagcag 
        EcoRI 
Agctcgtttagtgaaccgtcagatcgcctggagaattcggcttacgatgttcataaatataaagagcatc
ttatggatgtgaacaaccttaatagtaacccatgcgaacaaaggcacagatgatgctacagctgacagtc
gcaaaacttacactctaactgattacttaaaaaatacttatagactgaagttatactccttaagatggat
ttcagatcatgaatatctctacaaacaagaaaataatatcttggtattcaatgctgaatatggaaacagc
cagttttcttggagaacagtacatttgatgagtttggacattctatcaatgattattcaatatctcctga
tgggcagtttattctcttagaatacaactacgtgaagcaatggaggcattcctacacagcttcatatgac 
    SwaI 
atttatgatttaaataaaaggcagctgattacagaagagaggattccaaacaacacacagtgggtcacat
ggtcaccagtgggtcataaattggcatatgtttggaacaatgacatttatgttaaaattgaaccaaattt
accaagttacagaatcacaggacggggaaagaagatataatatataatggaataactgactgggtttatg
aagaggaagtcttcagtgcctactctgctctgtggtggtctccaaacggcacttttttagcatatgccca
atttaacgacacagaagtcccacttattaatactccttctactctgatgagtcactgcagtacccaaaga
ctgtacgggttccatatccaaaggcaggagctgtgaatccaactgtaaagttctttgttgtaaatacaga
ctctctcagctcagtcaccaatgcaacttccatacaatcactgctcctgcttctatgttgataggggatc
actacttgtgtgatgtgacatgggcaacacaagaaagaatttctttgcagtggctcaggaggattcagaa
ctattcggtcatggatatttgtgactatgatgaatccagtggaagatggaactgcttagtggcacggcaa
cacattgaaatgagtactactggctgggttggaagatttaggccttcagaacctcattttacccttgatg
gtaatagcttctacaagatcatcagcaatgaagaaggttacagacacatttgctatttccaaatagataa
aaaagactgcacatttattacaaaaggcacctgggaagtcatcgggatagaagctctaaccagtgattat
ctatactacattagtaatgaatataaaggaatgccaggaggaaggaatctttataaaatccaacttagtg
actatacaaaagtgacatgcctcagttgtgagctgaatccggaaaggtgtcagtactattctgtgtcatt
cagtaaagaggcgaagtattatcagctgagatgttccggtcctggtctgcccctctatactctacacagc
agcgtgaatgataaagggctgagagtcctggaagacaattcagctttggataaaatgctgcagaatgtcc
agatgccctccaaaaaactggacttcattattttgaatgaaacaaaattttggtatcagatgatcttgcc
tcctcattttgataaatccaagaaatatcctctactattagatgtgtatgcaggcccatgtagtcaaaaa
gcagacactgtcttcagactgaactgggccacttaccttgcaagcacagaaaacattatagtagctagct
ttgatggcagaggaagtggttaccaaggagataagatcatgcatgcaatcaacagaagactgggaacatt
tgaagttgaagatcaaattgaagcagccagacaattttcaaaaatgggatttgtggacaacaaacgaatt
gcaatttggggctgggcatatggagggtacgtaacctcaatggtcctgggatcaggaagtggcgtgttca
agtgtggaatagccgtggcgcctgtatcccggtgggagtactatgactcagtgtacacagaacgttacat
gggtctcccaactccagaagacaaccttgaccattacagaaattcaacagtcatgagcagagctgaaaat
tttaaacaagttgagtacctccttattcatggaacagcagatgataacgttcactttcagcagtcagctc
agatctccaaagccctggtcgatgttggagtggatttccaggcaatgtggtatactgatgaagaccatgg
aatagctagcagcacagcacaccaacatatatatacccacatgagccacttcataaannntnntnntcnt
nnnncnntttnnngctnngnnnnnnnngnnnttnccnnn 
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Příloha 8 
 
Výsledek sekvenace konstruktu cytCD26/pcDNA4: 
 

a) pomocí primeru T7forw. Insert začíná od restrikčního místa BamHI, iniciační 
kodon je tučně zvýrazněn. 

     BamHI 
ggcgcgctaacttaaagcttggtaccgagctcggatccatgagtcgcaaaacttacactc 
taactgattacttaaaaaatacttatagactgaagttatactccttaagatggatttcag 
atcatgaatatctctacaaacaagaaaataatatcttggtattcaatgctgaatatggaa 
acagctcagttttcttggagaacagtacatttgatgagtttggacattctatcaatgatt 
attcaatatctcctgatgggcagtttattctcttagaatacaactacgtgaagcaatgga 
ggcattcctacacagcttcatatgacatttatgatttaaataaaaggcagctgattacag 
aagagaggattccaaacaacacacagtgggtcacatggtcaccagtgggtcataaattgg 
catatgtttggaacaatgacatttatgttaaaattgaaccaaatttaccaagttacagaa 
tcacatggacggggaaagaagatataatatataatggaataactgactgggtttatgaag 
aggaagtcttcagtgcctactctgctctgtggtggtctccaaacggcacttttttagcat 
atgcccaatttaacgacacagaagtcccacttattgaatactccttctactctgatgagt 
cactgcagtacccaaagactgtacgggttccatatccaaaggcaggagctgtgaatccaa 
ctgtaaagttctttgttgtaaatacagactctctcagctcagtcaccaatgcaacttcca 
tacaaatcactgctcctgcttctatgttgataggggatcactacttgtgtgatgtgacat 
gggcaacacaagaaagaatttctttgcagtggctcagaggattcagaactattcggtcat 
ggatatttgtgactatgatgaatccagtggaagatggaactgcttagtggcacggcaaca 
cattgaaatgagtactactggctgggttggaagatttaggccttcagaacctcattttac 
ccttgatggtaatagcttctacagatcatcagcatgagaggttacagacacatttgctat 
tcaaatagaataaaaaaagactgcacatttaatacaaagcacctgggagtcatcggatga 
ggctctaacagtgatatctaactactaggtatgatataacgggatgccaga 
 

b) pomocí primeru BGHrev. Insert končí u restrikčního místa NotI, stop kodon je 
tučně zvýrazněn, uvedená sekvence je inversně komplementární. 

 
cccggggcttactcatggtgatggtgatgatgaccggtacgcgtagaatcgagaccgagg 
        NotI 
agagggttagggataggcttaccttcgaagggccctctagactcgagcggccgcttatta 
aggtaaagagaaacattgttttatgaagtggctcatgtgggtatatatatgttggtgtgc 
tgtgctgctagctattccatggtcttcatcagtataccacattgcctggaaatccactcc 
aacatcgaccagggctttggagatctgagctgactgctgaaagtgaacgttatcatctgc 
tgttccatgaataaggaggtactcaacttgtttaaaattttcagctctgctcatgactgt 
tgaatttctgtaatggtcaaggttgtcttctggagttgggagacccatgtaacgttctgt 
gtacactgagtcatagtactcccaccgggatacaggcgccacggctattccacacttgaa 
cacgccacttcctgatcccaggaccattgaggttacgtaccctccatatgaccagcccca 
aattgcaattcgtttgttgtccacaaatcccatttttgaaaattgtctggctgcttcaat 
ttgatcttcaacttcaaatgttcccagtcttctgttgattgcatgcatgatcttatctcc 
ttggtaaccacttcctctgccatcaaagctagctactataatgttttctgtgcttgcaag 
gtaagtggcccagttcagtctgaagacagtgtctgctttttgactacatgggcctgcata 
cacatctaatagtagaggatatttcttggatttatcaaaatgaggaggcaagatcatctg 
ataccaaaattttgtttcattcaaaataatgaagtccagttttttggagggcatctggac 
attctgcagcattttatccaaagctgaattgtcttccaggactctcagccctttatcatt 
cacgctgctgtgtagagtatagagggcagacaggaccggaacatctcagctgatatactt 
cgcctctttactgatgacacagaatagtactgacaccttcgatcagcccacaactgagcc 
atgttcactttgtaagtcactagtggaattttaaaagattcctccctggcattcctatat 
ctacaatggaatataggatatcctgtagcctatccggagaaccttcgaaggggct 
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Příloha 9 
Výsledek sekvenace konstruku cytFAP/pcDNA4: 
 

a) pomocí primeru T7forw. Insert začíná od restrikčního místa BamHI, iniciační 
kodon je tučně zvýrazněn. 

         BamHI 
gacagcggtttaacttaagcttggtaccgagctcggatccaaaatgcgcccttcaagagt 
tcataactctgaagaaaatacaatgagagcactcacactgaaggatattttaaatggaac 
attttcttataaaacattttttccaaactggatttcaggacaagaatatcttcatcaatc 
tgcagataacaatatagtactttataatattgaaacaggacaatcatataccattttgag 
taatagaaccatgaaaagtgtgaatgcttcaaattacggcttatcacctgatcggcaatt 
tgtatatctagaaagtgattattcaaagctttggagatactcttacacagcaacatatta 
catctatgaccttagcaatggagaatttgtaagaggaaatgagcttcctcgtccaattca 
gtatttatgctggtcgcctgttgggagtaaattagcatatgtctatcaaaacaatatcta 
tttgaaacaaagaccaggagatccaccttttcaaataacatttaatggaagagaaaataa 
aatatttaatggaatcccagactgggtttatgaagaggaaatgcttgctacaaaatatgc 
tctctggtggtctcctaatggaaaatttttggcatatgcggaatttaatgatacggatat 
accagttattgcctattcctattatggcgatgaacaatatcctagaacaataaatattcc 
atacccaaaggctggagctaagaatcccgttgttcggatatttattatcgataccactta 
ccctgcgtatgtaggtccccaggaagtgcctgttccagcaatgatagcctcaagtgatta 
ttatttcagttggctcacgtgggttactgatgaacgagtatgtttgcagtggctaaaaag 
agtccagaatgtttcggtcctgtctatatgtgacttcagggaagactggcagacatggga 
ttgtccaaagacccaggagcatatagaagaaagcagaactggatgggctggtggattctt 
tgtttcacaccagttttcagctatgatgcatttcgtactacaaatatttagtgacagatg 
ctacaacatattcactatatcaagaacactgtgaaaatgctattcaaattacagttgcca 
gttgggaagcataaaatagtcgagtaccagactgcactgatttattctagaccaactgat 
 

b) pomocí primeru BGHrev. Insert končí u restrikčního místa NotI, stop kodon je 
tučně zvýrazněn, uvedená sekvence je inversně komplementární. 

 
catttattaaggttgaatttgtgatgctattgctttatttgtaaccattataagctgcaa 
taaacaagttaacaacaacaattgcattcattttatgtttcaggttcagggggaggtgtg 
ggaggttttttaaagcaagtaaaacctctacaaatgtggtatggctgattatgatcctct 
     NotI 
agagatatcgtcgacaagcttatcgatgcggccgcttagtctgacaaagagaaacactgc 
tttaggaagtgggtcatgtgggtgtataagtggttcgtggacaggccggataagccgtgg 
ttctggtcagagtaccacattgcctggaaatccacttgtgcattaaccagagctttagca 
atctgtgctgagttttgaaagtgcacattatcatctgctgttccgtggatgagaagatag 
tctacatttctgaaatattctgctcttgccatcacagttgaattcttatagtgctcaaga 
ttatcatcctttgttgggagacccatgaatctctctgtgtagacagacgcgtaatattcc 
cagctggagactggagccactgctataccacatttgaaaagaccagttccagatgcaagg 
gccagtgatgaaacgtatcctccataggaccagccccatatggctattcttttttcatca 
atgaaacccatttctatgaattttctgacagctgtaatctggtcttcaacttcataaaca 
cccagctttcgatacactgcatagaggagtttgtcaccttggaaagctgttcctcgacca 
tccaccaaggcaatgaccatcccttccttacttgcaagataagatatccaattaacagca 
aatacagaccttacactctgactgcagggaccaccatacacttgaattagcaagggatac 
ttctttgatctgtcaaattgaggaggaagaatcatcttgtaccataaagtaatttcatct 
acttcaagtttcttaaatttcctctttaggcagctggatatttttcaaagcatttttcca 
attcccttgttttcttccaaggattttaattttctttgatcagtgcgttcatcatgaaag 
ggtggaaaatgggggatgctggggtcgttaaccagaccaagtgcatagtacttgggcgtt 
agttcgcttgaacttgctggtgta 
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Příloha 10 
Výsledek sekvenace konstruktu sigCD26IgK/pTRE 
 
a) pomocí primeru pTREseqforw. Insert začíná od restrikčního místa BamHI, 

iniciační kodon je tučně zvýrazněn. 
 

Ctttgtgggggctaaatagcagagctcgtttagtgaaccgtcagatcgcctggagaattc 
   BamHI 
gagctcggtacccgccggatccatggagacagacacactcctgctatgggtactgctgct 
ctgggttccaggttccactggtgacagtcgcaaaacttacactctaactgattacttaaa 
aaatacttatagactgaagttatactccttaagatggatttcagatcatgaatatctcta 
caaacaagaaaataatatcttggtattcaatgctgaatatggaaacagctcagttttctt 
ggagaacagtacatttgatgagtttggacattctatcaatgattattcaatatctcctga 
tgggcagtttattctcttagaatacaactacgtgaagcaatggaggcattcctacacagc 
ttcatatgacatttatgatttaaataaaaggcagctgattacagaagagaggattccaaa 
caacacacagtgggtcacatggtcaccagtgggtcataaattggcatatgtttggaacaa 
tgacatttatgttaaaattgaaccaaatttaccaagttacagaatcacatggacggggaa 
agaagatataatatataatggaataactgactgggtttatgaagaggaagtcttcagtgc 
ctactctgctctgtggtggtctccaaacggcacttttttagcatatgcccaatttaacga 
cacagaagtcccacttattgaatactccttctactctgatgagtcactgcagtacccaaa 
gactgtacgggttccatatccaaaggcaggagctgtgaatccaactgtaaagttctttgt 
tgtaaatacagactctctcagctcagtcaccaatgcaacttccatacaaatcactgctcc 
tgcttctatgttgataggggatcactacttgtgtgatgtgacatgggcaacacaagaaag 
aatttctttgcagtggctcatgaggattcagaactattcggtcatggatattgtgactat 
gatgaatcccagtggagatgggaactgctttagtggcacggcaacacattgaaatgagta 
ctactgcctggatgagattaagcttcagacttcatttaaccttggatgtaatagctctac 
aagatccatcagccaatggagcaggttac 
 
b) pomocí primeru pTREseqrev. Insert končí u restrikčního místa NotI, stop kodon 

je tučně zvýrazněn, uvedená sekvence je inversně komplementární. 
 
ttttttttggtgaatttgttgatgctattgctttatttgtaaccattataagctgcaata 
aacaagttaacaacaacaattgcattcattttatgtttcaggttcagggggaggtgtggg 
aggttttttaaagcaagtaaaacctctacaaatgtggtatggctgattatgatcctctag 
       NotI 
agatatcgtcgacaagcttatcgatgcggccgcttaagagaaacattgttttatgaagtg 
gctcatgtgggtatatatatgttggtgtgctgtgctgctagctattccatggtcttcatc 
agtataccacattgcctggaaatccactccaacatcgaccagggctttggagatctgagc 
tgactgctgaaagtgaacgttatcatctgctgttccatgaataaggaggtactcaacttg 
tttaaaattttcagctctgctcatgactgttgaatttctgtaatggtcaaggttgtcttc 
tggagttgggagacccatgtaacgttctgtgtacactgagtcatagtactcccaccggga 
tacaggcgccacggctattccacacttgaacacgccacttcctgatcccaggaccattga 
ggttacgtaccctccatatgaccagccccaaattgcaattcgtttgttgtccacaaatcc 
catttttgaaaattgtctggctgcttcaatttgatcttcaacttcaaatgttcccagtct 
tctgttgattgcatgcatgatcttatctccttggtaaccacttcctctgccatcaaagct 
agctactataatgttttctgtgcttgcaaggtaagtggcccagttcagtctgaagacagt 
gtctgctttttgactacatgggcctgcatacacatctaatagtagaggatatttcttgga 
tttatcaaaatgaggaggcaagatcatctgataccaaaattttgtttcattcaaaataat 
gaagtccagttttttgggagggcatctggacattctgcagcattttatcccaagctgaat 
ttgtcttccaggactctcagccccttatcattcacgctgcctgtgtagagtatagagggg 
gcagacagacggaacatctcagctgatatacctcgcctcttaactgattgaccagatagt 
acctgaacactttccggaatttcg 
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Příloha 11 
Výsledek sekvenace konstruktu sigFAPIgK/pTRE 
 
a) pomocí primeru pTREseqforw. Insert začíná od restrikčního místa BamHI, 

iniciační kodon je tučně zvýrazněn. 
 

actttttggaggccttaataagcagagctcgtttagtgaaccgtcagatcgcctggagaa 
   BamHI 
ttcgagctcggtacccggggatccatggagacagacacactcctgctatgggtactgctg 
ctctgggttccaggttccactggtgaccgcccttcaagagttcataactctgaagaaaat 
acaatgagagcactcacactgaaggatattttaaatggaacattttcttataaaacattt 
tttccaaactggatttcaggacaagaatatcttcatcaatctgcagataacaatatagta 
ctttataatattgaaacaggacaatcatataccattttgagtaatagaaccatgaaaagt 
gtgaatgcttcaaattacggcttatcacctgatcggcaatttgtatatctagaaagtgat 
tattcaaagctttggagatactcttacacagcaacatattacatctatgaccttagcaat 
ggagaatttgtaagaggaaatgagcttcctcgtccaattcagtatttatgctggtcgcct 
gttgggagtaaattagcatatgtctatcaaaacaatatctatttgaaacaaagaccagga 
gatccaccttttcaaataacatttaatggaagagaaaataaaatatttaatggaatccca 
gactgggtttatgaagaggaaatgcttgctacaaaatatgctctctggtggtctcctaat 
ggaaaatttttggcatatgcggaatttaatgatacggatataccagttattgcctattcc 
tattatggcgatgaacaatatcctagaacaataaatattccatacccaaaggctggagct 
aagaatcccgttgttcggatatttattatcgataccactttaccctgcgtatgtaggtcc 
ccaggaagtgcctgttccagcaatgatagcctcaagtgattattatttcagttggctcac 
gtgggttactgatgaacgagtatgtttgcagtggctaaaagagtccagaatgtttcggtc 
ctgtcttatatgtgacttcagggaggactggccagaacaatgggattgtccaaagaccca 
ggagcatataggaagaaaggcagaactgggatggcctggtggatttcttttggttccaac 
accagttccagcattgatgccattcgtacttacaaaattagtgaccaggattggctacca 
acaca 

 
b) pomocí primeru pTREseqrev. Insert končí u restrikčního místa NotI, stop kodon 

je tučně zvýrazněn, uvedená sekvence je inversně komplementární. 
 
catttattaaggttgaatttgtgatgctattgctttatttgtaaccattataagctgcaa 
taaacaagttaacaacaacaattgcattcattttatgtttcaggttcagggggaggtgtg 
ggaggttttttaaagcaagtaaaacctctacaaatgtggtatggctgattatgatcctct 
     NotI 
agagatatcgtcgacaagcttatcgatgcggccgcttagtcttacaaagagaaacactgc 
tttaggaagtgggtcatgtgggtgtataagtggttcgtggacaggccggataagccgtgg 
ttctggtcagagtaccacattgcctggaaatccacttgtgcattaaccagagctttagca 
atctgtgctgagttttgaaagtgcacattatcatctgctgttccgtggatgagaagatag 
tctacatttctgaaatattctgctcttgccatcacagttgaattcttatagtgctcaaga 
ttatcatcctttgttgggagacccatgaatctctctgtgtagacagacgcgtaatattcc 
cagctggagactggagccactgctataccacatttgaaaagaccagttccagatgcaagg 
gccagtgatgaaacgtatcctccataggaccagccccatatggctattcttttttcatca 
atgaaacccatttctatgaattttctgacagctgtaatctggtcttcaacttcataaaca 
cccagctttcgatacactgcatagaggagtttgtcaccttggaaagctgttcctcgacca 
tccaccaaggcaatgaccatcccttccttacttgcaagataagatatccaattaacagca 
aatacagaccttacactctgactgcagggaccaccatacacttgaattagcaagggatac 
ttctttgatctgtcaaattgaggaggaagaatcatcttgtaccataaagtaatttcatct 
acttcaagtttcttaaatttcctctttaggcagctggatatttttcaaagcatttttcca 
attcccttgttttcttccaaggattttaattttctttgatcagtgcgttcatcatgaaag 
ggtggaaaatgggggatgctggggtcgttaaccagaccaagtgcatagtacttgggcgtt 
agttcgcttgaacttgctggtgtaaaatttggcacccttttcttccctg 
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Příloha 12 
MCS vektoru pCMV6-XL5 (přejato od společnosti Origen): 
 

 

Příloha 13 
 
MCS vektoru pBluescript SK+ (přejato od společnosti Genomex): 
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Svoluji k zapůjčení této práce pro studijní účely a prosím, aby byla řádně vedena 
evidence vypůjčovatelů: 
       
   

Jméno a příjmení  
S adresou 

Číslo OP Datum vypůjčení Poznámka 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


