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ABSTRACT 

Dendritic cells, which could be found in large numbers in many tissues, exprime C-type 

lectine receptor DCL-1 (in CD nomenclature CD302) on their surface. This molecule belongs 

to the class one transmembrane proteins. N-terminal sequence a C-type lectin-like domain 

(CTLD) it has on the extracellular side. Whereas the C-terminus, which contains potential 

phosphorylation site and signals for intracellular transport, is in the cytosol. As the sequence 

of this protein is highly conserved through all mammalian species, it is likely to play an 

important role in the immune system. Despite this fact, the DCL-1 molecule is still poorly 

investigated. 

This work deals with the extracellular part – especcially with the CTLD containing part 

– of the DCL-1 receptor. To learn more about this molecule, we attempted its recombinant 

expression in bacteria. We used pET-30a(+) based vector pDCL1E, and bacterial cells E. coli 

BL21 (DE3) Gold,  which produced the target protein in the form of inclusion bodies into the 

cytoplasm. Therefore conditions for in vitro renaturation were optimalized, and it was prooved 

that the protein had native conformation necessary for research into its structure and function. 

In the next step the molecule was labeled with fluorescent dyes NHS-Fluorescein and 

Alexa Fluor 488. The protein labeled with Alexa Fluor 488 was sent – for examination of 

protein-carbohydrate interactions using wide arrange of potential oligosaccharide ligands – to 

Consorcium for Functional Glycomics (CFG). In our laboratory we also accomplished some 

binding tests with the 125I labeled protein molecule on carbohydrates. Investigations still 

underway should contribute to our understanding of the nature of DCL-1 ligands, and thus 

help to reveal its biological functions. 

(In Czech)  
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SEZNAM ZKRATEK 

2-ME 2-merkaptoethanol 

APC buňka presentující na svém povrchu antigenní struktury (z angl. Antigen 

Presenting Cell) 

APS peroxodisíran amonný 

CBB Coomassie Brilliant Blue 

CD Cluster of Differentiation (systematické rozdělení receptorů) 

CRD doména rozpoznávající sacharidové struktury (z angl. Carbohydrate Recognition 

Domain) 

CTLA-4 antigen 4 asociovaný s cytotoxickými T-lymfocyty (z angl. Cytotoxic T 

lymphocyte-associated antigen 4 

CTLD doména typu C-lektinů vázající sacharidové struktury (z angl. C-Type Lectin 

Domain) 

CTLR C-Type Lectin Receptor (protein obsahující CTLD) 

DCL-1 lektin typu C asociovaný s DEC-205 

(z angl. DEC-205-associated C-type Lectin-1 

DC dendritické buňky (z angl. Dendritic Cells) 

DEC-205 receptor dendritických buněk 

DMSO dimethyl sulfoxid 

DTT dithiothreitol 

EDTA kyselina elhylendiamin tetraminooctová (z angl. Ethylene Diamine Tetraacetic 

Acid) 

FR průtoková rychlost (z angl. flow rate) 

GM-CSF faktor stimulující kmenové buňky k produkci granulocytů a makrofágů 

(z angl. Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor) 

gp glykoprotein 

HAc kyselina octová 

IFN-γ interferon γ 

IL interleukin 

IPTG isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid 

Kan kanamycin 

MHC hlavní histokomatibilní komplex (z angl. Major Histocompatibility Complex)  

mRNA mediátorová kyselina ribonukleová 
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NHS N-hydroxysukcinimid 

NK přirození zabíječi (z angl. Natural Killer) 

NKG2D aktivační receptor NK buněk 

PAMP molekulární struktury charakteristické pro patogeny (z angl. Pathogen-Associated 

Molecular Patterns) 

PMSF fenylmethanesulfonylfluoride 

PRRs receptory rozpoznávající struktury spojené s mikrobiálními patogeny, případně s 

buněčným stresem (z angl. Pattern Recognition Receptors) 

PVDF polyvinylidene fluorid 

SDS dodecylsulfát sodný 

SDS-PAGE SDS elektroforéza na polyakrylamidovém gelu (z angl. SDS Polyacrylamide Gel 

Electrophoresis) 

TC cytotoxické T-buňky (z angl. Cytotoxic T-cells) 

TCR receptoty T-buněk (z angl. T-Cell Receptors) 

TEMED tetramethylethylenediamin 

Tet tetracyklin 

TH pomocné T-buňky (z angl.  Helper T-cells) 

TNF-α faktor nádorové nekrózy (z angl. Tumor necrosis factor) 

TRIS tris(hydroxymethyl)aminomethan 
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(1) ÚVOD 

1.1) Imunitní systém 

Imunitní systém je jedním ze základních mechanismů udržujících homeostázu 

organismu, pročež musí splňovat určité nároky: obranyschopnost – rozpoznání cizích patogenů a 

zahájení efektivní imunitní odpovědi, autotoleranci a regulaci – schopnost rozpoznání vlastních 

tkání a vyřazení imunitní odpovědi vůči nim a zároveň regulaci procesů na základě 

kostimulace, imunitní dohled – kdy jsou rozpoznávány buňky tělu vlastní ovšem nacházející se 

v nefyziologickém stavu (například mutované buňky). Další podstatnou vlastností je redundance, 

tedy možnost nahrazení určitých prvků jinými a imunitní paměť, která má za následek 

mnohanásobnou potenciaci imunitní odpovědi při opakovaném setkání s určitým 

patogenem.[1][2] 

Imunitní odpověď lze rozdělit do dvou skupin: nespecifická (vrozená) a specifická 

(adaptivní). Nespecifická odpověď má oproti specifické hlavní přednost – rychlost. Tento typ 

odpovědi je založen na buňkách, které jsou v organismu již předem připraveny a dokážou 

reagovat na širokou škálu patogenů díky jejich společným strukturním a funkčním rysům. 

Mezi buněčné složky neadaptivní imunity patří fagocytující a NK buňky. Mezi humorální 

složky (jejichž reakce je založena především na základě sekretovaných protilátek) řadíme 

komplement, interleukiny, cytokiny a ostatní sérové proteiny. Mezi další komponenty 

nespecifické části imunitního systému lze zařadit kyselé pH v žaludku, bakteriální flóru ve 

střevech či pohyb řasinek v dýchacích cestách. 

Specifická imunitní odpověď je evolučně mladší a její hlavní předností je imunologická 

paměť. Její buňky jsou vysoce specifické a aktivují se až po setkání s konkrétním antigenem, 

přičemž k plnému rozvoji imunitní reakce je zapotřebí až týdnů. Hlavní mechanismy 

specifické odpovědi jsou humorální (protilátkové) a buněčně zprostředkované, založené 

především na T-lymfocytech.[1] 
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1.1.a) Buňky imunitního systému 

Buňky imunitního systému pochází z pluripotentních kmenových buněk nacházejících 

se v kostní dřeni. Z nich se dále vyvíjí dvě základní linie imunitních buněk – linie myeloidní a 

lymfoidní. 

Do myeloidní linie imunitních buněk patří makrofágy – diferencující se z monocytů, 

dále eozinofily, bazofily (a jejich tkáňová forma mastocyty), neutrofily – souhrnně nazývané 

granulocyty – a dendritické buňky, které tvoří spojnici mezi nespecifickou a specifickou částí 

imunitního systému tím, že jsou schopné na svém povrchu prezentovat pohlcené části 

antigenů nematurovaným T-lymfocytům a tím je aktivovat.[2] 

Ze společného myeloidního progenitoru se kromě prekurzoru pro imunitní buňky 

vyvíjí  i prekurzor, z něhož se dále vyvíjejí megakaryocyty a erythroblasty, jež dávají vzniknout 

krevním destičkám a červeným krvinkám. 

Do lymfoidní linie patří tři základní typy buněk: B-lymfocyty – produkující protilátky – 

které maturují z plazmatických buněk, dále T-lymfocyty, jejichž hlavní část vývoje probíhá 

v brzlíku, odkud vychází prekurzory pro pomocné T-buňky (TH), které na svém povrchu 

nesou kostimulační receptor CD4 a cytotoxické T-buňky (TC), nesoucí na svém povrchu 

receptor CD8. Po setkání s vhodnými APC obě subpopulace maturují ve zralé efektorové 

buňky.  

Třetím typem jsou NK-buňky, které narozdíl od B- a T-buněk pro svou efektorovou 

funkci nepotřebují předchozí stimulaci a nemají antigenně specifické receptory.[1] 

Důležitou roli hrají i buňky nepocházející z hematopoetických buněk – například 

folikulární dendritické buňky, které slouží jako APC pro B-buňky. Antigen však nepohlcují, ale 

rovnou jej vystaví na svém povrchu v rámci komplexu antigen, protilátka a komplement.[2] 

Dalšími jsou buňky endotelu umožňující regulaci toku v cévách.[1] 

1.2) Dendritické buňky 

Dendritické buňky (DC) 

(obr. 1) byly poprvé popsány roku 

1868 jako Langerhansovy buňky 

v pokožce.[3] 

DC jsou spolu s monocyty a 

makrofágy prostředníky mezi 

přirozenou a adaptivní imunitní 

odpovědí. Na rozdíl od monocytů a 

Obr. 1: Dendritická buňka (modře) v kontaktu 

s lymfocytem (žlutě). 
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makrofágů, jejichž hlavní funkcí je fagocytóza patogenů a poškozených  

tkáňových komponent především v místě zánětu, DC – vyskytující se téměř ve všech tkáních 

– pohlcené patogenní částice zpracují a posléze prezentují na svém povrchu, kde slouží jako 

iniciátory specifické odpovědi T- a B-lymfocytů. Jsou tak nejúčinnějšími tzv. antigen 

prezentujícími buňkami (APC).[4] 

Nematurované DC mohou antigeny pohlcovat třemi různými způsoby: fagocytózou, 

makropinocytózou a přes endocytické receptory (například přes receptor DEC-205). Po 

pohlcení antigenu buňka maturuje a migruje do lymfatických uzlin, kde je už jako plně funkční 

schopná aktivovat T-lymfocyty. Maturaci DC mohou kromě různých patogenních částic 

podnítit i mnohé cytokiny – například GM-CSF, IL-1 či TNF-α. Hlavním negativním 

regulátorem je pak IL-10. 

  Maturované DC jsou vůči IL-10 imunní a samy 

produkují velké množství IL-12, který funguje jako 

stimulant jak přirozené (NK buňky) tak adaptivní 

(B- a T-lymfocyty) imunitní odpovědi. Jejich hlavní 

funkcí je plnit úlohu APC, aktivujících především 

T-buněčnou odpověď, kterou směrují do dvou linií 

(obr. 2). 

Pokud přijde DC do styku s intracelulárním 

patogenem (například virem chřipky), zpracuje 

proteinové části v proteasomu tak, že se pak jejich 

fragmenty – o velikosti do dvanácti aminokyselin – 

mohou v prostředí endoplasmatického retikula 

navázat na MHC glykoproteiny I. třídy. Jakmile je 

peptid navázán, komplex je transportován přes 

Golgiho aparát na povrch DC, kde je schopen 

aktivovat T-lymfocyty. Komplex peptid –

 MHC I gp umožňuje na základě interakce ligand -

 receptor aktivaci tzv. CD8+ T-buněk, ze kterých se 

posléze stávají cytotoxické T-lymfocyty se 

schopností přímo usmrtit cílovou buňku. 

Jakmile DC přijde do styku s extracelulárním 

patogenem (př. nekrotickou tkání), opět zpracuje proteinové části na malé fragmenty – do 

dvaceti aminokyselin. Tento proces však probíhá v endocytických váčcích (díky nízkému pH) 

kde jsou též fragmenty vázány na MHC gp II. třídy, které se do endocytické dráhy dostanou 

Obr. 2[2]: Vzájemná stimulace probíhající 

mezi DC a CD4+  T-lymfocyty 

s následnou kostimulací CD8+ 
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transportem ve váčcích z endoplazmatického retikula, kde jsou syntetizovány. Po vytvoření 

komplexu je tento transportován na povrch buňky, kde interaguje se specifickými receptory 

tzv. CD4+ T-buněk, čímž iniciuje jejich maturaci na TH-buňky (pomocné lymfocyty), které dále 

přes produkci cytokinů moderují imunitní odpověď. 

Pro aktivaci jak CD4+, tak CD8+ nestačí jediná interakce MHC I/II + gp protein s TCR, 

nýbrž je zapotřebí dalších kostimulačních molekul na obou stranách synapse.[5][6] 

Důležitou kostimulační interakcí je vazba mezi molekulou CD40 (přítomna na DC) a 

CD40L, která je exprimována především na aktivovaných CD4+ T-buňkách, ale lze ji najít i na 

aktivovaných CD8+ T-buňkách. Z hlediska DC vede interakce CD40 na nematurovaných DC 

s CD40L k jijich maturaci a zároveň podpoře funkce MHC gp a kostimulačních molekul 

(například molekul B7). Ohledně T-buněk má interakce CD40/CD40L funkci především v 

rozpoznání cizorodých antigenních struktur přítomných na DC. V neposlední řadě vede tato 

interakce k B-buněčné diferenciaci a aktivaci s tím, že zároveň zabraňuje jejich apoptóse.[7],[8] 

Pravděpodobně nejdůležitější kostimulační dráha pro správnou T-buněčnou odpověď 

vede přes vazbu transmembránových proteinů první třídy B7-1 (CD80) a B7-2 (CD86) 

přítomných na DC s receptory CD28 a CTLA-4 přítomných na CD4+ i CD8+ T-buňkách. 

Interakce CD28/B7 vede k pozitivní signalizaci pro T-buňky, což má za následek jejich 

proliferaci, zvýšení produkce cytokinů a zabránění T-buněčné tolerance. Z hlediska DC má 

tato interakce pozitivní imunostimulační účinek, projevující se například produkcí IL-6. Na 

druhou stranu interakce CTLA-4/B7 má za následek utlumení T-buněčné aktivace a indukci 

anergie. S ohledem na DC pak vede k produkci IFN-γ, jehož signální dráha poté vede 

k potlačení T-buněčné proliferace.[9],[10] 

 

1.3) C-lektinové receptory 

Lektiny typu C patří do široké rodiny rozpustných i na membránu asociovaných 

receptorů (PRRs) rozpoznávajících charakteristické patogenní struktury (PAMP) přes CRD – 

doménu rozpoznávající sacharidové struktury. 

CTLR byly původně charakterizovány na základě funkční závislosti na Ca2+ iontech, 

umožňujících vazbu PAMP.[11] 

V současné době jsou CTLR děleny do dvou skupin na (1) klasické CTLR, jejichž 

funkce je na Ca2+ iontech závislá, a na (2) neklasické CTLR, které můžou vázat sacharidové 

i nesacharidové struktury nezávisle na Ca2+.[4] 
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Funkce těchto lektinů jsou velice rozmanité. Především specificky vážou sacharidové 

struktury PAMP, čemuž předchází samotné rozpoznání těchto struktur a následuje jejich 

fagocytosa, případně endocytosa s tím, že CTLR mohou také řídit transport váčků 

s patogenním obsahem do příslušných buněčných kompartementů. Další jejich 

nepostradatelnou funkcí je účast na buněčné adhezi a tkáňové remodelaci. Co se týče 

signalizační funkce, hrají roli při regulaci přirozené i adaptivní imunitní odpovědi.[4][11] 

1.4) DCL-1 (CD302) 

Receptor DCL-1 byl poprvé charakterizován jako fůzní partner receptoru DEC-205 

v Hodgkingově lymfomu. DEC-205 je spojován s rozpoznáním, endocytosou a presentací 

antigenů na MHC II gp  pro CD4+ T-lymfocyty. Název DCL-1 je odvozen z DEC-205-

associated C-type lectin-1.[4][12] 

CD302 patří do rodiny C-lektinových receptorů a je to transmembránový receptor 

typu I – C-terminální část se nachází v cytosolu, zatímco N-konec je vystaven 

extracelulárně.[12][13]  

mRNA pro tento protein je přítomna v mnoha tkáních – u dospělých jedinců je 

překládána především v játrech, plicích a slezině. Co se týče imunitních buněk, je exprese genu 

omezena na monocyty, makrofágy, granulocyty a DC.  

Gen pro CD302 se skládá ze šesti exonů, kdy exon 1 kóduje signální peptid na 

N-terminální části a exony 2, 3, 4 jsou klíčové pro CTLD. Za vazebnou doménou následuje 

spacer, kódovaný exonem 5 a za ním transmembránová a C-terminální cytoplasmatická část 

závislé na exonu č. 6. 

V rámci živočišné třídy savců bylo pozorováno několik orthologních, avšak žádné 

paralogní formy, což naznačuje klíčovou úlohu tohoto proteinu – pravděpodobně bez 

možnosti redundance. Porovnání aminokyselinové sekvence lidského, myšího a krysího 

DCL-1 ukazuje na vysokou konzervovanost jak v cytoplasmatické, tak v extracelulární části 

proteinu. 

V současné době se předpokládá význam DCL-1 co se týče fagocytózy a endocytózy, 

dále při adhezních mechanismech a migraci antigen prezentujících buněk.[4],[14] 

Porovnání aminokyselinové sekvence lidského, myšího a krysího DCL-1 na obr. 3, 

strana 13. 
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Obr. 3: Aminokyselinové sekvence krysího[15], myšího[13] a lidského DCL-1[16]. 
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(2) CÍLE PRÁCE 

o transformovat kompetentní buňky expresním plasmidem pDCL1E, vybrat vhodné 

produkční klony a ty naprodukovat ve velkém objemu 

o stanovit vhodné podmínky pro in vitro renaturaci proteinu 

o purifikovat protein 

o naznačit protein fluorescenční barvou 

o provést vazebné testy s radioaktivně značeným proteinem na neoglykoproteiny 
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(3) MATERIÁL 

3.1) Přístroje 

Analytické váhy AL 54 Mettler Toledo, ČR 

Automatické pipety Gilson, USA 

Centrifuga (I): AvantiCentrifuge J-26 XP Beckman – Coulter, USA 

Centrifuga (III): Spectrafuge 16M Edison, USA 

Centrifuga (V): Hermle Z 383 K Hermle, Německo 

Centrifuga (II): Induction Drive Centrifuge, J-6M Beckman – Coulter, USA 

Dialyzační střeva Sigma-Aldrich, USA 

Eppendorfovy zkumavky (V=1,5 ml a V=0,5 ml) Trefflab, Švýcarsko 

Mini-monitor G-M tube Mini-Instruments ltd, UK 

Gelová kolona: SuperdexTM 200, 10/30 Pharmacia Biotech, Švédsko  

Gelová kolona: SuperdexTM75 HR, 10/300  Pharmacia Biotech, Švédsko 

Chromatograf: BioSys 510, Protein Purification Beckman, USA 

Inkubátor (37 °C)  

Ionexová kolona: Q-Sepharose FF GE Healthcare, Švédsko 

Koncentrátory 10 000 MWCO Millipore, USA 

membrána MWCO 10 kDa Millipore, USA 

Mrazicí box (-80 °C) Biofreezer Forma Scientific 

pH metr Φ200 Beckman Coulter, USA 

Předvážky HF-1200G AND, USA 

PVDF membrána Pall Corp., USA 

RTG film Medix XBU Foma Bohemia, ČR 

Souprava pro elektroforézu Sigma-Aldrich, USA 

Souprava pro elektroforézu Bio-Rad, USA 

Souprava pro elektropřenos proteinů (Semi-dry blotter) Sigma-Aldrich, USA 

Spektrofotometr DU-70 Beckman, USA 

Spektrofotometr SAFIRE II Tecan, Rakousko 

Třepačka na Erlenmayerovy baňky Sanyo Gallenkamp Ltd., UK 

Třepačka na zkumavky BigGer Bill Thermolyne, USA 

Ultrazvuková sonda Ultrasonic Homogenizer 4710 Cole-Parmer Instrum. Co., USA 

Zdroj deionizované vody MilliQ Millipore, USA 
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3.2) Chemikálie 

Zdroj konstantního proudu Laboratorní přístroje ČR 

Zdroj konstantního proudu Bio-Rad, USA 

2-ME Sigma-Aldrich, USA 

Agar Oxoid, USA 

Agarosa Serva, Německo 

Akrylamid Sigma-Aldrich, USA 

Alexa Fluor Molecular Probes, USA 

APS Sigma-Aldrich, USA 

Azid sodný (NaN3) Sigma-Aldrich, USA 

Bacto-tryptone Oxoid, USA 

Bacto-yeast extract Oxoud, USA 

Bromfenolová modř Sigma-Aldrich, USA 

BSA  Sigma-Aldrich, USA 

CBB R-250 Serva, Německo 

Cystamin Sigma-Aldrich, USA 

Cysteamin Sigma-Aldrich, USA 

Činidlo dle Bradfordové Bio-Rad, USA 

Činidlo pro BCA stanovení Sigma-Aldrich, USA 

Deoxyribonukleáza Sigma-Aldrich, USA 

Dihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4) Lachema, ČR 

DTT Sigma-Aldrich, USA 

DMSO Sigma-Aldrich, USA 

EDTA Sigma-Aldrich, USA 

Ethanol Lachema, ČR 

Glycerol Sigma-Aldrich, USA 

Glycin Sigma-Aldrich, USA 

Guanidin hydrochlorid Serva, Německo  

Hydrogenfosforečnan sodný (Na2HPO4) Lachema, ČR 

Chlorid draselný (KCl) Lachema, ČR 

Chlorid hořečnatý (MgCl2) Lachema, ČR 

Chlorid sodný (NaCl) Lachema, ČR 

IPTG Sigma-Aldrich, USA 

Kanamycin – zásobní roztok: 50 mg/ml v dH2O Sigma-Aldrich, USA 

Kyselina octová (CH3COOH) Lachema, ČR 

Kyselina trihydrogenboritá (H3BO3) Lachema, ČR 

L-Arginin Serva, Německo 

Leupeptin – zásobníh roztok: c=100 mM  Sigma-Aldrich, USA 
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Všechny použité chemikálie byly v nejvyšší komerčně dostupné kvalitě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marker pro elektroforézu Sigma-Aldrich, USA 

Methanol Lachema, ČR 

N,N´-metylen-bis-akrylamid Sigma-Aldrich, USA 

NHS-Fluorescein Pierce, USA 

PMSF Serva, Německo 

Polymax RT developer and replenisher Kodak, USA 

Polymax RT fixer and replenisher Kodak, USA 

Ribonukleáza A Raanal, Maďarsko 

Sacharosa Lachema, ČR 

SDS Jersey Lab Supply, USA 

TEMED Serva, Německo 

Tetracyklin hydrochlorid – zásobní roztok: 5 mg/ml v EtOHJersey Lab Supply, USA 

TRIS Serva, Německo 

Triton X-100 Sigma-Aldrich, USA 

Gal NAc19 BSA Sigma-Aldrich, USA 

Glc NAc17 BSA Sigma-Aldrich, USA 

α-D-Gal BSA Sigma-Aldrich, USA 

α-D-Glc BSA  Sigma-Aldrich, USA 

α-D-Man BSA Sigma-Aldrich, USA 

α-L-Fuc BSA Sigma-Aldrich, USA 

β-D-Gal BSA Sigma-Aldrich, USA 

β-D-Glc BSA připravil Ing. Karel Křenek 
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3.3) Roztoky a pufry 

Borátový pufr: 50 mM kyselina trihydrogenboritá, pH upraveno na 8,5 hydroxidem sodným 

Roztok na dialýzu: 10 mM TRIS, 15 mM NaCl, 1 mM NaN3, pH 8 

PBS pufr: 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1,76 mM KH2PO4, pH 7,4 

Roztok akrylamidu: 1 % N,N’-methylen-bis-akrylamid, 29 % akrylamid 

1� vzorkový pufr pro SDS elektroforézu redukující: 50 mM TRIS-HCl, 100 mM 

dithiothreitol, 7 mM SDS, 1,5 mMbromfenolová modř, 1 M glycerol, pH 6,8 

Elektrodový pufr pro SDS elektroforézu: 10 mM TRIS, 20 mM glycin, 3,5 mM SDS, pH 8,3 

Barvicí roztok pro polyakrylamidové gely a PVDF membrány: 0,25 % CBB R-250, 45 % 

metanol, 10 % HAc 

Odbarvovací roztok pro polyakrylamidové gely: 35 % ethanol, 10 % HAc 

Odbarvovací roztok pro PVDF membrány: 50 % methanol, 10 % HAc  

Roztok pro elektropřenos proteinů: 20 % methanolu, 80 % SDS elektrodového pufru 

Sacharózový lyzační pufr: 0,73 M sacharóza, 50 mM TRIS-HCl, 1 mM EDTA, 1 mM NaN3, 

pH 7,4 

Pufr bez detergentu: 50 mM TRIS-HCl, 100 mM NaCl, 1 mM ME, 1 mM NaN3,  pH 7,4 

Pufr s detergentem: Pufr bez detergentu + 0,5 % Triton X-100, pH 7,4 

Pufr A pro ionexovou chromatografii: 15 mM TRIS, 9 mM NaCl, 1 mM NaN3, pH 8,5 

Pufr B pro ionexovou chromatografii: 15 mM TRIS, 1 M NaCl, 1 mM NaN3, pH 8,5 

Pufr C pro gelovou filtraci: 15 mM TRIS, 150 mM NaCl, 1 mM NaN3, pH 8,5 

LB médium: 1 % bacto – tryptone, 0,5 % bacto – yeast extract, 1 % NaCl, pH 7,4 

LB agar: 1,5 % agar v LB médiu 

3.4) Vektor 

pDCL1E – připravil Mgr. Daniel Kavan, PhD. z komerčně dostupného vektoru pET 30a(+) 

od firmy Merck (Německo) 

3.5) Bakteriální kmeny 

E. coli B F– ompT hsdS(rB
– mB

–) dcm+ Tetr gal λ(DE3) endA Hte  od firmy Stratagene (USA) 
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(4) METODY 

4.1) Transformace kompetentních buněk 

Kompetentní buňky byly transformovány plasmidem metodou tepelného šoku. 

Bakterie zamražené na -80 °C byly ponechány rozmrznout na ledu, poté k nim bylo přidáno 

0,5 µg plasmidu – takto na ledu zůstaly dalších 20 minut. Dále byly po dobu 45 s zahřáty na 

teplotu 42 °C. Poté byl k bakteriím sterilně pipetován 1 ml LB média a následovala 1 hodinová 

inkubace při 37 °C. 

Po inkubaci byly buňky centrifugovány (2 min – 5000� g), přičemž získaná peleta, 

resuspendovaná v malém množství supernatantu, byla nanesena na LB agarovou plotnu, 

obsahující antibiotika kanamycin (c=50 µg/ml) a tetracyklin (c=12,5 µg/ml), která byla dále 

ponechána přes noc v inkubátoru při 37 °C. 

4.2) Výběr vhodných produkčních klonů 

Po inkubaci byly z misky vybrány jednotlivé kolonie, kterými bylo zaočkováno čisté LB 

médium s antibiotiky kanamycinem (c=50 µg/ml) a tetracyklinem (c=12,5 µg/ml) a přes noc 

byly třepáním (240 ot/min) při 37 °C připraveny stacionární kultury. Z každé pak bylo 

v poměru 1/100 objemu zaočkováno 2� čisté LB Kan Tet médium. Následovala 

pětihodinová inkubace, kdy po třech hodinách byl vždy k jedné z identických kultur přidán 

IPTG jako induktor exprese, zatímco druhá byla ponechána jako negativní kontrola. 

4.3) SDS-PAGE 

Se vzorky z jednotlivých kultur byla provedena SDS-PAGE na 15 % gelu v prostředí 

elektrodového pufru.  

Nejprve byl připraven 15 % polyakrylamidový gel (objemy jednotlivých komponent viz 

tab. 1, str. 19). Jako poslední byl do směsi pipetován APS, který funguje jako iniciátor 

polymerace. Okamžitě po připravení byla směs nalita mezi čistá, odmaštěná elektroforetická 

skla a převrstvena dH2O. Jakmile gel mezi skly zpolymeroval, byla odlita dH2O a připraven 

zaostřovací 5 % gel (objemy jednotlivých komponent viz tab. 2, str. 19), který byla nalit mezi 

skla na 15 %. Místo převrstvení dH2O byl do gelu zanořen hřebínek – pro vytvoření jamek na 

nanášení vzorků. 
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Jakmile byl zaostřovací gel zpolymerovaný, byl vytažen hřebínek a skla umístěna do 

elektroforetické aparatury. Do prostoru mezi elektrodami a na dno byl nalit SDS-elektrodový 

pufr (tak, aby byla horní i dolní část gelu v kontaktu s pufrem). 

5 µl od jednotlivých kultur bylo vždy 1/1 smícháno s 1� koncentrovaným redukujícím 

vzorkovým pufrem. Směs byla 5 minut povařena a centrifugována (5 min, 14 000� g). 

Do jamek v zaostřovacím gelu pak bylo naneseno 5 µl od každého vzorku + do krajní 

dráhy 5 µl markeru. 

Pro zaostřovací gel byl zdroj konstantního proudu nastaven na 30 mA (15 mA/1 gel). 

Po přechodu rozhranní byl proud zvýšen na 50 mA (25 mA/gel). 

Tab. 1: 15 % rozdělovací polyakrylamidový gel pro SDS elektroforézu, V=10 ml: 

složka dH2O 
roztok 

akrylamidu 

1,5 M TRIS-
HCl, 

pH 6,8 
10 % SDS 10 % APS TEMED 

V [ml] 2,3 5,0 2,5 0,1 0,1 0,004 
 

Tab. 2: 5 % zaostřovací polyakrylamidový gel pro SDS elektroforézu, V=2 ml: 

složka dH2O 
roztok 

akrylamidu 

1,0 M TRIS-
HCl,  

pH 8,8 
10 % SDS 10 % APS TEMED 

V [ml] 1,4 0,33 0,25 0,02 0,02 0,004 
 

4.3.a) Vizualizace gelu 

Po doběhnutí elektroforézy byly gely na 10 minut ponořeny do barvicího roztoku 

CBB R-250, odkud pak byly převedeny do roztoku odbarvovacího, kde zůstaly, dokud nebyly 

jasně vidět jednotlivé proužky. 

Dle výsledku byli vybráni vhodní producenti, kteří byli dále naprodukováni. 

4.4) Produkce proteinů ve velkém objemu 

Ze stacionáchních kultur vybraných kolonií bylo z každé zaočkováno 0,5 l nového 

LB média s antibiotiky. Tyto kultury byly třepány (240 ot/min) při 37 °C a v průběhu kultivace 

byla sledována optická densita při 550 nm. Po dosažení hodnoty 0,6 bylo k médiu přidáno 

IPTG (c=0,5 mM) a buňky další 4 hodiny inkubovány. 
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4.5) Izolace inkluzních tělísek 

Z naprodukovaných bakterií byly centrifugací (5000� g, 4 °C, 10 min) získány pelety, 

které byly následně resuspendovány krátkými pulsy ultrazvukové sondy (po dobu pěti minut) 

každá v 20 ml sacharózového lyzačního pufru s inhibitory proteáz leupeptinem (c=2 µM) a 

PMSF (c=1 mM). Poté následovalo zamražení na -80 °C a rozmražení v teplé lázni. Cyklus 

sonikace – zmražení – rozmražení byl opakován celkem čtyřikrát, čímž bylo dosaženo 

mechanického rozrušení buněčných stěn. 

V další fázi bylo do každé kyvety s inkluzními tělísky pipetováno 400 µl MgCl2 (c=1 M), 

2 µl deoxyribonukleázy (c=10 U/µl) a 5 µl ribonukleázy A (c=10 mg/ml). Směs byla 

ponechána 15 min při laboratorní teplotě a během této doby dvakrát krátce sonikována 

ultrazvukovou sondou. 

Poté byl obsah kyvet centrifugován po dobu 15 min při 4 °C a 12 000� g. Supernatant 

byl odlit a peleta v každé kyvetě resuspendována ultrazvukovou sondou (krátkými pulsy po 

doby pěti minut) ve 20 ml pufru obsahujícím Triton X-100 jako detergent a s přidanými 

inhibitory proteáz leupeptinem (c=2 µM) a PMSF (c=1 mM). Následovala centrifugace (stejné 

podmínky), kdy supernatant byl odlit a peleta resuspendována ultrazvukovou sondou v pufru 

bez detergentu. 

Po promytí pufrem a závěrečné centrifugaci (stejné podmínky) peleta obsahovala 

inkluzní tělíska, která bylo nutné před dalšími pokusy nejdříve renaturovat. 

4.6) Renaturace DCL-1, dialýza, ultrafiltrace 

Pelety obsahující protein byly spojeny a rozpuštěny ve 2 ml 6 M roztoku guanidinu. 

Směs byla poté pomalu nakapána do renaturačního roztoku (0,4 M arginin, 5 mM cysteamin, 

1 mM cystamin, pH 8). Renaturační směs byla rozdělena po 100 ml do dialyzačních střev, 

která byla ponechána dialyzovat v 2� 8 l míchaného dialyzačního roztoku (výměna roztoku po 

šesti hodinách). 

Po skončení dialýzy bylo potřeba roztoky ze střev zakoncentrovat. Použita byla 

membrána s propustností ne větší než 10 kDa, pod tlakem N2.  

4.7) Ionexová chromatografie 

Zakoncentrovaná směs byla pro usazení sraženiny proteinu centrifugována (20 000� g, 

10 min) a následně zahuštěna v koncentrátoru (2500� g, 20 min). Poté byla nanesena na 

kolonu obsahující měnič aniontů – Q-Sepharosu (velikost kolony byla 20�1 cm). Matrice 
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Q-Sepharosy je tvořena zesíťovanou agarosou a jako funkční skupiny jsou zde přítomny 

kvartérní aminy[17], na které se v první fázi vážou anionty Cl-, jež jsou po nanesení vzorku 

vytěsněny záporně nabitými proteiny. Eluce vázaných proteinů probíhá postupným 

zvyšováním iontové síly mobilní fáze, která převede anex zpět do Cl- cyklu. 

Při této metodě byly použity 2 pufry o různé iontové síle  

Po převedení kolony do Cl- cyklu pomocí pufru B a následně do neutrálního prostředí 

pufrem A byl na kolonu nanesen vzorek. Eluční činidlo na počátku obsahovalo pouze pufr A. 

Jakmile byl vzorek bezpečně na koloně, začal vzrůstat podíl pufru B, který se během 30 minut 

lineárního nárůstu dostal na 100 %. Tím docházelo k postupnému navyšování iontové síly 

(obr. 4) a vytěsňování různých složek směsi. 

 Přítomnost proteinu v eluátu byla detekována spektrofotometricky měřením 

absorbance při vlnové délce 280 nm. Frakce obsahující vrchol o maximální absorbanci byla 

dále zakoncentrována. 
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Obr. 4: Zobrazení závislosti gradientu na čase: 

(A) doba než se vzorek nanesený na kolonu dostane do detektoru – mobilní fází je pufr A, 

(B) zobrazuje časový úsek, po který lineárně roste gradient iontové síly – pufr A je postupně 

nahrazován pufrem B, (C) promytí kolony pufrem B pro důkladné vytěsnění potenciálně navázaných 

složek – regenerace kolony, (D) převedení kolony zpět do neutrálního prostředí pufrem A 
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4.8) Gelová filtrace 

Pro purifikaci proteinu byla použita gelová filtrace na koloně plněné 

Superdexem 75 HR. Matrice kolony je tvořena dextranem – větveným polymerem glukanu – 

kovalentně vázaným na vysoce zesíťovanou agarosu.[18] 

Gelová filtrace je separační metoda, při které jsou jednotlivé komponenty směsi 

nanesené na kolonu děleny podle velikosti. Čím má složka větší velikost, tím míň může 

proniknout do molekulového síta kolony a tudíž může být neustále unášena elučním činidlem. 

Molekuly malé do gelu pronikají velmi snadno, čímž se podstatně zpožďují.[19] 

Frakce z ionexu obsahující protein byla zakoncentrována přes koncentrátor (2500� g, 

18 min) a nanesena na kolonu. Přítomnost proteinu v eluátu byla detekována 

spektrofotometricky (280 nm). 

4.9) Stanovení koncentrace proteinu 

Množství proteinu ve vzorku bylo stanoveno dvěma metodami. Metodou dle 

Bradfordové a reakcí s bicinchoninovou kyselinou (BCA stanovení).  

4.9.a) Stanovení dle Bradfordové 

Metoda je založena na reakci proteinů s CBB G-250 v kyselém prostředí – především 

s postranními řetězci argininu.[20] Vazba barvy na protein je pak zprostředkována 

nekovalentními interakcemi. 

Nejdříve byly připraveny kalibrační roztoky. Jako výchozí posloužil roztok BSA o 

koncentraci 2 mg/ml. Z něj byly namíchány standardní roztoky o koncentracích 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 

0,4 ; 0,5  a 1 mg/ml podle následující tabulky (tab. 3): 

Tab. 3: Objemy jednotlivých roztoků pro přípravu standardů. 

standardy 

c [mg/ml] 

objem výchozího 

roztoku 

dH2O 

[µl] 
Σµl 

použito pro další 

ředění 

výsledný objem 

[µl] 

1,0  450 µl 2 mg/ml 450 900 400 µl 500 

0,5  250 µl 1 mg/ml 250 500 - 500 

0,4  175 µl 2 mg/ml 700 875 375 µl 500 

0,3  150 µl 1 mg/ml 350 500 - 500 

0,2  375 µl 0,4 mg/ml 375 750 250 µl 500 

0,1  250 µl 0,2 mg/ml 250 500 - 500 
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Do 96-ti jamkové tečkovací destičky bylo pipetováno 3�5 µl od každého kalibračního 

roztoku plus 3�5 µl dH2O (slepý vzorek). 

Vzorky byly adekvátně naředěny a 3� po pěti µl pipetovány na destičku. 

Takto připravené roztoky byly převrstveny 200 µl činidla, promíchány a ponechány 

15 min při laboratorní teplotě. 

Poté byla proměřena jejich absorbance na spektrofotometru SAFIRE II při 595 nm. 

Z naměřených hodnot standardů byla sestrojena kalibrační křivka, podle které byly vypočteny 

koncentrace proteinu v jednotlivých frakcích. 

4.9.b) BCA stanovení 

Tato metoda je založena na dvou dějích. Nejdříve jsou Cu2+ ionty redukovány na Cu+, 

k čemuž přispívají cystein, cystin, tyrosin a tryptophan. Dále pak Cu+ ionty tvoří komplex 

s bicinchoninovou kyselinou, který má absorpční maximum při 562 nm.[21] 

Do tečkovací destičky bylo pipetováno 3�10 µl od všech standardních roztoků 

(viz. tab. 3) + 3�10 µl dH2O a 3�10 µl zředěných vzorků frakcí.  

Zaplněné jamky byly převrstveny 200 µl připraveného činidla (podle návodu výrobce) a 

ponechány 45 minut při laboratorní teplotě. 

Absorbance byla proměřena při 562 nm na spektrofotometru SAFIRE II. 

Z naměřených hodnot pro standardní roztoky byla sestrojena kalibrační křivka a podle 

směrnice vypočítána koncentrace proteinu ve vzorcích. 

4.10) Značení proteinu 

Vzorek obsahující protein DCL-1 o známé koncentraci byl dále barven 

NHS-Fluoresceinem a Alexa Fluor 488 barvou. NHS-Fluorescein se na molekulu proteinu 

váže přes postranní řetězce lysinu a terminální N-konec, které obsahují primární 

aminoskupinu (konstrukt DCL-1 obsahuje celkem 11 lysinů + N-konec). Ve slabě bazickém 

prostředí pak vzniká aminová vazba a zároveň dochází k odštěpení NHS.[22] Alexa Fluor je 

TPF-ester, který s primárními aminoskupinami vytváří stabilnější vazbu než NHS-Fluorescein. 

Optimální pH pro reakci je v rozmezí 4 – 10.[23] 

Jelikož byl elučním činidlem při gelové chromatografii pufr obsahující TRIS, který 

kromě 3 hydroxylových obsahuje i primární aminoskupinu, bylo zapotřebí proteiny převést do 

jiného prostředí – do 50 mM borátového pufru o pH 8,5. 

Po výměně pufrů bylo ke směsi přidáno odpovídající množství barvy a takto 1 hod 

inkubováno při laboratorní teplotě. Pro eliminaci nadbytečné barvy byl ke směsi přidán TRIS 
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(c=10 mM). Fluorescenčně značený protein byl od přebytečné barvy separován gelovou 

filtrací. Vybrané frakce (určeno spektrofotometricky) byly zakoncentrovány. 

Na základě následného proměření absorbancí 100� naředěného vzorku při vlnové 

délce absorpčního maxima samotného proteinu (280 nm) a proteinu s barvou (494 nm) – 

oproti dH2O jako slepému vzorku, kde absorbance při obou vlnových délkách byla rovna nule 

- byl podle protokolu vypočten stupeň značení a molární extinkční koeficient proteinu. 

(Koncentrace pro výpočet množství barvy byla stanovena metodou dle Bradfordové 

s 5� naředěným vzorkem).   

4.11) Fixace neoglykoproteinů na membránu 

S neoglykoproteiny byla provedena SDS-PAGE na 12 % gelu (příprava dle tabulky č. 4, 

5 % viz tab. 2, str. 19) v prostředí elektrodového pufru s vloženým napětím 15 mA/gel – 

zaostřovací – a 25/gel mA – rozdělovací gel. Po doběhnutí elektroforézy byly gely převedeny 

do roztoku po elektropřenos proteinů. 

Do toho samého roztoku byly namočeny nastříhané filtrační papíry. Mezi tím byly 

v čistém methanolu aktivovány 2 PVDF membrány (po dobu pěti minut), které pak byly 

převedeny do roztoku pro elektropřenos proteinů. 

Na spodní desku soupravy pro elektropřenos proteinů byla položena plastová šablona 

s dvěma okénky o velikosti gelů (a zároveň i vystřižené membrány). Na oba výřezy bylo 

naskládáno 6 vlhkých filtračních papírů, na každé straně okénko o 0,5 cm přesahujících. Na ně 

byla položena membrána, přes kterou přišel gel z SDS-PAGE. Ten byl dále převrstven šesti 

filtračními papíry. Okolí „sloupečků“ bylo důkladně vysušeno a byla přiložena horní deska. 

K aparatuře byly připojeny elektrody a zdroj konstantního proudu nastaven na 96 mA 

(1 mA/1 cm2 – membrána měla velikost 6�8 cm). Přenos probíhal 2 hodiny. 

Tab. 4: 12 % rozdělovací polyakrylamidový gel pro SDS elektroforézu, V=10 ml: 

složka dH2O 
roztok 

akrylamidu 

1,5 M TRIS-
HCl, 

pH 6,8 
10 % SDS 10 % APS TEMED 

V [ml] 3,5 4,0 2,5 0,1 0,1 0,004 
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4.11.a) Zpracování membrán 

Po ukončení přenosu byla jedna z membrán obarvena roztokem CBB R-250 a následně 

odbarven v silnějším odbarvovacím roztoku. 

Druhá membrána byla přes noc ponořena do 5 % roztoku BSA v PBS pufru. Protein 

BSA se v roztoku nespecificky navázal na membránu. 

4.12) Vazba radioaktivně značených DCL-1 na neoglykoproteiny fixované na 
membráně 

Jako radioaktivní značka pro DCL-1 byl použit 125I, značení bylo provedeno 

Prof. RNDr. Karlem Bezouškou, DSc. 

Po nočním zablokování PVDF membrány s navázanými neoglykoproteiny, byla 

membrána promyta čistým PBS pufrem. Při druhém promytí bylo k pufru přidáno 100 µl 

značeného proteinu a membrána 1 hodinu inkubována. Následovala dvě pětiminutová 

promytí čistým PBS pufrem. Poté byla membrána vysušena. 

Suchá membrána byla v temné komoře umístěna přes zesilující clonu na rentgenový 

film Medix XBU. Po dvanácti dnech byl film vyvolán. 
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(5) VÝSLEDKY 

5.1) Transformace buněk a následný výběr vhodných produkčních klonů 

Pokusná indukce tvorby proteinu byla prováděna podle standardního protokolu. 

Vzhledem k dobrému růstu bakteriální kultury mohly být bakterie kultivovány v kapalné 

kultuře (ve zkumavce) pouze tři hodiny při 37 °C a po indukci přídavkem 1 mM IPTG stačilo 

protein produkovat dvě hodiny při této teplotě. I přes krátký čas byla úroveň produkce 

proteinu vysoká, takže pro analýzu na SDS elektroforéze stačilo použít 1/20 objemu vzorku. 

Fotografie gelu na obrázku č. 5. 

 

 

Obr. 5: Fotografie gelu z SDS-PAGE, znázorňující proteinové složení bakterií, použitá pro výběr 

optimálního producenta DCL-1. 

V první dráze marker (M), v každé sudé pak proteiny produkované bakteriemi indukovanými IPTG 

(+), v lichých drahách proteiny bakterií bez indukce (-). 

Pro další produkci byly vybrány kultury z drah 5-8. 

Jelikož se všechny kultury daly označit pro produkci našeho proteinu jako optimální, 

byly vybrány kultury 5, 6, 7 a 8, kterými byl z jejich stacionární kultury zočkován  4� 0,5 l 

LB média s kanamycinem a tetracyklinem o příslušných koncentracích. 

M     5+     5-      6+     6-     7+     7-      8+     8- 

    M      1+     1-      2+     2-     3+    3-     4+      4- 

66 kDa 
45 kDa 

29 kDa 

14 kDa 

66 kDa 

45 kDa 

29 kDa 

14 kDa 
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5.2) Izolace inkluzních tělísek, optimalizace podmínek pro renaturaci DCL-1 

Z centrifugací získaných pelet bakterií, naprodukovaných celkem ve 2 l média, byla 

izolována inkluzní tělíska. Vhodné složení renaturačního roztoku bylo stanoveno na základě 

experimentálních podmínek (tabulka 5). Jelikož se protein skládal dobře při všech uvedených 

podmínkách, byly z ekonomického hlediska vybrány první (1) o pH 8 a koncentrací 

argininu 0,4 M. 

Tab. 5: Podmínky pro renaturaci DCL-1 

 (1) (2) (3) (4) 

pH 8 8,5 8 8 

Arg 0,4 M 0,4 M 0,4 M 1,0 M 

cysteamin 5 mM 5 mM 9 mM 5 mM 

cystamin 1 mM 1 mM 1 mM 1 mM 

 

5.3) Renaturace, dialýza, ultrafiltrace 

Po renaturaci následované dialýzou byl roztok obsahuhující protein zakoncentrován, 

přičemž při ultrafiltraci bylo možné dostat se až na koncentraci okolo 20 mg/ml, aniž by 

protein precipitoval. 

5.4) Ionexová chromatografie 

Ze zakoncentrovaného vzorku byl centrifugací odstraněn precipitát. Roztok obsahující 

protein byl následně zahuštěn na výsledný objem přibližně 15 ml, který byl nanesen na kolonu. 

Pro izolaci proteinů ze směsi byla použita chromatografie na koloně Q-Sepharosy FF. 

Frakce číslo 2 (obr. 6, str. 29, tab. 6, str. 29: retenční čas 36,6 – 47,8 min) byla 

zakoncentrována a nanesena na kolonu Superdexu 75 HR. 
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Obr. 6: Graf závislosti absorbance vzorku obsahujícího protein na čase. Kolona Q-Sepharosa FF, nástřik na 

kolonu 15 ml, FR 1 ml/min, absorbance měřena kontinuálně při 280 nm. 

5.5) SDS-PAGE frakcí z ionexové chromatografie 

Vzorky pro elektroforézu, která probíhala na 15 % polyakrylamidovém gelu, byly 

připraveny smíchánín 1/1 s 2� koncentrovaným redukujícím vzorkovým pufrem. Takto byly 

povařeny, centrifugovány a v objemu 10 µl naneseny do jamek v 5 % zaostřovacím gelu. 

Elektroforéza probíhala v prostředí SDS elektrodového pufru. Fotografie obarveného a 

následně odbarveného gelu na obr. 7, strana 30. 

 

  

Tab. 6: Ionexová chromatografie - frakce 

č.: t [min] 

0 01,0 – 21,0 

1 32,6 – 36,6 

2 36,6 – 47,8 

3 47,8 – 60,0 
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Obr. 7: Fotografie gelu frakcí z ionexové chromatografie.. 

V první dráze marker, v dalších pak jednotlivé frakce (číslování dle tab. 6, str. 29). 

Nejvyšší koncentrace izolovaného proteinu byla nalezena ve frakci číslo 2, odpovídající hlavnímu 

vrcholu na chromatogramu (obr. 6, str. 29). 

5.6) Gelová filtrace 

Frakce číslo 2 z ionexové chromatografie byla zakoncentrována na výsledný objem 

820 µl, který byl s ohledem na kapacitu kolony nanesen ve třech nástřicích na kolonu 

Superdexu 75 HR (průtoková rychlost elučního činidla – pufru C:  0,4 ml/min). 

Chromatogramy viz obr. 8. 
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Obr. 8: Grafy jednotlivých nástřiků – závislosti absorbance na čase. 

(1) Nástřik 1 – pro další práci byly uchovány frakce I/a (34,3 - 38,0 min) a I/b (38,0 - 41,1 min) 

(2) Nástřik 2 – uchována frakce II (33,4 - 37,6 min) 

(3) Nástřik 3 – uchována frakce III (33,1 - 38,2 min) 

Ve frakcích (viz obr. 8) byla následně stanovena koncentrace proteinů a provedena 

SDS-PAGE na 15 % gelu. 

  

36 kDa 
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14 kDa 

 M        0          1          2         3 
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5.7) Stanovení koncentrace proteinů 

Koncentrace proteinů v uchovaných frakcích z gelové filtrace byla stanovena metodou 

podle Bradfordové a reakcí s bicinchoninovou kyselinou. 

Z naměřených hodnot absorbancí kalibračních roztoků, pro stanovení dle Bradfordové, 

byla sestrojena kalibrační křivka (obr. 9). 
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Obr. 9: Kalibrační křivka pro stanovení koncentrace proteinů metodou dle Bradfordové – graf závislosti 

absorbance kalibračních roztoků na koncentraci se směrnicí o hodnotě 0,63608. 

Díky získané směrnici o hodnotě 0,63608 (obr. 9) byla vypočtena (na základě 

naměřených absorbancí) koncentrace proteinů v jednotlivých vzorcích z gelové filtrace (tab. 7, 

str. 32). Vzorky byly pro stanovení 5� naředěny. 
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Tab. 7: Naměřené absorbance frakcí z gelové chromatografie pro stanovení metodou dle Bradfordové a 

vypočtené koncentrace proteinů. 

FRAKCE A595 nm Ø A595 nm (ØA595 nm) - (ØAdH2O) 
c [mg/ml] 

5� ředěné 
c [mg/ml] 

I/a 0,5345 0,5659 0,4950 0,5318 0,1869 0,2938 1,4692 

I/b 0,4175 0,3915 0,4022 0,4037 0,0588 0,0925 0,4625 

II 0,4290 0,4454 0,4303 0,4349 0,0900 0,1415 0,7075 

III 0,4020 0,4008 0,4007 0,4012 0,0563 0,0885 0,4423 

A595 nm: absorbance frakcí měřená při 595 nm (měřeno 3�), Ø A595 nm: průměrné hodnoty absorbancí frakcí, 

(ØA595 nm) - (ØAdH2O): průměrné hodnoty absorbancí frakcí po odečtení hodnoty slepého vzorky (viz 

tab. 4), c [mg/ml] 5� ředěné, c [mg/ml]: výsledná koncentrace proteinů ve frakcích 

Výpočet koncentrace proteinů pro frakci I/a (ostatní analogicky):

( )
ml

mg

k

y
xqkxy 4692,1

0,63608

0,1869
5055 ==+=→×+=  

 

Z hodnot absorbancí kalibračních roztoků naměřených při vlnové délce 562 nm 

(stanovení bicinchoninovou kyselinou) byla opět sestrojena kalibrační křivka (obr. 10). 
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Obr. 10: Kalibrační křivka pro stanovení koncentrace proteinů pomocí BCA – graf závislosti absorbance 

kalibračních roztoků na koncentraci se směrnicí o hodnotě 0,411. 

Na základě směrnice získané z kalibrační křivky byly vypočteny koncentrace proteinů 

v jednotlivých vzorcích, které byly pro stanovení 5� naředěny (tab. 8, str. 33). 
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Tab. 8: Naměřené absorbance frakcí z gelové chromatografie pro stanovení pomocí BCA a vypočtené 

koncentrace proteinů. 

FRAKCE A562 nm Ø A562 nm (ØA562 nm) - (ØAdH2O) 
c [mg/ml] 

5� ředěné 
c 

[mg/ml] 

I/a 0,3003 0,3146 0,3069 0,3073 0,2057 0,5004 2,5018 

I/b 0,1479 0,1522 0,1532 0,1511 0,0495 0,1205 0,6024 

II 0,1739 0,1758 0,1763 0,1753 0,0738 0,1794 0,8972 

III 0,1390 0,1383 0,1452 0,1408 0,0393 0,0955 0,4776 

A562 nm: absorbance frakcí měřená při 562 nm (měřeno 3�), Ø A562 nm: průměrné hodnoty absorbancí frakcí, 

(ØA562 nm) - (ØAdH2O): průměrné hodnoty absorbancí frakcí po odečtení hodnoty slepého vzorky (viz 

tab. __), c [mg/ml] 5� ředěné, c [mg/ml]: výsledná koncentrace proteinů ve frakcích. 

Výpočet koncentrace proteinu analogicky stanovení dle Bradfordové. 

5.8) SDS-PAGE frakcí z gelové filtrace 

SDS-PAGE frakcí z gelové chromatografie (obr. 8, str. 30) byla provedena na 15 % 

gelu. 

Fotografie obarveného a následně odbarveného gelu viz obr. 11. 

 

 

Obr. 11: Fotografie gelu frakcí z gelové filtrace. 

V první dráze marker, v dalších pak jednotlivé frakce (číslování dle obr. 8, str. 30) 

Nejvyšší koncentrace izolovaného proteinu byla nalezena ve frakci s označením I/a, odpovídající 

hlavnímu vrcholu z prvního nástřiku (viz obr. 8, str. 30) 
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5.9) Značení proteinu NHS-Fluoresceinem a Alexa Fluor 488, výpočet stupně 

značení 

V roztoku obsahující protein o koncentraci 1,46 mg/ml (značeno NHS-Fluoresceinem – ve 

24 molárním nadbytku oproti proteinu) a 1,61 mg/ml (značeno Alexou Fluor) byla proměřena 

absorbance při vlnových délkách 280 a 494 nm (tab. 9) a na jejím základě byl vypočten (podle 

příslušných protokolů) molární extinkční koeficient proteinu a stupeň značení. 

Tab. 9: Naměřené absorbance NHS-Fluoresceinem a Alexa Fluor 488  značeného, 100� naředěného proteinu 

DCL-1 

 (Fluorescein) 

A(280 nm) 0,204  DCL-1 

(Alexa) 

A(280 nm) 0,043 

A(494 nm) 0,592  A(494 nm) 0,053 

 

Výpočet molárního extinkčního koeficientu (ε [M-1cm-1]) a stupně značení (D [molů 

barvy na mol proteinu]) při značení proteinu pomocí NHS-Fluoresceinu. 
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n ... látkové množství [mol] 

m ... hmotnost proteinu v 1 ml roztoku [g] 

V ... [l] 

M ... molární hmotnost proteinu  

A280 ... absorbance vzorku při 280 nm 

A494 ... absorbance vzorku při 494 nm 

CF ... korekční faktor (viz protokol [04]) 

ε´... extinkční koeficient barvy  

ε´´... vypočítaný molární extinkční koeficient 

proteinu 

c´... koncentrace stanovená metodou dle 

Bradfordové 

c F ... vypočtená molární koncentrace [mol/dm3] 
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Výpočet molárního extinkčního koeficientu a stupně značení při značení proteinu Alexa Fluor 

488: 

( ) ( )
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n ... látkové množství [mol] 

m ... hmotnost proteinu v 1 ml roztoku [g] 

V ... [l] 

M ... molární hmotnost proteinu  

A280 ... absorbance vzorku při 280 nm 

A494 ... absorbance vzorku při 494 nm 

CF ... korekční faktor (viz protokol [04’]) 

ε´... extinkční koeficient barvy  

ε´´... vypočítaný molární extinkční koeficient 

proteinu 

c´... koncentrace stanovená metodou dle 

Bradfordové 

c A ... vypočtená molární koncentrace [mol/dm3] 

 

Modifikace molekuly proteinu vysokým počtem molekul barvy není žádoucí, jelikož 

negativně ovlivňuje jeho fyzikálněchemické a biologické vlastnosti. Z tohoto důvodu byl pro 

další pokusy použit protein značený Alexa Fluor 488. 

5.10) Fixace neoglykoproteinů na membránu 

Pro uskutečnění vazebných testů extracelulární části DCL-1 na neoglykoproteiny, bylo 

nejprve zapotřebí je zafixovat na membránu. 

S neoglykoproteiny byla provedena SDS-PAGE na 12 % gelu. Jejich zásobní roztoky 

měly všechny koncentraci 10 mg/ml. Vzorky byly po předchozí zkušenosti namíchány dle 

tabulky č. 10, str. 36. 

Připravené vzorky byly na 5 minut povařeny, centrifugovány (5 min, 14000� g) a 

naneseny na 5 % zaostřovací gel v objemu 5 µl od každého, včetně markeru. 
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Tab. 10: Objemy neoglykoproteinů, standardu BSA a markeru smíchaných s redukujícím vzorkovým 

pufrem. 
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Číslice v kolonkách u vzorkového pufru znamenají jeho koncentraci (1�/2� koncentrovaný). 

Po doběhnutí elektroforézy byly proteiny, na základě uniformního záporného náboje - 

přeneseny na PVDF membránu. 

Jakmile byl přenos ukončen, jedna membrána byla obarvena a druhá přes noc 

zablokována pomocí BSA. Fotografie obarvené a následně odbarvené membrány viz obr. 12. 

 

 

 

Obr. 12: Fotografie membrány po elektropřenosu proteinů. 

V poslední dráze Marker, předposlední standard BSA a dále neoglykoproteiny (očíslování viz 

tab. 10).  

V pravé části fotografie z paralelního gelu s novým markerem (M*) 
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5.11) Vazba radioaktivně značených DCL-1 na neoglykoproteiny fixované na 
membráně 

Po nočním zablokování byla membrána promyta čistým PBS pufrem a PBS pufrem 

s radioaktivně značeným proteinem DCL-1. Po hodinové inkubaci byly nenavázané proteiny 

odmyty a membrána vysušena. 

Vysušená membrána byla ponechána na rentgenovém filmu spolu se zesilující clonou. 

Po dvanácti dnech byl film vyvolán (obr. 13). 

 

  

Obr. 13: Fotografie X-ray filmu odpovídajícího membráně (obr. 8) 

Černé flíčky teoreticky odpovídají místům, kde se na neoglykoproteiny (viz tab. 12) navázal 

radioaktovně značený protein. 

Při použití standardních podmínek se vazba (po porovnání X-ray filmu s membránou) 

jevila spíše jako nespecifická. 

 

  

   (8)     (7)     (6)     (5)     (4)     (3)     (2)      (1)   BSA    M 
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(6) DISKUSE 

Laboratoř architektury proteinů, kde jsem měla možnost vypracovat experimentální 

část této práce, se zabývá především studiem C-lektinových receptorů. Pro návrh jednotlivých 

metod tak bylo využito předchozích zkušeností s jinými proteiny. Produkovaná část proteinu 

DCL-1 se ale na rozdíl od některých jiných receptorových domén (např. aktivačního receptoru 

NKG2D přítomného na NK buňkách) měla některé výhodné vlastnosti (například vysokou 

čistotu a stabilitu vzorku).   

Kompetentní buňky E. coli byly transformovány metodou tepelného šoku expresním 

vektorem pDCL1E,, který byl připraven zaligováním DNA fragmentu obsahujícího gen pro 

extracelulární část C-lektinového receptoru dendritických buněk DCL-1 do komerčně 

dostupného vektoru pET-30a(+). 

Z kolonií bakterií, exprimujících vnesený gen, byli na základě výsledku SDS-PAGE 

vybráni optimální producenti, kteří byli dále naprodukováni ve velké objemu. Cílový protein 

byl produkován do cytoplasmy ve formě inkluzních tělísek, odkud byl po mechanickém 

rozrušení bakteriálních stěn izolován.  

Pro renaturaci proteinu byly optimální podmínky stanoveny na základě ekonomického 

hlediska. Narozdíl od zmíněného NKG2D se DCL-1 skládal výborně při všech použitých 

podmínkách. 

Renaturovaný a následně dialyzovaný protein byl zakoncentrován, přičemž ani při 

koncentraci 20 mg/ml nedocházelo k tvorbě precipitátu, což lze považovat za důsledek, a tedy 

i důkaz, správného poskládáni proteinu. 

V první fázi purifikace byla zakoncentrovaná směs obsahující protein nanesena na 

ionexovou kolonu Q-Sepharosy FF, kde byly případné kontaminanty odstraněny na základě 

možné iontové interakce s funkčními skupinami matrice kolony. Dalším krokem byla izolace 

monomerního proteinu gelovou filtrací. S izolovanými frakcemi byla provedena SDS-PAGE, 

čímž byla orientačně potvrzena molekulová hmotnost konstruktu, která by měla odpovídat 

16,4 kDa.  

Čistý izolovaný protein byl značen NHS-Fluoresceinem a Alexou Fluor 488 – 

fluorescenčními barvami, které se amidovou vazbou vážou na primární aminy v molekule. 

V aminokyselinové sekvenci konstruktu je možné najít 11 lysinů + N-konec, tudíž 12 

potenciálních vazebných míst. Alexa Fluor 488 má oproti NHS-Fluoresceinu hlavní přednost 

ve stabilitě komplexů a  nízké fotolabilitě. Podle vypočteného stupně značení je patrné, že 
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NHS-Fluorescein se na protein váže ve velkém množství, což negativně ovlivňuje jeho 

fyzikálněchemické a biologické vlastnosti. 

Protein značený Alexou Fluor 488 byl odeslán do Konsorcia pro funkční glykomiku 

(Consortium for functional glycomics), kde se zabývají především vazebnými možnostmi 

proteinů a sacharidových struktur – a jejich vlivem na mezibuněčnou komunikaci. 

Jelikož DCL-1 patří do CTLR rodiny, byly s naší částí proteinu realizovány vazebné 

testy. Osm typů neoglykoproteinů (sacharidů vázaných na BSA) bylo nejdříve ponecháno 

elektroforeticky zaputovat do polyakrylamidového gelu. Jelikož byly vzorky připraveny 

pomocí SDS, byl proteinům udělen uniformní záporný náboj, díky kterému mohly být 

horizontálně přeneseny na PVDF membránu, kde zůstaly fixovány. Po zablokování 

potenciálních vazebných míst na membráně čistým BSA byly sacharidové části (z membrány 

vystupující) převrstveny 125I značeným proteinem. Po inkubaci a následném oplachu byla 

membrána na 12 dní přiložena na rentgenový film s násobící clonou. Po vyvolání filmu a jeho 

porovnání s membránou lze usuzovat spíše na nespecifickou vazbu. 

V současné době je řešena struktura extracelulární části DCL-1 na základě jejích 13C a 
15N spekter z nukleární magnetické resonance (náhled na obrázku 14), a byl získán refraktující 

krystal. 

 

Obr. 14: Náhled 3D struktury extracelulární části receptoru DCL-1.  
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(7) ZÁVĚR 

o z úspěšně transformovaných buněk E. coli kmene Gold byly vybrány klony vhodné pro 

produkci proteinu 

o velkoobjemovou produkcí byla připravena inkluzní tělíska 

o na základě experimentu byly stanoveny optimální podmínky pro renaturaci inkluzí 

o protein byl purifikován 

o čistý protein byl naznačen fluorescenční barvou – NHS-Fluoresceinem a Alexa 

Fluor 488 

o se 125I značeným proteinem byly provedeny vazebné testy na neoglykoproteiny 
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(9) PŘÍLOHY 

9.1) Aminokyselinová sekvence CTL recptoru DCL-1[16] 

M L R A A L P A L L L P L L G L A A A A V AD C P S S T W I Q F Q D S C Y I F L Q E A I K V E S

I E D V R N Q C T D H G A D M I S I H N E E E N A F I L D T L K K Q W K G P D D I L L G M F Y D

T D D A S F K W F D N S N M T F D K W T D Q D D D E D L V D T C A F L H I K T G E W K K G N C E

V S S V E G T LC K T A I P Y K R K Y L S D N HI L I S A L V I A S T V I L T V L G A I I W F L

Y K K H S D S R F T T V F S T A P Q S P Y N E D C V L V V G E E N E Y P V Q F D  

Signální peptid 
Extracelulární oblast (+ signální peptid) 
Helikální transmembránová oblast 
Cytoplasmatická oblast 
CTLD 

 

9.2) Aminokyselinová sekvence konstruktu 

M D C P S S T W I Q F Q D S C Y I F L Q E A I K V E S I E D V R N Q C T D H G A D M I S

I H N E E E N A F I L D T L K K Q W K G P D D I L L G M F Y D T D D A S F K W F D N S N M T F D

K W T D Q D D D E D L V D T C A F L H I K T G E W K K G N C E V S S V E G T L C K T A I P Y K R  
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9.3) Abstrakt 

Dendritické buňky, vyskytující se v hojném počtu téměř ve všech tkáních, na svém 

povrchu exprimují C-lektinový receptor DCL-1 (CD302). Tato molekula se řadí 

k transmembránovým receptorům první třídy, což znamená, že N-terminální část, na které se 

nachází signální sekvence a doména typu C-lektinů vázající sacharidové struktury (CTLD), je 

lokalizována extracelulárně, zatímco C-terminální část, která obsahuje potenciální fosforylační 

místa a signální sekvenci pro intracelulární transport, se nachází v cytosolu. Jelikož je sekvence 

tohoto proteinu v rámci všech savců vysoce konzervovaná, lze usuzovat na jeho důležitou 

fyziologickou úlohu. Přesto je tato molekula stále málo prozkoumaná. 

Tato práce se zabývá extracelulární částí receptoru DCL-1, především úsekem 

obsahujícím CTLD. Abychom se o této molekule více dozvěděli, byl na základě předchozích 

zkušeností laboratoře vybrán vhodný produkční systém, zahrnující bakteriální buňky E. coli 

BL21 (DE3) Gold, které produkují cílený protein ve formě inkluzních tělísek do cytoplasmy. 

Dále byly optimalizovány podmínky in vitro renaturace a analytickými metodami bylo 

zkontrolováno, zda je protein v dostatečně nativním stavu pro uskutečnění dalších pokusů. 

Molekula byla v dalším kroku značena fluorescenčními barvami NHS-Fluoresceinem a 

Alexou Fluor, kdy část značená Alexou Fluor byla poslána pro širší vazebné testy se 

sacharidovými strukturami do Centra pro funkční glykomiku (Consorcium for Functional 

Glycomics). V naší laboratoři jsme s proteinem značeným radioaktivním 125I též uskutečnily 

vazebné testy na určité sacharidy, z jejichž výsledků lze předpokládat možnou vazebnou 

aktivitu a usuzovat na biologickou funkci tohoto receptoru. 
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Svoluji k zapůjčení této práce pro studijní účely a prosím, aby byla řádně vedena evidence 

vypůjčovatelů. 
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