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ABSTRAKT  
 

Univerzita Karlova v Praze  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra biochemických věd  

 

Kandidát: Kateřina Kosánová 

Školitel: Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 

Název diplomové práce: Klonování, exprese a purifikace lidské AKR1C4. 

 

AKR1C4 je jedním ze čtyř lidských enzymů podrodiny aldo-ketoreduktas AKR1C. Jde 

o monomerní cytosolický protein o velikosti 323 aminokyselin exprimovaný v játrech. 

Hraje významnou roli jak v metabolismu endogenních, tak i exogenních látek. Podílí se 

na metabolizaci steroidních hormonů a žlučových kyselin a nejrůznějších léčiv jako 

např. tibolonu nebo naltrexonu. Hraje roli i v aktivaci některých kancerogenních látek, 

jako jsou PAH.  

 

cDNA enzymu byla dodána v buňkách E. coli DH10B, vložená do vektoru pDNR-LIB. 

Po rozbití buněk a izolaci plasmidu byla kódující sekvence namnožena pomocí PCR. 

Následně byla díky štěpícím místům pro Nde I a Xho I endonukleasy, které byly 

součástí primerů pro PCR, zaligována do vektoru pET-28b. Takto připravený 

rekombinantní plasmid byl transformován pomocí tepelného šoku do buněk E. coli 

HB101. Po svém namnožení byl ligovaný plasmid transformován do buněk BL21. 

Upravené buňky BL21 byly využity k expresi proteinu. Pro indukci overexprese byl 

použit IPTG. Čistý rekombinantní protein AKR1C4 se získal pomocí ÄKTA purifikace 

na chelatačních kolonkách, jeho čistota byla ověřena pomocí SDS-PAGE elektroforézy. 

Pro další využití byly uloženy vzorky enzymu a stejně tak i zásobní kultury buněk 

HB101 a BL21 se zaligovanými plasmidy. U části skladovaného enzymu byl odštěpen 

His-tag. U obou variant enzymu byla pro ověření jejich funkčnosti změřena jejich 

aktivita vůči oracinu. 
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ABSTRACT  
 

Charles University in Prague  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Biochemical Sciences  

 

Candidate: Kateřina Kosánová 

Supervisor: Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 

Title of diploma thesis: Cloning, expression and purification of human AKR1C4. 

 

AKR1C4 is one of four enzymes in men belonging to subfamily of aldo-keto reductases 

AKR1C. It is monomeric cytosolic protein with length of 323 amino acids expressed 

in liver. It plays an important role both in metabolism of endogenous and exogenous 

substances. It is involved in the metabolism of steroid hormones and bile acids and 

many drugs, for example tibolone and naltrexone. It also plays a role in activation of 

some cancerogenic substances, e.g. PAHs. 

 

cDNA of enzyme was delivered in cells of E. coli DH10B,  in pDNR-LIB vector. After 

lysis of cells and isolation of plasmid, the coding sequence was amplified by PCR. 

Afterwards it was ligated into vector pET-28b, thanks to added restriction sites for 

Nde I and Xho I endonucleases in designed PCR primers. The recombinant plasmid 

prepared by this way was transformed by heat shock to cells E. coli HB101. After 

amplification of ligated plasmid it was transformed to E. coli BL21. Adjusted cells 

BL21 were used for expression of the protein. IPTG was used as induction reagent for 

overexpression. Pure expressed recombinant protein AKR1C4 was purified by ÄKTA 

purifier using chelating columns and its purity was verified by SDS-PAGE 

electrophoresis. Enzyme together with cell cultures of HB101 and BL21 with ligated 

plasmids have been stored for next use. One part of stored enzyme was cleaved off 

His-tag. For both sorts of enzyme, with and without His-tag, their activity against oracin 

was measured to verify their proper function. 
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1 ÚVOD 

Aldo-ketoreduktasy představují velmi obsáhlou skupinu enzymů vyskytujících se 

prakticky ve všech živých organismech. Metabolizují širokou škálu substrátů a mají vliv 

na metabolismus endogenních i exogenních látek včetně mnoha léčiv. Díky svému vlivu 

na deaktivaci nebo naopak aktivaci léčiv, vlivu na kancerogenezi a rezistenci některých 

nádorů na podávaná cytostatika představují významný cíl farmaceutického výzkumu. 

Do této skupiny patří i AKR1C4, lidský enzym ze skupiny 

hydroxysteroiddehydrogenas, známý i pod několika dalšími názvy. Jeho role 

v organismu je shrnuta v teoretické části práce. 

Vzhledem k významu aldo-ketoreduktas se snaží katedra biochemických věd 

Farmaceutické fakulty v HK získat sadu těchto enzymů pro další zkoumání. Součástí 

této snahy je i moje práce, klonování a namnožení rekombinantního enzymu AKR1C4, 

jak bude popsáno dále. V době sepsání mé práce byly již proměřeny aktivity tohoto 

enzymu s NNK a nabumetonem. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Aldo-ketoreduktasy 

2.1.1 Charakteristika rodiny 

Aldo-ketoreduktasy jsou velkou skupinou enzymů, které mají několik společných rysů. 

Jsou to oxidoreduktasy, redukující aldehydy a ketony na odpovídající primární 

a sekundární alkoholy. V současnosti je dělíme do 15 rodin podle podobnosti sekvence 

aminokyselin. Jsou to obvykle monomerní cytosolické polypeptidy o velikosti 280-320 

aminokyselin, cca 34 - 37 kDa. Jinak než v monomerní formě se vyskytují enzymy 

z rodin AKR2, AKR6 a AKR7. Všechny aldo-ketoreduktasy využívají jako kofaktor 

NAD(P)H. Vyskytují se u bakterií, protozoí, kvasinek, rostlin i živočichů. U lidí byly 

nalezeny enzymy z rodin AKR1, AKR6 a AKR7. 

 

2.1.2 Členění skupiny a systematika názvů 

AKR se člení podle podobnosti sekvence aminokyselin. Do rodiny se sdružují všechny 

enzymy, které sdílejí méně než 40 % sekvence s ostatními rodinami. Celkem 

rozlišujeme v současné době 15 rodin. V rámci rodiny mohou být vyčleněny podrodiny 

s enzymy s více než 60% shodou. Podrodiny nalezneme v 9 z 15 rodin. Pokud mají 

proteiny více než z 97 % shodnou sekvenci aminokyselin, jsou považovány za alely, 

ovšem pouze pokud nevykazují odlišnou enzymovou aktivitu, nebo pokud nejsou 

tvořeny na základě odlišné cDNA. Příkladem izoforem s velmi podobnou sekvencí jsou 

AKR1C1 a AKR1C2, viz dále.  

 

Názvy jednotlivých enzymů jsou vytvořeny takto: Jako první stojí zkratka pro 

aldo-ketoreduktasy, AKR. Následuje arabská číslice přiřazená rodině, do které enzym 

patří, pak velké mísmeno patřící podrodině a nakonec opět arabská číslice určující 

konkrétní enzym. Některé rodiny AKR navíc netypicky tvoří multimery, u těchto se 

vyznačuje stechiometrický poměr mezi jednotlivými izoformami.  

 

 



 11 

2.1.3 Substráty 

Aldo-ketoreduktasy metabolizují širokou škálu substrátů, endogenních i exogenních, 

například alifatické a polycyklické aldehydy, monosacharidy, steroidy, prostaglandiny, 

isoflavonoidy a mnohá xenobiotika (NNK, PAH trans-dihydrodioly, aflatoxin 

dialdehyd). Učastní se I. fáze metabolismu. Regulují pomocí oxidací/redukcí steroidů 

obsazení jaderných receptorů. Mohou být polymorfní, což má za následek, že se 

vyskytuje vysoká interindividuální rozdílnost v metabolismu jejich substrátů. Mají roli 

v regulaci proliferace, mohou mít proapoptotické nebo naopak prokarcinogenní efekty. 

 

2.1.4 Struktura enzymů 

Všechny aldo-ketoreduktasy se podobají strukturou, obsahují (β/α)8 soudek vytvářející 

trojrozměrnou strukturu. Vnitřek soudku je tvořen β-skládanými listy, vnějšek struktury 

formují α-helixy. Navíc jsou ve struktuře ještě přidány další dva helixy, H1 mezi 

β-skládaným listem 7 a α-helixem 8 a H2 mezi α-helixem 8 a karboxylovým koncem. 

Na amino konci pak lze nalézt krátkou β-vlásenku, která zakrývá dno centrálního 

soudku. Substrátovou specifitu pomáhají určit tři velké smyčky A, B a C. Důležitým 

místem pro určení substrátové specifity mezi cukry nebo steroidy jsou také 

aminokyselinové zbytky v pozicích 54 a 118, v rodině AKR1C jde o Leu nebo Ile 

(pozice 54) a Phe (pozice 118). Aktivní místo enzymů je situováno dovnitř struktury 

do centrálního β-soudku na karboxylový konec. Toto místo je vysoce hydrofobní. 

Aktivní místo i místo pro navázání kofaktoru se v celé skupině velmi podobají, jsou 

evolučně zakonzervovány, zatímco místo pro vazbu substrátu se liší více a vytváří tak 

prostor pro širokou substrátovou specifitu aldo-ketoreduktas. Kapsa, do které se váže 

substrát, je tvořena karboxylovými konci centrálních β-listů a jejich přilehlými 

oblastmi, které vedou do vnějších α-helixů. Zbytky aktivního místa a nikotinamidový 

kruh NADPH kofaktoru tvoří dno této kapsy. V celé skupině se vyskytuje až 

na výjimky tzv. katalytická tetráda, čtveřice zbytků aminokyselin, které hrají klíčovou 

roli v aktivitě aldo-ketoreduktas. Jde o Tyr-55, His-117, Asp-50 a Lys-84, číslováno 

podle AKR1C9. (Jez et al. 1997, Penning 1999, Sanli et al. 2003) 
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Obr. 1. Schéma (β/α)8 struktury AKR.  Zde AKR1C1, červeně vyznačeny jsou α-helixy, žlutě β-

skládané listy a zeleně smyčky sekundární struktury, nejdůležitější smyčky A, B a C jsou vyznačeny 

fialově. Převzato z Brožič et al. 2011. 

 

2.1.5 Reakční mechanismus 

Aldo-ketoreduktasy metabolizují substráty pomocí bi-bi reakčního mechanismu, kdy se 

nejprve naváže kofaktor NAD(P)H, a stejně tak se jako poslední odpoutává. Jeho 

navázáním dochází ke konformační změně, která umožní vazbu substrátu. Většina 

reakcí je reverzibilních, neboť jsou spojeny jen s malou změnou volné energie, nicméně 

v podmínkách in vivo působí především v redukčním směru.  

 

Reakční rychlost určuje obvykle navázání a uvolnění kofaktoru. Většina 

aldo-ketoreduktas vykazuje preferenci k NADPH oproti NADH.  Vazba kofaktoru se 

podobá v celé skupině. Jde o reakci nikotinamidového kruhu se čtyřmi zbytky enzymu, 

jeden z nich je vždy aromatický, u AKR1C9 jde o Tyr-216, u AKR1C4 o His (Ohta et 

al. 2000). Ostatní tři zbytky jsou polární a vážou se pomocí vodíkových můstků 

na karboxamidovou skupinu nikotinamidu a napomáhají tak potřebné orientaci 

kofaktoru, u AKR1C9 jde o Gln-190, Asn-167 a Ser-166. Dalších několik zbytků 

vytváří vodíkové vazby s adenosin-2´-monofosfátem. Na rozdíl od předchozích, vazba 

pyrofosfátového můstku kofaktoru s enzymem není shodná ve všech rodinách. 

U AKR1C9 je tato vazba zprostředkována van der Waalsovými interakcemi můstku se 

zbytky 26-27, 222-226 a Arg-270, které zafixují kofaktor v dané poloze, jde o tzv. 
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„safety belt“, tedy bezpečnostní pás. U některých jiných aldo-ketoreduktas může být 

tvořen vodíkovými vazbami.  

 

Dalším krokem je navázání substrátu, vazebné místo se skládá z Tyr a His katalytické 

tetrády, nikotinamidu kofaktoru, částí smyček A, B a C a několika dalších zbytků 

na okraji aktivního místa, u AKR1C9 jde o Trp-24, Tyr-55, Trp-86, Trp-118, Phe-129 

a Tyr-216. Orientaci substrátu navíc upravují molekuly vody přítomné v aktivním místě. 

Při redukci dochází k přenosu 4-pro-R-hydridového iontu z nikotinamidu na karbonyl 

substrátu a navázání protonu pro vznik alkoholu. Opačný děj se odehrává během 

oxidace. Donorem protonu je Tyr. Ostatní zbytky katalytické tetrády slouží k usnadnění 

přenosu protonu a orientaci karboxylu substrátu v aktivním místě. (Jez et al. 1997, 

Penning 1999, Sanli et al. 2003) 

 
Obr. 2. Reakční mechanismus aldo-ketoreduktas. Tyr-55 (zde Tyr-48, podle AKR1B1) interaguje 

s karbonylem substrátu. Dochází tak k polarizaci karbonylu a urychlení přenosu hydridu z kofaktoru. 

Další přítomné zbytky usnadňují přenos protonu. Převzato z Barski et al. 2008. 
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2.2 AKR1 
Rodina AKR1 se dělí do 6 podrodin značených A, B, C, D, E a G, z toho lidské enzymy 

nacházíme v podrodinách AKR1A (aldehydreduktasy), AKR1B (aldosareduktasy), 

AKR1C (hydroxysteroiddehydrogenasy) a AKR1D (steroid-5β-reduktasa). 

 

2.3 AKR1C (3α-hydroxysteroiddehydrogenasy) 
Do této podrodiny řadíme 25 enzymů, z toho 4 jsou lidské. Na rozdíl od ostatních AKR 

není limitujícím krokem pro rychlost reakce uvolnění koenzymu, ale chem. reakce 

a uvolnění alkoholu (Penning et al. 2003). 

 

 
Obr. 3. Fylogenetický strom, zobrazující vzájemné vztahy mezi známými AKR1C. Enzymy 

AKR1C1-4 jsou lidské, ostatní nacházíme u jiných savců. Převzato z Veliça et al. 2009. 

 

2.3.1 AKR1C9  

AKR1C9 je nejprozkoumanějším enzymem podrodiny. S lidskými formami má 

společných 67 % sekvence. Je to monomerní protein s délkou 322 aminokyselin 

a molekulární váhou 37 029 Da. Z jeho vlastností se často usuzuje i na vlastnosti 

ostatních enzymů AKR1C. Byla získána jeho krystalická struktura jak jako apoenzymu, 

tak i jako komplexu s NADP+ a testosteronem. AKR1C9 je stereospecifická 
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3-ketosteroiddehydrogenasa. Jde o jedinného zástupce této podrodiny u potkana. Oproti 

tomu známe čtyři izoformy u lidí, které ovšem vykazují mnohem nižší hodnoty kcat, 

pravděpodobně kvůli větším rozměrům kapsy pro vazbu steroidů, kde není substrát 

pevně vázán (Penning et al. 2003, Penning et al. 2004). 

 

2.3.2 Lidské AKR1C 

Byly nalezeny celkem 4 lidské AKR1C a to AKR1C1 (20α(3α)-HSD), AKR1C2 

(typ 3 3α-HSD), AKR1C3 (typ 2 3α(17β)-HSD) a AKR1C4 (typ 1 3α-HSD). Tyto 

isoformy sdílí alespoň 84 % aminokyselinové sekvence, AKR1C1 a AKR1C2 se liší 

pouze 7 aminokyselinami, tj. mají společnou sekvenci z 98 %. Přesto se tyto dvě 

izoformy liší substrátovou specifitou a jejich funkce v organismu jsou rozdílné. 

  

AKR1C se od ostatních rodin odlišují i výběrem kofaktoru, zatímco většina 

aldo-ketoreduktas preferuje NADPH, AKR1C využívají jak NADPH, tak i NADH, 

ovšem v nepoškozených buňkách vystupují většinou jako reduktasy za využití NADPH, 

vzhledem k hladině koenzymů, kdy na NAD+ závislá oxidace je inhibována nízkými 

koncentracemi NADPH, zatímco na NADPH závislá 3-ketosteroid redukční aktivita 

opačným kofaktorem inhibována není (Steckelbroeck et al. 2004).  

 

AKR1C jsou součástí I. fáze metabolismu, neboť zavádějí do molekuly hydroxylovou 

skupinu pro další glukuronidaci a sulfataci, ale jsou schopné redukovat i konjugované 

steroidy jako např. DHT-17β-glukuronid, DHT-17β-sulfát a Tib-17β-sulfát, tedy 

nastává situace, kdy II. fáze metabolismu předchází I. fázi (Jin et al. 2009).  

 

Jednotlivé izoformy se částečně liší stereometrií svých produktů, AKR1C1 vykazuje 

nejen 3α-hydroxysteroid dehydrogenasovou aktivitu, ale má i 3β-HSD efekt. AKR1C2 

tvoří preferenčně 3α produkty, AKR1C3 vykazuje slabou 3α- i 3β-HSD aktivitu 

a pomocí AKR1C4 vznikají stejně jako u AKR1C1 obě formy, ovšem primárně jsou 

tvořeny α-produkty, které jsou pak dalším působením AKR1C4 konvertovány 

na β-produkty (Steckelbroeck et al. 2004). 

 

Lidské AKR1C geny se skládají z 9 exonů a vytváří “cluster“ na chromozomu 

10p14-15.  Tyto čtyři geny jsou součástí většího clusteru 9 genů, z nichž 2 se zatím 
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zdají být potenciálně dalšími členy AKR1C. Většina AKR genů má místa pro translační 

počátek na prvním exonu, jednou z výjimek je AKR1C2, která má zvláštní exon na 

5´-konci kódující 5´-UTR (Barski et al. 2008). 

 

2.3.2.1 Endogenní substráty AKR1C 

AKR1C hrají klíčovou roli v metabolismu steroidních hormonů. Jsou to 3-, 17- 

a 20-ketosteroidreduktasy a 3α-, 17β- a 20α-hydroxysteroidoxidasy. Lidské formy 

AKR1C  tak na rozdíl od AKR1C9, který působí pouze v pozici 3, vykazují aktivitu 

na třech pozicích, byť s různou preferencí. Důvodem je, vzhledem k větším rozměrům 

vazebné kapsy, existence tří různých způsobů, jak se mohou steroidy orientovat 

na enzym (Jin et al. 2003, Penning et al. 2003). AKR1C4 je preferenčně 

3-ketosteroidreduktasa, stejně tak jako AKR1C2. AKR1C3 je především 

17-ketosteroidreduktasa, ovšem redukuje i ketoskupinu v poloze 3. AKR1C1 je pak 

přednostně 20-ketosteroidreduktasou. 

 

 
Obr. 4. Různé způsoby orientace steroidních substrátů v aktivním místě AKR1C. V AKR1C9 

se steroidní substráty mohou orientovat pouze jedním způsobem, naproti tomu lidské AKR1C 

vykazují větší variabilitu. Převzato z Penning et al. 2003. 

 

AKR1C3 se navíc účastní i metabolismu prostaglandinů, konvertuje prostaglandiny 

PGH2 na PGF2α a PGD2 na 9α,11β-PGF2α. Snižuje také množství PGJ2 v těle a tím brání 

jeho účinku na PPARγ a spolu s tím nepřímo ovlivňuje i diferenciaci buněk. Tento 
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mechanismus je podstatný především v hematopoetické tkáni, AKR1C3 v nadbytku 

může být spojena s akutní myeloidní leukemií. 

 

 

Obr. 5. AKR1C3 je prostaglandin F syntasa. Převzato z Penning & Drury 2007. 

 

Tyto enzymy ovlivňují hladinu androgenů, estrogenů a progestinů v lidském těle. 

AKR1C4 je z nich katalyticky nejúčinnější. Vzhledem k ovlivnění metabolismu 

pohlavních hormonů má množství AKR1C enzymů velký vliv na fyzický a zdravotní 

stav člověka. Nadbytek může vést i k rakovinnému bujení tkání závislých na těchto 

hormonech, například v prostatě nebo prsu. Naopak regulací těchto AKR lze působit 

protektivně, proto jsou AKR1C enzymy a jejich regulace předmětem zájmu 

farmaceutického výzkumu. 

 

Pomocí redukce všechny isoformy inaktivují 5α-dihydrotestosteron na 

3α-androstandiol, ale pouze AKR1C3 je schopna přeměnit ∆4-androsten-3,17-dion na 

význačnější množství testosteronu. Všechny izoformy redukují estron na 17β-estradiol 

a progesteron na 20α-hydroxyprogesteron. Co se týká oxidací, pouze AKR1C2 

přeměňuje 3α-androstandiol na aktivní 5α-DHT. AKR1C3 a AKR1C4 oxidují 

testosteron na ∆4-androsten-3,17-dion. Všechny izoformy oxidují 17β-estradiol 

na estron a 20α-hydroxyprogesteron na progesteron (Penning et al. 2000). 
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Obr. 6. Ukázky transformací steroidních substrátů katalyzovaných rodinou AKR1C enzymů. 

Lidské AKR1C jsou schopny katalyzovat reakce v pozicích 3, 17 a 20 steroidních molekul. Převzato 

z Barski et al. 2008. 

 

 

2.3.2.2 Jednotlivé izoformy a jejich exprese v těle 

AKR1C se vyskytují v mnoha orgánech nebo tkáních: játrech, prostatě, děloze, prsní 

žláze, mozku, tenkém střevě, varlatech nebo v močovém měchýři a ledvinách. Játra jsou 

jediným orgánem, ve kterém jsou exprimovány všechny čtyři izoformy (Penning et al. 

2000). 
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Obr. 7. Distribuce AKR1C izoforem v lidských tkání ve srovnání s β-aktinem. Zleva jsou 

zobrazeny hodnoty pro plíce, játra, prostatu, dělohu, prsní žlázu, mozek, tenké střevo a varlata. 

Převzato z Penning et al. 2000. 

 

 

2.3.2.3 Role AKR1C v játrech 

V játrech spolupracují AKR1C s 5α-reduktasou a 5β-reduktasou na přeměně 

5α/5β-dihydrosteroidů na tetrahydrosteroidy. Katalyzují druhý krok metabolismu všech 

steroidních hormonů, které obsahují ∆4-3-ketosteroidní funkční skupinu a slouží 

k ochraně proti nadbytku cirkulujících steroidních hormonů. Jaterní 3-HSD také hrají 

zásadní roli v syntéze žlučových kyselin.  

 

AKR1C4 je jako jediný z této skupiny specifický pro játra, pouze v malých množstvích 

byl nalezen ještě v plicích a mozku, jeho vysoká kcat/Km mu dovoluje tvořit velké 

množství 5α/5β-tetrahydrosteroidů. Jak AKR1C4 tak i AKR1C3 se účastní jaterního 

metabolismu steroidních hormonů. Naproti tomu AKR1C2 se účastní syntézy 

a transportu žlučových kyselin.  (Penning et al. 2004) 
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2.3.2.4 Role AKR1C v prostatě 

V prostatě regulují AKR1C obsazení androgenních receptorů, katalyzují přeměnu 

5α-DHT (silný androgen) na slabě androgenní 3α-androstandiol a regulují hormonálně 

závislý růst této žlázy.  

 

AKR1C3 se nejvíce vyskytuje právě v prostatě. Jeho schopnost převádět na testosteron 

∆4-androsten-3,17-dion a inaktivovat 5α-DHT na 3α-androstandiol mu umožňuje 

eliminovat aktivní androgeny z prostaty. Další izoformou vyskytující se v prostatě je 

AKR1C2, který je jako jediný z této skupiny schopen vytvářet 5α-DHT 

z 3α-androstandiolu, čímž by mohl působit opačně než AKR1C3, ovšem 

v nepoškozených buňkách prostaty je tato schopnost inhibována. Stejně jako AKR1C3  

5α-DHT redukuje. (Penning et al. 2004) 

 

2.3.2.5 Role AKR1C v CNS 

V CNS mohou AKR1C regulovat obsazení GABAA receptoru konvertováním 

5α-dihydroprogesteronu na allopregnanolon (3α-hydroxy-5α-pregnan-20-on), jeho silný 

allosterický efektor. V přítomnosti GABA allopregnanolon potencuje přestup chloridu. 

Díky tomu jsou AKR1C exprimované v CNS zodpovědné za produkci anxiolytických 

steroidů. AKR1C tedy regulují jak obsazení jaderných receptorů, tak i membránově 

vázaných chloridových kanálů. Izoformy v mozku schopné syntézy anxiolytických 

steroidů jsou AKR1C1 a AKR1C2. Další izoformou vyskytující se zde v menším 

množství je AKR1C3. (Penning et al. 2004) 

 

2.3.2.6 Role AKR1C v prsní žláze a děloze 

V prsních žlázách AKR1C3 přeměňuje ∆4-androsten-3,17-dion na testosteron, který je 

dále převáděn na 17β-estradiol; estron přímo na 17β-estradiol a progesteron 

na 20α-hydroxyprogesteron, tím vytváří AKR1C3 proestrogenní stav. Je také 

dominantní formou v děloze, kde je zodpovědný za syntézu 3α-androstandiolu, 

hormonu potřebného pro porod. Další AKR, který se vyskytuje v děloze ve větším 

množství je AKR1C2. (Penning et al. 2004) 
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2.3.2.7 Výskyt AKR1C v ostatních tkáních těla 

Plíce exprimují vysoké množství všech izoforem kromě AKR1C4. Velký význam zde 

tyto enzymy mají v kancerogenezi, viz dále. Ve varlatech se nachází především 

AKR1C1. V močovém měchýři a ledvinách lze nalézt AKR1C3 a v endometriu 

a tukové tkáni všechny izoformy s výjimkou AKR1C4 (Penning et al. 2004). 

 

 

Obr. 8. Reakce katalyzované lidskými AKR1C v různých tkáních. Převzato z Penning et al. 

2003. 

 

2.3.2.8 Xenobiotické substráty AKR1C 

Z xenobiotik metabolizují AKR1C širokou škálu nejrůznějších molekul, např. PAH 

trans-dihydrodioly, NNK, diuretikum ethakrynovou kyselinu, ketoprofen, loxoprofen, 

haloperidol, antihistaminikum ketotifen, antidepresivum nortriptylin, antihypertenzivum 
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befunolol, antagonisty opiátových receptorů naloxon a naltrexon, antiemetikum 

dolasetron, který je metabolizací aktivován na vlastní léčivo, protinádorová léčiva 

daunorubicin a doxorubicin, která jsou pomocí AKR1C inaktivována, a tedy AKR1C 

hrají roli v lékové rezistenci nádoru proti těmto léčivům. (Barski et al. 2008) 

 

AKR1C konvertují proléčivo tibolon (syntetický steroidní hormon, který se používá 

pro léčbu menopausálních symptomů a prevenci osteoporózy) na estrogenní 

3α/β-hydroxytibolony. AKR1C4 vytváří primárně α-formu a minoritně i formu β, 

AKR1C1 a AKR1C2 β-formu. Proto nacházíme β-formu v cílových tkáních a α-formu 

v cirkulaci, ovšem jejím hlavním zdrojem není AKR1C4. Hlavním jaterním 

metabolitem je β-forma. AKR1C3 je schopen katylyzovat vznik obou forem, ovšem jen 

ve velmi malém množství (Steckelbroeck et al. 2004, Steckelbroeck et al. 2006).  

 

Obr. 9. Různé cesty metabolizace tibolonu. Převzato z Steckelbroeck et al. 2004. 

 

AKR1C1, AKR1C2 a AKR1C4 inaktivují oracin na dihydrooracin. AKR1C2 

a AKR1C4 vytváří stereospecificky (+)-DHO, AKR1C1 asi z 3 % katalyzuje vznik 

(-)-DHO. Aktivita AKR1C1 v redukci oracinu je vyšší než u ostatních dvou enzymů. 

(Wsol et al. 2007) 
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2.3.2.9 Role AKR1C v kancerogenezi 

AKR1C hrají významnou roli v progresi rakoviny prostaty, prsu, endometria, ovarií, 

plic, močového měchýře, nebo i nádorů laryngu, ústní dutiny a leukemie. Děje se tak 

díky ovlivnění hladin pohlavních hormonů a prostaglandinů v tkáních, kdy regulují 

aktivitu jaderných receptorů a dalších signálních drah, ale i metabolizaci některých 

xenobiotických substrátů. Například zvýšené množství AKR1C3, který je schopen 

zvyšovat v prostatě hladinu testosteronu a v prsou hladinu estradiolu, může napomoci 

zvýšení proliferace buněk v těchto tkáních.   

 

 
Obr. 10. Role AKR1C enzymů ve vzniku nádorů prostaty, prsu a myeloidní leukémie. AR = 

androgenní receptor, ER = estrogenní receptor, CYP19arom = CYP19 aromatasa, PG = 

prostaglandin, 15d-PGJ2 = 15-deoxy-∆12,14-PGJ2, ROS = reaktivní formy kyslíku, volné radikály, 

PPARγ = peroxisome proliferator-activated receptor γ, NF-κB = jaderný faktor κB. Převzato 

z Veliça et al. 2009. 

 

 

Xenobiotickým substrátem, který metabolizací pomocí AKR1C působí kancerogenně, 

jsou PAH, tabákové karcinogeny způsobující plicní nádory. Jednou z cest jejich 

metabolizace je i působení AKR1C, které je přetváří na reaktivní o-chinon. AKR1C1-4 

vytváří nejprve katechol, který je citlivý na kyslík a oxiduje se na o-chinon, kromě toho 

dochází k produkci volných radikálů. O-chinon reaguje s DNA a RNA, proteiny, GSH 

a aminokyselinami. V přítomnosti NADPH se redukuje zpět na katechol a tak se uzavírá 

bludný kruh. Dalším příkladem je metabolizace NNK (nicotine derived 

nitrosaminoketones). Jsou redukovány na S- nebo R-NNAL (nicotine derived 

nitrosaminoalcohol), kde S-forma má karcinogenní potenciál a navíc může být 

oxidována zpět na NNK. Tuto formu tvoří AKR1C1, AKR1C2 a AKR1C4. (Burczynski 

et al. 1999, Palackal et al. 2002, Penning 2004, Penning & Drury 2007) 
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Obr. 11. Role AKR v metabolismu NNK. Převzato z Penning & Drury 2007. 

 
Obr. 12. Metabolické cesty PAH aktivace. Převzato z Penning & Drury 2007. 
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2.3.2.10 Regulace AKR1C pomocí jejich inhibice 

Existuje mnoho inhibitorů AKR1C s různou účinností u různých izoforem. Jejich 

potenciální využití v léčbě nádorových onemocnění, premenstruačnícho syndromu, 

depresivních poruch, nebo umožnění těhotenství z nich dělá cíl farmaceutického 

výzkumu. Mezi inhibitory AKR1C patří např. NSAID, ponalrestat, zolpolrestat, 

obsahující karboxylovou skupinu ve spojení s heterocyklem s mostem na přídavný 

aromatický systém. Tyto inhibitory se vážou jiným způsobem než steroidy, ale ve stejné 

apolární kapse. Ze steroidních molekul jsou inhibitory např. medroxyprogesteron acetát, 

bethamethason, 17-difluoro-estratrien, steroidní laktony, žlučové kyseliny nebo deriváty 

cholanové kyseliny. Výhodou nesteroidních inhibitorů je, že obvykle nemají žádný 

efekt na steroidních receptorech. Nesteroidní inhibitory se dají rozdělit do několika 

skupin. Patří sem flavonoidy (2´-hydroxyflavon, 7-hydroxyflavon), deriváty skořicové 

kyseliny (α-methylskořicová kyselina), tamoxifen, equilin, diethylstilbestrol, 

zearalenon, quercetin, biochanin, naringenin, kyselina glycyrhetinová, nenasycené 

karboxolové kyseliny (jasmonová kyselina a methyljasmonát), deriváty cyklopentanu, 

pyrimidin, ftalimid, deriváty N-acylanthranilové kyseliny, 3.5-dijodosalicylová, 

3,5-dichlorosalicylová a 3-bromo-5-fenylsalicylová kyselina nebo benzodiazepiny. 

Velkou skupinu nesteroidních inhibitorů tvoří nesteroidní antiflogistika (indomethacin, 

flufenámová kyselina, mefenámová kyselina, celekoxib, diklofenak, naproxen, 

ibuprofen, ketoprofen, paracetamol, acetylsalicylová kyselina a etodolak, 

3-fenoxybenzoová kyselina, sulindak, meklofenámová kyselina, zomepirak, 

flurbiprofen, salicylová kyselina, …). (Penning 1999, Davies et al. 2009, Brožič et al. 

2011) 

 

2.4 AKR1C4  

2.4.1 Charakteristika AKR1C4 

AKR1C4 má několik různých názvů, je známá i jako chlordeconreduktasa, 

3α-hydroxysteroiddehydrogenasa typ I (3α-HSD typ I) nebo dihydrodiol-

dehydrogenasa 4 (DD4). Má délku 323 aminokyselin. Gen pro AKR1C4 je uložen spolu 

s geny pro další tři lidské AKR1C na chromozomu 10p15-p14.  AKR1C4 má vyšší 
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afinitu k NADPH, ale pracuje i s NADH. Navíc zůstává enzym aktivní i po rozbití 

buněk (Dufort et al. 2001). 

 

 
Obr. 13. Terciální struktura AKR1C4.   

Převzato z http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?pdbId=2FVL. 

 

2.4.2  AKR1C4 a metabolismus endo- a exogenních substrátů 

AKR1C4 inaktivuje v játrech cirkulující steroidní hormony a tvoří meziprodukty 

v tvorbě žlučových kyselin, katalyzuje přeměnu 7α,12α-dihydroxy-5β-cholestan-3-onu 

na 3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholestan. Dále metabolizuje tibolon a naltrexon. Účastní 

se aktivace karcinogenních polycyklických uhlovodíků a detoxifikace karcinogenů 

odvozených od nikotinu. Chlordecon  redukuje na alkohol a tím zvyšuje jeho exkreci 

žlučí a tedy i snižuje jeho neurotoxicitu.  

 

2.4.3 Regulace exprese AKR1C4 

Gen pro AKR1C4 má 9 exonů a zabírá cca 20 kb na délku. Introny jsou ve velikostech 

od 375 bp do 6 kb. Exon 1 obsahuje 84 bp překládané sekvence + nepřekládané 

sekvence. Exony 2 – 9 obsahují zbytek kódové sekvence, exon 9 obsahuje 42 bp 

translatované sekvence a 181 bp netranslatované sekvence, která obsahuje AATAAA 

polyadenylační signál. AKR1C4 mRNA transkript má přibližně 1200 – 1400 

nukleotidů, což zahrnuje 969 bp kódové sekvence a cca 180 bp 3´-nepřekládané 
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sekvence. 5´-nepřekládaná sekvence obsahuje méně než 200 nukleotidů v mRNA 

transkriptu (má 25 – 27 nukleotidů). 

 

Bylo odhaleno několik vazebných míst pro transkripční faktory – TATA box 

(TATAAA) byl nalezen 27 nukleotidů od transkripčního počátku, naopak chybí CAT 

box. Dále bylo nalezeno několik AP1 podobných sekvencí v blízkosti ATG iniciačního 

kodonu. (Khanna et al. 1995) 

 

Hlavními určujícími faktory pro expresi genu AKR1C4 jsou transkripční faktory 

hepatocytární nukleární faktor (HNF)-4α/γ a HNF1α. Oba tyto faktory jsou nezbytné 

pro aktivaci transkripce. Nukleární faktory interagují s regiony od – 701 do – 684  

(region A) a od – 682 do – 666 (region B) (Ozeki et al. 2001). Promotor AKR1C4 

obsahuje navíc vazebné místo (LXRE, LXRα response element) pro LXRα, což je 

fyziologický receptor pro oxidované metabolity cholesterolu (Stayrook et al. 2008). 

Zvýšením exprese AKR1C4 je ovlivněna biosyntéza žlučových kyselin a metabolismus 

steroidních hormonů a některých xenobiotik.  

 

2.4.4 Inhibice AKR1C4 

Mezi kompetitivní inhibitory AKR1C4 patří: analogy hexoestrolu, 17β-estradiol, 

fenolftalein a jeho deriváty, fenolová červeň a bromfenolová modř, flufenámová 

kyselina, analogy 3,5,3´,5´-tetraiodothyropropionové kyseliny, 3,5,3´-tri-

jodthyropropionová kyselina, dienoestrol, diethylstilbestrol, 3,5,3´-trijodthyrooctová 

kyselina. Inhibován je i protizánětlivými léčivy.  Ethylester klofibrové kyseliny 

vykazuje na aktivitu AKR1C4 pouze slabý inhibiční efekt. 2-fenoxypropanol, který má 

alkoholovou skupinu místo karboxylové skupiny 2-phenoxypropionové kyseliny, 

enzym inhibuje při vyšších koncentracích.  (Deyashiki et al. 1995, Matsuura et al. 1998, 

Ohta et al. 2000) 

 

2.4.5 Aktivace AKR1C4 

Neesenciální stimulátory aktivity, obsahující sulfonylovou nebo karboxylovou skupinu, 

působí pomocí interakce s Lys-270 a Arg-276  a dalšími zbytky zvýšení katalytické 

aktivity. Vazba léčiv na enzym je okamžitá a reverzibilní.  
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Jsou to například: sulfobromoftalein, klofibrová kyselina a její deriváty, fenofibrová 

kyselina, bezafibrát, klinofibrát, protizánětlivé 2-arylpropionové kyseliny, thyroxin. 

(Ohta et al. 2000) 

 

V kontrastu k aktivaci AKR1C4 pomocí klinofibrátu, bezafibrátu a aktivních metabolitů 

klofibrátu a fenofibrátu jsou ostatní lidské jaterní izoformy těmito léčivy inhibovány. 

Tato antihyperlipidemická léčiva soutěží o vazbu na AKR1C4 se sulfobromophtaleinem 

(Matsuura et al. 1998). 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem práce bylo pro potřeby katedry vytvořit rekombinantní protein AKR1C4 

na základě jeho dodané cDNA. Jednalo se o několik dílčích kroků, a sice: 

1. Navržení vhodných PCR primerů obsahujících štěpná místa pro restriktasy.  

2. Namnožení požadovaného úseku pomocí PCR. 

3. Ligace získaného úseku do plasmidu pET-28b. 

4. Transformace zaligovaného plasmidu do buněk E. coli HB101 a jejich 

namnožení. 

5. Transformace namnoženého rekombinantního plasmidu do buněk E. coli BL21. 

6. Exprese AKR1C4 pomocí IPTG. 

7. Izolace a přečištění AKR1C4. 

8. Odštěpení His-tag z části získaného enzymu. 

9. Ověření aktivity AKR1C4. 

 

 



 30 

4 MATERIÁL A METODIKA 

4.1 Použitý materiál a média 

4.1.1 Chemikálie 

2-merkaptoethanol      Sigma-Aldrich 

Acetonitril      Merck 

Agarosa pro DNA analýzu     Serva 

Akrylamid, f.e. ≥ 99%     Sigma-Aldrich 

Amoniak      Lachema 

APS (Persiran amonný), f.e. ≥ 99%    Sigma-Aldrich 

Bacto Agar       Becton 

Bacto Tryptone      Becton 

Bacto Yaest extract      Becton 

Bradford reagent      Sigma-Aldrich  

BSA (100x)       NEB 

BSA ≥ 99,9%       Sigma-Aldrich 

BugBuster Protein Extraction Reagent   Novagen 

CIAP kyselá fosfatáza    TaKaRa 

Coomassie brilliant blue G-250    Sigma-Aldrich 

Dihydrogenfosforečnan draselný, p.a.   Penta 

Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát,  Penta 
p.a. 

Dihydrooracin  Výzkumný ústav pro farmacii a 

biochemii 

dNTP Mix       Finnzymes 

EDTA ≥ 99% (m/m)      Sigma-Aldrich 

Ethanol 99% (v/v)      Dr. Krulich 

Ethidiumbromid      AppliChem 

Ethylacetát      Kulich 

Glukosa-6-fosfát     Sigma-Aldrich 

Glycerol 85% (v/v)      Dr. Krulich 

Hexasulfonan sodný mohohydrát   Sigma-Aldrich 

Hydrogenfosforečnan didraselný dihydrát, p.a. Penta 
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Hydroxid sodný, p.a.      Penta 

Chloramfenikol      Sigma-Aldrich 

Chlorid hořečnatý hexahydrát p.a.    Lachema    

Chlorid sodný, p.a.      Penta 

Chlorid vápenatý dihydrát, p.a.    Penta 

Imidazol      Sigma-Aldrich 

IPTG        Sigma-Aldrich 

Isopropanol ≥ 99%, pro molekularni biologii  Sigma-Aldrich 

Kanamycin       Sigma-Aldrich 

Kyselina boritá, p.a.      Penta 

Kyselina fosforečná 85%     Lachema 

Kyselina chlorovodiková 36% (v/v)    Penta 

Loading Dye Solution (6x)     NEB 

MgCl2 (50 mM)      Finnzymes 

NADP+      Fluka 

NEBuffer 4 (10x)      NEB 

N,N´-Methylenbis(akrylamid), f.e. ≥ 99%   Sigma-Aldrich 

Oracin  Výzkumný ústav pro farmacii a 

biochemii 

Phusion HF Reaction Buffer (5x)    Finnzymes 

SYBR Safe DNA gel stain     Invitrogen 

T4 DNA Ligase Buffer (5x)     NEB 

Triethylamin      Fluka 

Tris (hydroxymethyl)-aminomethan, p.a.   Penta 

TEMED, f.e. ≥ 99%      Sigma-Aldrich 

Ultra-pure LMP Agarose     Invitrogen 

 

4.1.2 Biologický materiál, enzymy 

cDNA AKR1C4 ve vektoru pDNR-LIB   Source BioScience imaGenes 

(dodáno v E. coli DH10B) 

 

Forward primer     GeneriBiotech 

(5´- CGAGTCCATATGGATCCCAAAT -3´) 
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Reverse primer     GeneriBiotech 

(5´- GGACCCCTCGAGCTAATATTCA - 3´) 

 

pET-28b(+) vektor      Novagen 

 

E. coli BL21      Promega 

(F–, ompT, hsdSB (rB
–, mB

–), dcm, gal, λ(DE3), pLysS, Cmr) 

 

E. coli HB101      Promega 

(F-, thi-1, hsdS20 (rB
–, mB

–), supE44, recA13, ara-14,  

leuB6, proA2, lacY1, galK2, rpsL20 (strr), xyl-5, mtl-1) 

 

Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA   Finnzymes 

polymerasa (100 U)  

 

RE BamHI (20 000 U/ml)     NEB  

RE EcoRI (20 000 U/ml)     NEB  

RE NdeI (20 000 U/ml)     NEB  

RE XhoI (20 000 U/ml)     NEB 

T4 DNA Ligasa (400 U/ml)     NEB  

T4 DNA Ligasa (2 000 000 U/ml)    NEB  

 

glukosa-6-fosfát dehydrogenasa   Sigma-Aldrich 

 

4.1.3 Kity 

Nucleospin Extract II     Macherey-Nagel 

QIAGEN Plasmid Midi Kit     QIAGEN 

QIAEX II Gel Extraction Kit    QIAGEN 

Thrombin Kits     Novagen 

 

4.1.4 Markery 

2-log DNA Ladder      NEB 

Supercoiled DNA Ladder    NEB 

Precision Plus Protein Standard All Blue   Bio-Rad 
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Obr. 14. Zleva rozdělení při gelové elektroforéze 2-log DNA Ladder a Supercoiled DNA 

Ladder. Převzato z http://www.neb.com/nebecomm/products/productN0472.asp 

a z http://www.neb.com/nebecomm/products/productn3200.asp. 

 

Obr. 15. Rozdělení Precision Plus Protein Standard All Blue při SDS-PAGE. Převzato 

z Instruction Manual Precision Plus Protein Standards  All Blue (2000) Bio-Rad Laboratories, Inc. 
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4.1.5 Přístroje a použité pomůcky 

ÄKTApurifier      Amershan Biosciences 

Amicon Ultra-15     Milipore 

Analytické váhy Scaltec SBC22    Sartorius 

Autokláv       Vaposteri 

Automatické pipety, špičky (0,5 ml- 5 ml)   Eppendorf 

Box s laminárnim prouděnim Faster TWO 30  Chemos CZ 

Centrifuga BiofugeStratos     Heraeus 

Centrifuga MiniSpin      Eppendorf 

Denzitometr Infinite M200     Tecan 

Hlubokomrazici box Herafreeze    Heraeus 

HPLC Agilent 1100, kolona  

BDS Hypersil C18 250 mm x 4 mm, 5 µm   Thermo electron corporation 

Horizontálni elektroforéza Easycast B1   ThermoScientific 

Horizontálni elektroforéza Mini Horizontal HE33  Hoefer 

Horizontálni elektroforéza FHU6    Fisher Scientific 

Horkovzdušný sterilizaátor BD 400    Binder 

Inkubátor s třepaci jednotkou NB-205   n-Biotek 

Inkubátor INB 200      Memmert 

Magnetické michadlo Big-squid    IKA 

Mikrovlnná trouba      Zanussi 

Mikrozkumavky (1,5 ml)     Eppendorf 

PCR mikrozkumavky (0,2 ml)    Eppendorf 

Personal Thermal Cycler MJ Mini    Bio-Rad 

PH metr Orion 410A      Thermo 

Předvážky PT310      Sartorius 

Spektrofotometr ND-1000     NanoDrop 

Thermomixer Comfort     Eppendorf 

Ultradestilačni přistroj Milli-Q    Millipore 

Vakuový koncentrátor Eppendorf 50 301   Eppendorf 

Vertikalni elektroforéza Mini Protean 3   Bio-Rad 

Vodni lázeň s termostatem P5 + DC10   Thermo Haake 
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Výrobnik ledové třiště AF 80    Scotsman 

UV transluminator s kamerou GelDoc XR   Bio-Rad 

Zdroj pro elektroforezu PowerPac Universal  Bio-Rad 

 

Erlenmayerovy baňky, kádinky, odměrné válce, vialky a inserty, skleněné zkumavky, 

sterilni plastové pomůcky: hokejky, Petriho misky, titračni mikrodestičky, zkumavky 

se šroubovacim vičkem. 

 

4.1.6 Použitá média, pufry a roztoky 

 

Antibiotika 

Kanamycin, c = 10 mg/ml; chloramfenikol, c = 34 mg/ml. Skladování při – 20 °C. 

 

Fosfátový pufr  

1 M KH2PO4   68,5 g/500 ml  pH cca 4,2 

1 M K2HPO4.3H2O  114,1g/500 ml  pH cca 9,3 

Připraví se 100 ml od každého, vezme se K2HPO4.3H2O a doplňuje se KH2PO4 do pH 

7,4. Pozn.: V laboratoři nebyl k dispozici trihydrát, proto se rozpis přepočítával 

na K2HPO4 (Mr (K2HPO4) = 174,18, Mr (K2HPO4.3H2O) = 228,18, použije se 87,1 g 

K2HPO4.). Přefiltruje se sterilní filtrací. Skladování v chladu v lednici. 

Dále Na-fosfátový pufr 0,1 M, pH 7,4, skladování za stejných podmínek. 

 

Gel pro elektroforézu   

agaróza 0,4 (0,32) g se vsype do 40 ml TBE purfu, rozpouští se v mikrovlnné troubě 

1 min 20 s a po 20 vteřinách se odpouští pára, nechá se trochu vychladnout a přidají se 

4 µl etidiumbromidu (ředění 10 000) / SyberSafe. Gel se nalije do vaničky 

elektroforetické vany a nechá zatuhnout. Vše se přelije TBE pufrem po vyznačené rysky 

na vaně. 

 

HPLC mobilní fáze, 10 mM hexansulfonanový pufr s 0,1 M TEA, pH 3,27 

2,0624 g hexansulfonanu sodného monohydrátu na 1 l H2O, smíchat s 7,1 ml TEA, 

úprava pH pomocí kys. fosforečné. Před použitím smíchat v poměru 75:25 

s acetonitrilem. 
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LB medium 

Tryptone 10 g, kvasničný extrakt 5 g, NaCl 10 g na 1l vody, pH 7. Sterilizace 

autoklávováním. Skladování v chladu v lednici. 

 

LB medium s agarem  

2 g agaru, 1 g tryptonu, 0,5 g kvasničného extraktu, 1 g NaCl na 100 ml vody, pH 7. 

Sterilizace autoklávováním. Případně přidání antibiotika. Medium se rozlévá na Petriho 

misky a nechá zatuhnout. Skladování v chladu v lednici. 

 

Koncentrace kanamycinu v LB médiu 

Potřebné množství kanamycinu se určuje podle vzorce:  

5x ml LB media = x µl kanamycinu 

 

MgCl 2 0,1 M  

1,017 g MgCl2.6H2O na 50 ml H2O. Skladování v chladu v lednici. 

 

Oracin 5 mM 

1,85 mg oracinu na 1 ml H2O. Skladování v chladu v lednici. 

 

Pufr 1 pro AKTA purifikaci (pufr pro navázání na ko lonku) 

20 mM Tris, 500 mM NaCl, 30 mM imidazol, pH 7,4. Skladování v chladu v lednici. 

 

Pufr 2 pro AKTA purifikaci (elu ční pufr) 

20 mM Tris, 500 mM NaCl, 500 mM imidazol, pH 7,4. Skladování v chladu v lednici. 

 

SDS-PAGE 10 % APS 

20 mg persíranu amonného do 200 µl H2O. Příprava čerstvého roztoku vždy v čas 

potřeby. 

 

SDS-PAGE 10 % kys. octová 

50,5 ml 99 % kys. octové do 449,5 ml H2O. 
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SDS-PAGE 10 % SDS 

10 g SDS di 100 ml H2O. 

 

SDS-PAGE 30 % akrylamid (AA) + 0,8  % bisakrylamid (bis-AA) 

30 g AA + 0,8 g bis-AA do 100 ml H2O. 

 

SDS-PAGE 5x koncentrovaný elektrodový pufr, pH 8,3 

72 g glycinu, 15 g Trisu, 5 g SDS do litru H2O, pH upravené pomocí konc. HCl. Před 

použitím se 70 ml koncentrátu smíchá s 280 ml destilované vody. 

 

SDS-PAGE 0,25 % Coomassie blue (CBBG) v 10 % kys. octové 

0,25 g CBBG do 100 ml 10 % kys. octové. 

 

SDS-PAGE 0,5 % bromfenolová modř 

5 mg bromfenolové modři do 10 ml H2O. 

 

SDS-PAGE 0,5 M Tris-HCl pufr, pH 6,8 a 1,5 M Tris-HCl pufr, pH 8,8 

6 g Tris do 100 ml H2O pro 0,5 M roztok, 18,5 g Tris do 100 ml H2O pro 1,5 M roztok. 

pH se upravuje koncentrovanou HCl. 

 

SDS-PAGE isobutanol nasycený vodou 

Smíchaný čistý isobutanol s destilovanou vodou, isobutanol zůstává v horní vrstvě. 

 

SDS-PAGE roztok pro spodní separační gel  

3,2 ml vody; 2,5 ml 1,5 M Tris-Cl, pH 8,8; 0,1 ml 10 % SDS; 4,2 ml  

30 % AA + 0,8 % bis-AA.  

Pro iniciaci polymerace se smíchá 58 µl 10 % APS a 8 µl TEMEDu. 

 

SDS-PAGE roztok pro zaostřovací gel 

 3,125 ml vody; 1,25 ml 0,5 M Tris-Cl, pH 6,8; 0,05 ml 10 % SDS; 0,5 ml 30 % AA + 

0,8 % bis-AA.  

Pro iniciaci polymerace se připraví směs 60 µl 10 % APS a 2,5 µl TEMEDu. 
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SDS-PAGE zásobní vzorkový pufr 

1,3 ml H2O, 1,0 ml 0,5 M Tris-HCl pH 6,8, 2,0 ml glycerolu, 3,0 ml 10 % SDS, 0,6 ml 

0,5 % bromfenolové modři. Před použitím se přidá 2-merkaptoetanol (50 µl/1 ml). 

 

TBE pufr 

0,089 M Tris-Cl  10,781 g/l   10,8 g 

0,089 M H3BO3  5,503 g/l   5,5 g 

0,002 M EDTA  0,745 g/l (Na+ sůl)  4 ml 0,5 M EDTA 

TBE pufr se přefiltruje sterilní filtrací. Skladování v chladu v lednici. 

 

TE pufr 

10 mM Tris-Cl, 1 mM EDTA; pH 8,0. TE pufr se přefiltruje sterilní filtrací. Skladování 

v chladu v lednici. 

 

Tris-Cl pufr 

10 mM Tris, pH 8,5. Přefiltruje se sterilní filtrací. Skladování v chladu v lednici. 

 

4.2 Použité metody 

4.2.1 BugBuster proteinová extrakce 

Uschované pelety z exprese proteinu se zváží a na 1 g pelety se přidá 5 ml činidla 

BugBuster, směs se nechá inkubovat 15 min při laboratorní teplotě a poté se 20 min 

centrifuguje při 16 000 g, 4 °C. Požadovaný protein, který se původně nacházel 

v cytosolu buněk, zůstane rozpuštěný v supernatantu. 

 

4.2.2 Exprese proteinu 

Po transformaci plasmidu se zaligovanou sekvencí do buněk E. coli BL 21 a pomnožení 

v LB mediu s kanamycinem se odebere 0,5 ml kultury, vnese se do 20 ml LB media 

a nechá se inkubovat při 37 °C a 180 rpm do optické hustoty cca 0,5. V této fázi se 

odebere 750 µl buněk a smíchá se s 250 µl glycerolu, takto vytvořený STOCK se 

skladuje ve freezeru. Dále se odebere 200 µl buněk pro neindukovanou kontrolu 

při SDS gelové elektroforéze. Zbytek buněk se indukuje k overexpresi přidáním 10 µl 

IPTG (0,5 mM finální koncentrace). Směs se nechá inkubovat 4,5 hodiny při 25 °C. 
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Kontrolní vzorky se odebírají po 2 a po 4 hodinách. Poté se směs nechá zchladit 10 min 

na ledě, stočí se 15 min při 6 000 g a 4 °C. Pelety obsahující protein se uschovají pro 

další použití. 

 

4.2.3 Extrakce DNA z agarózového gelu 

Nejprve se skalpelem ze speciálního agarózového gelu vyřízne oblast se zadrženou 

DNA. Výřez se zváží a na každých 100 mg agarózového gelu se přidá 200 µl pufru NT. 

Vzorek se inkubuje 5 - 10 min při 50 °C, každé 2 min se protřepe, aby se gel úplně 

rozpustil. Vzorek se stočí 1 min při 11 000 g skrz kolonku NucleoSpin® Extract II 

Column, během tohoto procesu se DNA naváže na kolonku. Kolonka s DNA se 

promyje 700 µl pufru NT3 při centrifugaci 1 min při 11 000 g. Tento krok je třeba ještě 

jednou zopakovat pro odstanění nečistot. Následně se membrána vysuší od pufru 

pomocí dvouminutové centrifugace za stejných podmínek. Pro odstranění zbytkového 

ethanolu se kolonka nechá 2 min inkubovat při 70 °C. DNA se eluuje pomocí 20 µl 

pufru NE, kdy se nejprve nechá kolonka s pufrem inkubovat při laboratorní teplotě 

1 min a poté se 1 min stočí při 11 000 g do čisté eppendorfky. Přečištěná DNA se 

uchovává v lednici.  

 

4.2.4 Gelová elektroforéza 

Tato metoda od sebe odděluje molekuly DNA podle velikosti, kdy nejmenší molekuly 

se gelem přesunou nejdál. Během elektroforézy vzorky obsahující DNA postupují 

od záporné ke kladné elektrodě, podle toho je třeba vždy správně zapojit 

elektroforetickou vanu. Pro elektroforézu se na gel nanáší vzorky smíchané s nanášecím 

pufrem (Gel loading Dye blue (6x) concentrate). Jako srovnání se využijí dva typy 

žebříčků: 2-log DNA ladder pro rozvinutou a Supercoiled DNA Ladder pro kruhovou 

DNA.  

 

Pro elektroforézu produktů PCR se použije 5 µl produktu ve směsi s 1 µl nanášecího 

purfu, pro restrikční směs 20 µl směsi se 4 µl purfu (všeobecný poměr 1:5), 

pro elektroforézu pET-28b 2 µl produktu ve směsi s 1 µl nanášecího purfu. Markeru se 

nanáší 0,5 µl ve směsi s 1 µl nanášecího purfu. 
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Během samotné elektroforézy se gelem nechá procházet prvních cca 10 min proud 

o napětí 65 V, pro zbytek času se napětí nastaví na 90 V. Hodnocení se provádí 

v programu Quantity One na GelDocXR pomocí UV záření (254 nm). 

 

4.2.5 Gelová elektroforéza SDS-PAGE 

Hřeben a skla pro elektroforézu se omyjí jarem, opláchnou lihometanolem a nechají se 

úplně oschnout. Sestava se spojí a přichytí ke stojánku. Namíchá se roztok pro spodní 

separační gel. Pro iniciaci polymerace se smíchá 58 µl 10 % APS a 8 µl TEMEDu, tato 

směs se přidá k předchozímu roztoku a vše se nalije mezi skla do cca ¾ výšky komůrky. 

Tato vrstva se přelije nasyceným isobutanolem a nechá se polymerovat 1,5 hodiny. Poté 

se isobutanol slije, vrstva se propláchne destilovanou vodou, vytřepe se a vysuší. 

Namíchá se roztok pro zaostřovací gel. Pro iniciaci polymerace se opět připraví směs se 

složením: 60 µl 10 % APS a 2,5 µl TEMEDu. Po smíchání se tento roztok nalije mezi 

skla až k hornímu okraji komůrky. Do gelu se zasune hřeben a gel se nechá 

polymerovat další 3 hodiny. 

 

Příprava vzorku: Vzorky proteinu se smíchají se vzorkovým pufrem 

(s merkaptoetanolem) v poměru 1:4 (10 µl supernatantu + 2,5 µl pufru) a směs se dá 

povařit na 3 min do termobloku předehřátého na 95 °C. 

 

Pro vlastní elektroforézu se z gelu vysune hřeben, jamky se propláchnou destilovanou 

vodou. Připraví se elektroforetická cela, stojánek se zeleným těsněním se natře malým 

množstvím škrobového mazu. Skla s gelem se zasunou do stojánku a přitáhnou se 

sponami (silná skla na vnější stranu). Stojánek se dá do elektroforetické cely a cela se 

vloží do nádoby s ledem pro chlazení. Do horního elektrodového prostoru se nalije cca 

do ¾ elektrodový pufr, který nesmí podtékat. Do jamek se nanesou jednotlivé vzorky 

a standard a jamky se doplní po okraj elektrodovým pufrem. Pufrem se dolije i celý 

horní elektrodový prostor tak, aby bylo spodní sklo ponořené, a zbytek pufru se vlije 

do spodní vaničky elektrodové cely. Vše se připojí ke zdroji. Napětí pro separaci 

v zaostřovacím gelu se nastaví na 100 V (cca 10 - 15 min), pro průchod separačním 

gelem na 200 V. Po doběhnutí čela na konec gelu se vypne zdroj, elektroforetická cela 

se rozebere a vyndají se skla. Pomocí zeleného klínku se skla rozevřou a gel se odřízne 

od okrajů a od zaostřovací zóny. 
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Barvení: Gel se vloží do krabičky s 0,25 % CBBG (Coomassie Blue) v 10 %  kyselině 

octové. Vše se nechá barvit v sušárně 15 min při 60 °C. Poté se gel odbarvuje v 10 % 

kyselině octové: nejprve se jen opláchne, poté se ponoří na 2 x 30 min a nakonec se 

nechá ponořený přes noc. Druhý den se případně podle potřeby ještě dále odbarvuje. 

Vyhodnocení se provádí na Geldocu pomocí bílého světla. Jako srovnání velikosti 

slouží spolu se vzorky nanesený marker Precision Plus Protein standard All Blue. 

 

4.2.6 Inkubace s oracinem 

Před každou inkubací je nejprve třeba připravit čerstvý NADPH regenerační systém, 

pipetuje se množství dle počtu vzorků: 

 

Tab. 1. Složení NAPDH regeneračního systému. 

 10 vzorků 20 vzorků 30 vzorků 

NADP+ 2 mg 4 mg 6 mg 

6 mM glukosa-6-fosfát 6 mg 12 mg 18 mg 

35j.glukosa-6-fosfát-dehydrogenasa 5 µl 10 µl 15 µl 

MgCl2 100 µl  200 µl 300 µl 

Na-fosfátový pufr pH 7,4 100 µl 200 µl 300 µl 

 

35j.glukosa-6-fosfát-dehydrogenasa se přidává až jako poslední, těsně před dalším 

využitím regeneračního systému, po jejím připipetování se nesmí se směsí intenzivněji 

třepat. 

 

Do reakční směsi o celkovém objemu 100 µl se pipetuje: 

 

 10 µl  vzorku (AKR1C4 v určené koncentraci) 

 60 µl  0,1 M Na-fosfátového pufru pH 7,4 

 20 µl  NADPH regeneračního systému 

 10 µl  oracinu 5 mM 
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Nejprve se smíchá vzorek, fosfátový pufr a NADPH regenerační systém a tato směs se 

preinkubuje 5 min při 37 °C. Reakce se nastartuje přidáním 10 µl oracinu do 

jednotlivých reakčních směsí vždy přesně po 30 s, po přidání oracinu se vzorek protřepe 

a obsah se sklepne, vzorek se opět vrátí k inkubaci na 30 min při 37 °C. Reakce se 

ukončí ve stejném pořadí, jako byla startovaná, přesně po 30 min, přidáním 40 µl 25% 

amoniaku. Po 10 min na ledě se připipetuje 1 ml ethylacetátu, do kterého se rozpustí 

DHO a oracin. Obsah se třepe 15 min na třepačce. Dále se vzorky centrifugují 2 min při 

13 000 rpm, aby se oddělily vrstvy rozpouštědel. Do nové eppendorfky se odebere horní 

vrstva obsahující ethylacetát s rozpuštěnými DHO a oracinem. Vzorky se odpaří na 

vakuové odparce při 30 °C po dobu asi 45 min. K odparkům se přidá 250 µl mobilní 

fáze pro HPLC a odparek se rozpustí na ultrazvukové lázni. Vzorky se napipetují do 

insertů a ty se vloží do vialek, provede se HPLC detekce. 

 

4.2.7 Kompetentní buňky, příprava 

Aby se zvýšila pravděpodobnost úspěšné transformace vektoru do buňky, je třeba tyto 

transformované buňky nejprve upravit. 

 

Příprava STOCK 1: Do 2 ml LB média se v laminárním boxu připipetuje 100 µl buněk 

E. coli (HB 101), směs se nechá inkubovat přes noc při 37 ºC, 180 rpm.  

 

Získání STOCK 2: Z noční kultury se odebere 0,5 ml a v laminárním boxu se přidají 

další 3 ml LB media. Směs se inkubuje cca 4 hodiny za stejných podmínek (do optické 

hustoty OD = 0,4 – 0,6). 

 

Získání STOCK 3: Odebere se 1 ml STOCKU 2 a stočí se při 13 000 rpm po dobu 

20 vteřin (na stolní centrifuze), odlije se supernatant a k peletě se přidá 1 ml CaCl2, 

směs se zvortexuje a nechá se 30 min inkubovat na ledě. Poté se znovu stočí za stejných 

podmínek, supernatant se slije a k peletě se připipetuje 0,5 ml CaCl2 a opět se nechá 

inkubovat 30 min na ledě.  
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4.2.8 Koncentrace a čistota DNA, měření 

Koncentrace DNA se měří pomocí UV spektrofotometrie na přístroji NanoDrop při 

vlnové délce 260 nm, množství DNA ve vzorku je přímo úměrné absorbanci. Čistota 

vzorku se určuje poměrem mezi absorbancí při 260 a 280 nm. Ideální hodnota čistoty je 

v rozmezí 1,8 – 2,0. Pro měření se nanáší 0,5 µl vzorku. Výsledek se vypočítá 

z průměru tří měření. Porovnávacím mediem je Tris-Cl (jsou v něm rozpuštěny vzorky).  

 

4.2.9 Ligace 

Při ligaci dochází ke vložení úseku, kódujícího požadovaný protein, do vektoru. Jak 

pET-28b, tak i vkládaná sekvence musí být předem naštěpeny restrikčními enzymy, aby 

měly vzájemně komplementární konce. Pro 1 ligační reakci je třeba 50 – 100 ng 

plasmidu, potřebné množství vkládané sekvence se dopočítá podle níže uvedeného 

vzorce. 

Velikost plasmidu pET-28b = 5,37 kb, velikost AKR1C4 = 0.971 kb. 

Výpočet:  ng plasmidu x (velikost inzertu/velikost plasmidu) x 3 = ng inzertu 

Rozpis na jednu reakci:   

plasmid  dle výpočtu 

    inzert   dle výpočtu 

    ligační pufr  2 µl 

    4-ligasa  1 µl 

    voda   do 10 µl 

Ligační směs se inkubuje přes noc při 16 °C. 

 

4.2.10 Namnožení DH10B s pDNR-LIB s cDNA AKR1C4 

Nejprve se provede preinkubace. V laminárním boxu se nabere na špičku pipety vzorek 

z komerčně dodaného agaru a vnese se do sterilní zkumavky s 1 ml LB media. 

Uzavřená zkumavka se inkubuje 2 hodiny při teplotě 37 °C a 220 rpm. V laminárním 

boxu se do sterilní Erlenmayerovy baňky napipetuje 40 ml LB media 

s chloramfenikolem v ředění 1:1000 (tj. 40 µl antibiotika na toto množství LB media). 

Do baňky se přidá preinkubovaná směs a vše se opět inkubuje přes noc. 
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4.2.11 Namnožení HB101 s pET-28b(+) 

1 µl vektoru se vnese do 100 µl kompetentních buněk. Směs se inkubuje 30 min na ledu 

a pak se transformuje pomocí heat shocku (vložení směsi do vodní lázně o teplotě 42 °C 

na přesně 90 vteřin). Buňky se nechají opět inkubovat na ledě 5 min. Poté se přidá 

400 µl LB média a celá směs se inkubuje 60 min při 37 °C a 110 rpm. Po hodině se 

obsah eppendorfky přenese do 20 ml LB média s kanamycinem a nechá se inkubovat 

přes noc při 37 °C a 180 rpm. 

 

4.2.12 Namnožení kolonií HB101 obsahující pET-28b(+) 

narostlých z transformované ligační směsi 

Pomocí sterilních špiček se odeberou jednotlivé kolonie, celá špička se opatrně vhodí 

do zkumavky se 2 ml LB media s kanamycinem (c = 50 µg/ml). Vzorek se nechá 

inkubovat nejméně 4 hodiny při 37 °C a 180 rpm. Poté se kultura rozdělí 

do 2 eppendorfek, jedna polovina se uschová do lednice pro případné další namnožení 

a druhá polovina se přečistí pomocí minipurifikace. 

 

4.2.13 Ošetření plasmidu kyselou fosfatasou 

Aby se zabránilo znovuuzavření naštěpeného plasmidu, připipetuje se ke vzorku 1,5 µl 

fosfatasy CIAP a 5 µl pufru, vše se doplní sterilní vodou do 50 µl. Směs se inkubuje 

15 min při 37 °C a poté ještě 15 min při 50 °C pro inaktivaci fosfatasy. 

 

4.2.14 PCR 

Nejprve se naředí navržené a komerčně dodané primery tak, jak je uvedeno v návodu 

na lahvičce, pak v poměru 1:10. Do PCR eppendorfek se pipetuje:  

5x Phusion® HF pufr     10 µl 

  10 mM dNTPs     1 µl 

  primer 1      1 µl 

  primer 2      1 µl 

  templátová DNA     1 µl 

  50 mM MgCl2      2 µl/3 µl 

  Phusion® Hot Start DNA polymerasa (2 U/µl) 0,5 µl 

  voda       do 50 µl 
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Výsledná směs se podrobí PCR reakci v termocykleru. 

 

Tab. 2. Annealing-gradient byl nastaven v rozmezí od 55 °C do 60 °C: 

ŘADA A B C D E F G H 

TEPLOTA (°C) 60,0 59,7 59,0 58,1 57,0 56,1 55,4 55,0 

 

Kontrola správného průběhu PCR se provádí pomocí gelové elektroforézy. 

 

4.2.15 Převedení proteinu do fosfátového pufru 

Protein je po přečištění rozpuštěn v imidazolovém médiu (1,211 g 20 mM Tris-HCl, 

14,61 g 0,5 M NaCl, 1,02 g 30 mM imidazolu pro promývací médium/17,02 g 500 mM 

imidazolu pro eluční médium, pH 7,4 pomocí HCl). Pro další práci s ním je třeba 

převést ho zpět do fosfátového pufru. 

 

Amiconka se nejprve zvlhčí fosfátovým pufrem (0,5 ml) a stočí se 2 min při 6 000 g, 

aby se membrána namočila. Poté se vlije vzorek a stočí tak, aby membrána amiconky 

zůstala stále navlhčená. Několikrát se prolije fosfátovým pufrem (5x) a vždy opět stočí 

při 6 000 g, čas podle potřeby, aby membrána nikdy úplně nevyschla (cca 10 - 20 min). 

Nakonec se přidá fosfátový pufr v objemu požadovaném pro vzorek, promíchá se 

a odpipetuje do eppendorfky (nyní obsahuje protein). 

 

4.2.16 Purifikace PCR produktu pomocí NucleoSpin 

1 objem vzorku se smíchá se 2 objemy pufru NT (minimálně musí být ve směsi 100 µl, 

zbytek objemu se doplní vodou nebo pufrem NT). Kolonka se vloží do sběrné tuby 

a nanese se vzorek, vše se stočí 1 min při 11 000 g a proteklý odpad se slije. DNA je 

nyní zachycena na membráně kolonky. Kolonka se vrátí zpět do tuby a promyje se 

600 µl pufru NT3. Stočí se opět za stejných podmínek a slije se proteklá frakce. 

Kolonka se prosuší pomocí centrifugace při 11 000 g (2 min). Pro odstranění 

zbytkového ethanolu se nechá kolonka inkubovat 2 - 5 min při 70 °C. Požadovaná DNA 

se eluuje do čisté eppendorfky pomocí 15 - 20 µl elučního pufru NE. Kolonka se nechá 

1 min inkubovat při laboratorní teplotě a pak se stočí 1 min při 11 000 g. DNA je nyní 

obsažena v pufru NE ve sběrné eppendorfce. 
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4.2.17 Purifikace plasmidu malá (QIAGEN Plasmid Midi kit) 

Vzorek se zcentrifuguje  10 min při 6 000 rpm, supernatant se slije. Peleta se 

resuspenduje v 200 µl pufru P1, přidá se 200 µl pufru P2. Směs se promíchá a inkubuje 

se 5 min při laboratorní teplotě. Poté se přidá 200 µl předchlazeného purfu P3 a směs se 

inkubuje 15 min na ledě. Vzorek se stočí 15 min při 13 000 rpm, supernatant se odebere 

do nové čisté tuby a přidá se k němu 600 µl isopropanolu, promíchá se a inkubuje se 

5 min na ledě. Vzorek se stočí 10 min na ledě při 13 000 rpm, supernatant se slije 

a k peletě se přidá 500 µl 70 % etanolu, promísí a opět stočí 10 min při 13 000 rpm. 

Peleta se rozpustí ve 20 µl 10 mM Tris-Cl, pH 8,5. 

 

4.2.18 Purifikace plasmidu velká (QIAGEN Plasmid Midi kit) 

Kultura se zcentrifuguje 10 min při 4 000 otáčkách při laboratorní teplotě. Získaná 

peleta se resuspenduje ve 4 ml pufru P1 s přidanou RNasou A. Dále se přidají 4 ml 

pufru P2, směs se promíchá a inkubuje se 5 min při laboratorní teplotě. Přidají se 4 ml 

vychlazného pufru P3, několikerým převrácením se směs promíchá a inkubuje se 

15 min na ledě. Lyzát se opět protřepe, aby došlo k co nejrozsáhlejší precipitaci. Směs 

se centrifuguje při 20 000 g po dobu 30 min při 4 ºC. Získaný supernatant obsahující 

požadovanou plasmidovou DNA se okamžitě odebere. Centrifugace se znovu zopakuje 

se supernatantem po dobu 15 min, při stejných otáčkách a teplotě. V této fázi se odebírá 

první kontrolní vzorek, 240 µl. Kolonka QIAGEN-tip 100 se aktivuje promytím 4 ml 

pufru QBT. Nanese se supernatant z předchozího kroku a nechá se protéct přes kolonku 

(požadovaná DNA se zachytí na kolonce). Odebere se druhý kontrolní vzorek, 240 µl 

z proteklé kapaliny. Kolonka se promyje 2 x 10 ml pufru QC. Odebere se třetí kontrolní 

vzorek, 400 µl ze spojených frakcí proteklých přes kolonku. Do sterilní tuby se jímá 

požadovaná DNA získaná promytím kolonky 5 ml pufru QF. Nyní se odebere čtvrtý 

kontrolní vzorek, 100 µl eluátu obsahujícího DNA. DNA se precipituje přidáním 3,5 ml 

isopropanolu, směs se promíchá a centrifuguje 30 min při 15 000 g a 4 ºC. Po 

centrifugaci se opatrně dekantuje supernatant. Peleta obsahující DNA se promyje 2 ml 

70 % etanolu. Směs se centrifuguje dalších 10 min při stejných podmínkách. 

Supernatant se dekantuje. Peleta se nechá proschnout na vzduchu a rozpustí se ve 400 µl 

10 mM Tris-Cl, pH 8,5. Získaný vzorek obsahující požadovanou plasmidovou DNA se 

přepipetuje do eppendorfky. 
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4.2.19 Purifikace po restrikci 

K 1 objemu vzorku se přidají 3 objemy pufru QX1 (pro DNA fragmenty o velikosti 

100 bp – 4 kb), pro fragmenty větší se navíc přidají 2 objemy vody. Pokud se barva 

směsi změní ze žluté na oranžovou nebo fialovou, přidá se 10 µl 3 M acetátu sodného, 

pH 5,0 a promíchá se (změna barvy zpět na žlutou díky úpravě pH pod 7,5). 

30 vteřinovým vortexováním se resuspenduje Qiaex II a 10 µl se přidá ke vzorku 

a promíchá se. Vše se inkubuje při laboratorní teplotě po dobu 10 min s promícháním 

každé 2 min, aby se Qiaex udržel v celém objemu vzorku. Zcentrifuguje se 30 vteřin při 

13 000 rpm a odebere se supernatant. Peleta se promyje 2 x 500 µl pufru PE (do kterého 

byl předem přidán etanol). Peleta se nechá na vzduchu přibližně 15 min proschnout do 

zbělení. Eluce DNA se provede přidáním 20 µl 10 mM Tris-Cl, pH 8,5 a resuspendací 

pelety. Poté se nechá vzorek inkubovat za podmínek podle velikosti fragmentu DNA: 

pro pro velikost úseku DNA < 4 kb 5 min při teplotě místnosti, pro 4 – 10 kb 5 min při 

50 °C a pro > 10 kb 10 min při 50 °C. Vzorek se zcentrifuguje po dobu 30 vteřin 

a supernatant obsahující požadovanou DNA se přenese do čisté tuby. 

 

4.2.20 Restrikce 

Do eppendorfky se napipetuje: 

 7 µl DNA (z PCR) (případně 5 µl nebo 1 µl) 

 2 µl pufru (3 nebo 4, podle restrikčních enzymů) 

 2 µl 10x zředěného BSA 

 0,5 µl jednotlivých restrikčních endonukleas 

 voda do 20 µl 

Směs se nachá inkubovat 90 – 120 min při 37 ºC (každých 10 min se protřepe). Poté se 

změní teplota a inkubuje se 20 min při 65 ºC. 

 

4.2.21 Sekvenace 

Byla provedena firmou GeneriBiotech. Dodané výsledky se vyhodnocovaly programem 

FinchTV a ClustalW. 
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4.2.22 Transformace 

Ke 100 µl kompetentních buněk (STOCK 3) se přidá 1 µl plasmidu/5 µl ligační směsi 

a směs se nechá inkubovat 30 min na ledě, pak se na přesně 90 vteřin vloží do vodní 

lázně temperované na 42 ºC. Dalších 5 min se nechá vzorek opět inkubovat na ledě, 

poté se přidá 400 µl LB media a inkubuje se 1 hodinu při 37 ºC a 110 rpm. Po této 

preinkubaci se vzorek přenese do 20 ml LB media s antibiotikem a nechá se inkubovat 

přes noc za stejných podmínek pro transformaci plasmidu. Jinou variantou postupu je, 

že se po transformaci ligační směsi vzorek rozetře hokejkou na Petriho misky a nechá 

zaschnout. Misky se zakryjí, převrátí a nechají se inkubovat přes noc v termostatu 

při 37 °C. 

 

4.2.23 Zásobní buňky HB101 a BL21 obsahující 

pET-28b(+) s vloženou sekvencí, příprava 

750 µl buněk se smísí s 250 µl glycerolu, takto připravený STOCK se nejprve uloží 

na přibližně 1 hodinu do lednice, poté do mrazáku a nakonec se pro dlouhodobé 

uchovávání přesune do freezeru. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Izolace komerčně dodaného plasmidu 
Plasmid obsahující cDNA enzymu byl dodán v buňkách E. coli DH10B. Tyto buňky 

jsem namnožila podle postupu 4.2.10 a plasmid jsem poté purifikovala pomocí kitu 

Qiagen PlasmidPurification, postup 4.2.19 Pro kontrolu správného průběhu izolace jsem 

provedla gelovou elektroforézu jak s konečným produktem purifikace, tak s průběžně 

odebíranými kontrolními vzorky (viz obr. 16). Nanášela jsem 2 µl vzorku + 1 µl 

nanášecího pufru (Gel loading Dye blue 6x concentrate) a 1 µl markeru + 1 µl pufru. 

 

 

 

Obr. 16. Izolace komerčně dodaného plasmidu, kontrolní gelová elektroforéza po purifikaci.  1. 

jamka obsahovala kontrolní vzorek 1 (supernatantant po bakteriální lýze obsahující plasmidovou 

DNA), 2. jamka kontrolní vzorek 2 (supernatant po projití kolonkou, na které se plasmid zachytil), 

3. jamka kontrolní vzorek 3 (promývací roztok prošlý kolonkou), 4. jamka kontrolní vzorek 4 

(eluovaná DNA v pufru QF), 5. jamka purifikovaný plasmid, jamka 6  obsahovala 2-log marker. 

 

Takto purifikovaný plasmid jsem dále použila pro namnožení sekvence kódující 

požadovaný enzym pomocí PCR. 
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5.2 Namnožení kódové sekvence AKR1C4 
K amplifikaci úseku obsahujícího cDNA AKR1C4 jsem použila PCR. Reakční směs 

jsem namíchala dle postupu 4.2.14. Použila jsem mnou předem navržené primery, 

dodané firmou Generi Biotech (viz tabulka). Tyto primery měly koncentraci 0,1 mM, 

dalším naředěním se získala koncentrace 10 µm. Testovala jsem průběh reakce při 

různých koncentracích Mg2+ iontů a různých teplotách (55 °C, 56,1 °C, 58,1 °C, 

59,7 °C). Všechny kombinace podmínek se ukázaly jako dostatečně účinné. Průběh 

PCR jsem zkontrolovala opět pomocí gelové elektroforézy (obr. 17). Nanášela jsem 5 µl 

vzorku + 1 µl nanášecího pufru (Gel loading Dye blue 6x concentrate) a 0,5 µl markeru 

+ 1 µl pufru. Pomocí reakce jsem si připravovala zásobní množství kódové sekvence 

pro další práci, první provedení nebylo úspěšné pravděpodobně kvůli chybě při 

pipetování reakční směsi, další probíhala bez potíží. 

 

Tab. 3. Navržené primery pro PCR. 

Forward primer CGAGTCCATATGGATCCCAAAT 

Reverse primer GGACCCCTCGAGCTAATATTCA 

 

 

 

Obr. 17. Vzorky DNA po provedení PCR, gelová elektroforéza. V jamkách 1 – 5 byly naneseny 

PCR produkty za zkoušených podmínek, jamka 6 obsahovala 2-log marker. Pozn.: Velikost 

množeného úseku byla cca 970 bp, tj. odpovídající umístění na gelu vůči kontrolnímu markeru. 
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5.3 Klonování AKR1C4 
Pro další práci jsem si nejprve připravila kompetentní buňky (STOCK 1-3), viz postup 

4.2.6, a namnožila plasmid pET-28b, který jsem dále používala jako vektor pro vkládání 

své sekvence do buněk, postup 4.2.11. 

 

DNA získanou z PCR, stejně tak jako pET-28b jsem podrobila restrikci s NdeI a XhoI, 

abych získala konce vhodné pro zaligování. Tyto restriktasy štěpí jak pET-28b, tak i 

vkládanou sekvenci díky primerům použitým při PCR obsahujícím štěpící místa. 

Postupovala jsem podle návodu 4.2.21. Získané naštěpené sekvence jsem přečistila 

pomocí kitu QIAEX II, postup 4.2.20. 

 

Při prvním pokusu o naklonování jsem navíc plasmid ošetřila kyselou fosfatasou 

a znovu přečistila, abych zabránila opětovnému spojení kohezních konců plasmidu před 

ligací. Později jsem tento krok již vynechávala jako nadbytečný.  

 

Po naštěpení jsem změřila koncentraci DNA ve vzorcích na NanoDropu a vypočetla 

vhodné množství pro ligační reakci, viz postup 4.2.7 a 4.2.9. Restrikci a tedy i měření 

koncentrace DNA jsem opakovala mnohokrát, vzhledem k dlouho se nedařícímu 

úspěšnému zaligování, kdy pro každý pokus jsem připravovala čerstvě naštěpené 

vzorky. Koncentrace se kromě prvního pokusu, při němž se mi nepovedlo dosáhnout 

potřebného množství DNA pro provedení ligace, pohybovaly cca 30 – 85 ng/µl 

pro vkládanou sekvenci a 70 – 160 ng/µl pro pET-28b.  

 

Dalším krokem bylo transformovat potenciálně zaligované plasmidy do buněk E. coli 

(HB101) podle postupu 4.2.23. Transformované vzorky jsem rozetřela inokulačním 

nástrojem typu L na Petriho misky s agarem a kanamycinem a nechala přes noc 

inkubovat při 37 °C. Pro výběr misky, se kterou budu dále pracovat bylo důležité 

množství narostlých kolonií, které nesmělo být příliš velké, ani příliš malé (obr. 18 

a 19). Při každé inkubaci misek se navíc přidala jedna miska s pozitivní a druhá 

s negativní kontrolou. 
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Obr. 18. a 19. Ukázka Petriho misek s narostlými koloniemi na agaru s kanamycinem. 

 

Narostlé kolonie jsem odebrala a namnožila dle postupu 4.2.12. Poté jsem polovinu 

získaných kultur přečistila podle 4.2.18. Druhou polovinu jsem uschovala pro případné 

namnožení pozitivních vzorků. Výsledné přečištěné produkty jsem zkontrolovala 

pomocí gelové elektroforézy. Pro porovnání sloužil marker Supercoiled DNA Ladder 

a prázdný pET-28b (viz obr. 20 a 21). Nanášela jsem 5 µl vzorku a 2 µl prázdného 

plasmidu. 
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Obr. 20. Gelová elektroforéza pro kontrolu zaligování sekvence. V jamce 1 byl nanesen marker 

(Supercoiled DNA Ladder), v jamce 2 prázdný plasmid pET-28b a v jamkách 3-8 jednotlivé vzorky. 

Ligace proběhla u vzorků v jamkách 5 a 8. 

 

 

 

Obr. 21. Gelová elektroforéza pro kontrolu zaligování sekvence. V jamce 1 byl nanesen marker, 

v jamce 2 prázdný plasmid pET-28b a v jamkách 3-14 jednotlivé vzorky. Ligace proběhla u vzorku 

v jamce 11. 
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Vzhledem k tomu, že se mi dlouho nedařilo zaligovat požadovanou sekvenci do 

vektoru, zkoušela jsem další postupy pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu. Jednou 

z variant bylo přečištění produktu PCR pomocí gelové elektroforézy s ultračistou 

agarózou a následnou extrakcí z gelu, postup 4.2.3. Další variantou, která se ukázala 

jako nejvýhodnější a kterou jsem použila při všech úspěšných pokusech, bylo přečištění 

produktu PCR před štěpením pomocí kitu NucleoSpin, postup 4.2.17. 

 

Přes mnohá opakování a modifikace podmínek reakce jsem nebyla schopna ligační krok 

s původně používanou ligasou úspěšně dokončit. Vzhledem k okamžitému úspěchu 

po použití nově dodaného enzymu se domnívám, že důvodem byla nedostatečná aktivita 

této původní ligasy nebo její nevhodný typ, nově použita byla T4 DNA Ligasa 

(2 000 000 U/ml). 

 

Se vzorky se zaligovanou sekvencí jsem dále pracovala. Namnožila jsem je ze zásobní 

druhé poloviny kultury a provedla jsem velkou purifikaci, postup 4.2.19 a restrikční 

analýzu, postup 4.2.21 pro kontrolu správného vložení sekvence (viz obr. 22 až 25). 

Ověřené pozitivní vzorky jsem pak odeslala na sekvenaci do GeneriBiotech. 

(Pozn.: požadovaná koncentrace sekvenovaných vzorků byla minimálně 100 ng/µl.) 

 

 

 

Obr. 22. Zpětná restrikce zaligovaných vzorků pomocí NdeI a XhoI. Jamky 2 a 3 představují 

zaligované vzorky a jamka 4 prázdný pET-28b. Vyštěpena je zde pouze původně vložená sekvence. 
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Obr. 25. Orientační nákres štěpených míst s výpočtem velikosti naštěpených fragmentů. 

V případě, že je zaligovaný plasmid štěpen pomocí restriktas Pvu I, EcoR I a EcoR V, vzniknou 

fragmenty o velikosti 1219 + 2188 + 2853 párů bazí. Při štěpení pomocí Pvu I, EcoR V a BamH I 

vzniknou fragmenty o velikosti 1388 + 2069 + 2853 párů bazí. 

 

 

 

 

Obr. 23. Zpětná restrikce zaligovaných vzorků pomocí Pvu, EcoR V, EcoR I a BamH I. Vzorky 

v jamkách 2 a 3 jsou štěpeny pomocí Pvu, EcoR V a EcoR I a vzorky v jamkách 4 a 5 pomocí Pvu, 

EcoR V a BamH I. V jamce 1 je umístěn marker. 
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Obr. 24. Zpětná restrikce zaligovaných vzorků pomocí Pvu, EcoR V, EcoR I a BamH I. Vzorky 

v jamkách 2 a 4 jsou štěpeny pomocí Pvu, EcoR V a EcoR I a vzorky v jamkách 3 a 5 pomocí Pvu, 

EcoR V a BamH I. V jamce 1 je umístěn marker. 

 

 

5.4 Sekvenace vzorků 
Po obdržení výsledků z GeneriBiotech jsem data vyhodnotila pomocí programů 

ClustalW a FinchTV.  

 

Po obdržení prvních výsledků sekvenace mnou klonovaného enzymu jsem považovala 

vzorek za zmutovaný. Vycházela jsem ze sekvence mRNA enzymu AKR1C4 

a vzájemným porovnáním těchto sekvencí jsem identifikovala dvě mutace ovlivňující 

přepis do proteinu, a sice v pozici 542 (A místo G) a 782 (G místo A). Nicméně když 

i další sekvenace odlišných vzorků obsahovaly stejné změny, vyloučila jsem náhodnou 

chybu během PCR reakce. Vyhledala jsem různé varianty sekvence svého enzymu 

a porovnala je se mnou namnoženým vzorkem. Dodaná sekvence DNA se shodovala se 

sekvencí dle „Homo sapiens aldo-keto reductase family 1, member C4 (chlordecone 

reductase; 3-alpha hydroxysteroid dehydrogenase, type I; dihydrodiol 

dehydrogenase 4), mRNA (cDNA clone MGC:22581 IMAGE:4734943), complete cds“ 

(zdroj NCBI, BC020744.1), která má údajně mít mutace v pozicích 542 (A místo G, 

měnící význam na Y místo C) a 782 (G místo A, měnící význam na R místo Q), 
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1094 (G místo A), 1191 (C místo G), tato sekvence navíc oproti lidskému genomu 

obsahuje polyA konec. Ověřila jsem, že tato sekvence skutečně byla dodána jako zdroj 

pro moji práci. Všechny sekvenované vzorky se tedy nakonec ukázaly v pořádku 

a jejich odchylky byly způsobeny mutacemi v dodané DNA oproti běžně se vyskytující 

sekvenci enzymu. Podle novějšího zdroje (Homo sapiens aldo-keto reductase family 1, 

member C4 (chlordecone reductase; 3-alpha hydroxysteroid dehydrogenase, type I; 

dihydrodiol dehydrogenase 4) (AKR1C4), mRNA, NCBI Reference Sequence: 

NM_001818.3) se ovšem dodaná cDNA liší pouze ve dvou pozicích, a to pozici 542 

(záměna aminokyseliny při přepisu) a v pozici 1191. Vyznačené odlišnosti viz přílohy. 

 

5.5 Exprese proteinu 
Po potvrzení správnosti zaligované sekvence jsem vzorky transformovala do buněk 

E. coli BL21, které jsem dále použila pro vytvoření proteinu, podle postupu 4.2.2. 

Expresi proteinu jsem vyvolala pomocí IPTG, zvolila jsem raději mírnější podmínky 

inkubace pro zamezení tvorby inkluzních tělísek (tj. snížení inkubační teploty na 

25 °C). Po ukončení inkubace jsem buňky podrobila lýze pomocí kitu BugBuster 

Protein Extraction podle 4.2.1. Úspěšnost exprese jsem ověřila pomocí vertikální 

elektroforézy SDS-PAGE, postup 4.2.5 (viz obr. 26). 

 

 

 

Obr. 26. SDS-PAGE po expresi AKR1C4. Jamky zleva jsou: vzorek pelety po BugBusteru 

(s případnými inkluzními tělísky), vzorek supernatantu po BugBusteru, dále je nanesen marker 

Precision Plus Protein standard All Blue, opět vzorek supernatantu po BugBusteru, vzorek pelety po 

BugBusteru a dvakrát neindukovaná kontrola.  
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Ukázalo se, že největší množství proteinu zůstalo volně v cytosolu buněk, ovšem bylo 

třeba vzorek přečistit kvůli velkému obsahu dalších proteinů. 

 

5.6 Přečištění proteinu 

 

Obr. 27. Průběh purifikace proteinu pomocí Äkta. Nejprve jsou pomocí promývacího purfu 

odplaveny nečistoty, které nejsou schopny navázat se na kolonku (tmavě šedá sekce A1), poté jsou 

díky zvyšujícímu se gradientu imidazolu z kolonky eluovány i nespecificky vázané proteiny (světle 

šedá sekce A3) a AKR1C4 (tmavě šedá sekce A5). 

 

Vzorek supernatantu získaný po BugBuster extrakci obsahující protein byl purifikován 

pomocí ÄKTA. Vzorek se nejprve upravil přidáním NaCl a imidazolu, aby jejich 

koncentrace odpovídala koncentraci pufru pro navázání proteinu na kolonku (pufr 1). 

Takto předpřipravený vzorek se nanesl na kolonku s imobilizovanými nikelnatými ionty 

a promýval se pufrem 1 tak dlouho, až se vymyla většina nečistot, na kolonce zůstal 

navázaný AKR1C4 a malá část nespecificky vázaných proteinů. Postupným 

zvyšováním koncentrace imidazolu (přidání elučního pufru 2) se začaly vymývat i tyto 

navázané proteiny, eluovaný AKR1C4 je viditelný na chromatogramu ve dvou třetinách 

grafu (obr. 27).  
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Při přečištění se vzorek eluoval imidazolovým pufrem, proto se nejprve musel převést 

do fosfátového pufru, postupem 4.2.16, poté se s tímto přečištěným vzorkem 

zopakovala SDS-PAGE (viz obr. 28) pro ověření účinnosti přečištění. 

 

 

 

Obr. 28. SDS-PAGE s přečištěným proteinem. Jamka zlevo obsahuje vzorek s AKR1C4, nyní 

v dostatečné čistotě, v druhé jamce je nanesen marker Precision Plus Protein standard All Blue, třetí 

a čtvrtá jamka obsahují nespecificky vázané proteiny a znečištěniny oddělené při purifikaci. 

 

5.7 Změření koncentrace proteinu ve vzorku 
Pro další použití proteinu bylo třeba určit jeho koncentraci, využila jsem měření 

absorbance vzorku smíseného s činidlem, které dává v přítomnosti proteinu barevnou 

reakci. Hodnoty koncentrace jsem odečítala z kalibrační křivky, vytvořené pomocí 

odstupňovaných známých koncentrací BSA. 

 

Koncentrace BSA použité pro vytvoření kalibrační křivky: 

100 200 400 600 800 1000 µg/ml 

 

Na mikrotitrační destičku jsem pipetovala 10 µl vzorku + 240 µl činidla (Bradford). 

Každý vzorek jsem naředila 5x a 10x a nanesla 3x ve všech získaných koncentracích, 
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stejně tak jako jednotlivé koncentrace BSA. Absorbanci jsem měřila při 592 nm. Při 

prvním měření se ukázalo, že koncentrace proteinu je nižší než požadovaná, proto jsem 

oba měřené vzorky spojila a opět proměřila koncentraci (viz obr. 29). Při další expresi 

AKR1C4 již byla koncentrace dostatečná. 
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Obr. 29. Kalibrační křivka pro zjištění koncentrace proteinu. 

 

Pro dlouhodobé skladování jsem vzorek s proteinem smísila s glycerolem v poměru 1:1. 

Takto jsem získala konečnou koncentraci 0,75 mg/ml, protein jsem uskladnila 

při -20 °C. 

  

Pro další práci bude možné buď použít přímo takto připravený enzym, nebo využít 

zásobní STOCKY buněk HB101 nebo BL21 s vloženým zaligovaným pET-28b(+) se 

sekvencí AKR1C4 pro expresi většího množství proteinu. 

 

5.8  Odštěpení His-tag 
Připravený rekombinantní protein obsahoval na svém N-konci 6x se opakující His, tedy 

His-tag. Vzhledem k možnému ovlivnění aktivity enzymu tímto zakončením jsem 

u části zásobního vzorku His-tag odstranila, aby mohla být porovnána aktivita obou 

variant enzymu. 

 

Pro odštěpení His-tag jsem využila Thrombin Kits (Novagen). Nejprve bylo třeba 

optimalizovat podmínky reakce. Zkoušela jsem účinnost štěpení při dvou teplotách, při 
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laboratorní teplotě a při 4 °C. Další proměnnou bylo odlišné ředění trombinu, 1:25 

(0,04 U/1 µl) a 1,5:25 (0,06 U/1 µl). 

Do reakce jsem pipetovala: 

 5 µl   10X Thrombin Cleavage/Capture Buffer 
10 µg   AKR1C4 
1 µl   ředěného trombinu 
x µl   H2O pro doplnění reakčního objemu na 50 µl 

 

Reakci jsem nechala probíhat nejprve 2 hodiny, po této době se ukázalo, že vzorek 

ponechaný při pokojové teplotě je plně rozštěpen, na rozdíl od vzorku ponechaného při 

4 °C. Nicméně pro zachování aktivity AKR1C4 bylo třeba provádět štěpení právě při 

4 °C. Proto jsem prodloužila čas reakce, štěpení ponechané 16 hodin (přes noc) při 4 °C 

se ukázalo jako dostatečné. Úplnost štěpení jsem ověřovala pomocí SDS-PAGE, postup 

4.2.5. 

 

 

 

Obr. 30. Odštěpení His-tag AKR1C4 pomocí trombinu při různých reakčních teplotách 

a koncentracích trombinu. V jamce 1 byl nanesen Precision Plus Protein standard All Blue, 

všechny sudé jamky obsahovaly neštěpený AKR1C4 s His-tag. Do jamky 3 byla nanesena reakční 

směs s 0,04 U trombinu inkubovaná při 4 °C, do jamky 5 reakční směs s 0,06 U trombinu 

inkubovaná při 4 °C, do jamky 7 reakční směs s 0,04 U trombinu inkubovaná při laboratorní teplotě 

a do jamky 9 byla nanesena reakční směs s 0,06 U trombinu inkubovaná při laboratorní teplotě. 

Doba inkubace byla 2 hodiny. U štěpených vzorků jsou vidět dva pruhy, níže položený je enzym 

s odštěpeným His-tag, výše nenaštěpený enzym. 
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. 

 
Obr. 31. Odštěpení His-tag AKR1C4 pomocí trombinu. V jamce 1 je nanesen marker, jamky 2 

a 4 obsahují neštěpený enzym, jamka 3 enzym s odštěpeným His-tag. Reakční doba štěpení zde byla 

16 hod. 

 

Reakci jsem zopakovala s větším množstvím enzymu při podmínkách 4 °C, koncentraci 

trombinu 0,06 U/µl, inkubace 16 hodin. Výsledek reakce jsem opět ověřila pomocí 

SDS-PAGE, postup 4.2.5. Pro odstranění trombinu ze vzorku jsem využila 60-ti 

minutovou inkubaci při 4 °C se streptavidin agarosou, 16 µl na jednotku trombinu, tj. 

32 µl agarosové suspenze. Po centrifugaci 5 min při 500 x g obsahoval filtrát, prošlý 

přes Spin Filter do sběrné tuby, AKR1C4 s odštěpeným His-tag přečištěný od trombinu. 

 

Takto získaný enzym jsem opět převedla do fosfátového pufru, postup 4.2.16, a změřila 

jeho koncentraci, viz kapitola 5.7. 

 

5.9  Měření specifické aktivity AKR1C4 při redukci 

oracinu na DHO 
cDNA dodaná jako předloha pro tvorbu rekobbinantního AKR1C4 obsahovala dvě 

mutace oproti divoké formě lidskému enzymu. Jaký vliv budou tyto změny mít na jeho 

aktivitu, není dosud známo. Pro kontrolu, zda bude aktivita tohoto enzymu odpovídat 

aktivitě jeho divoké formy, a pro porovnání rozdílů v aktivitě enzymu s His-tag a bez 

něj jsem inkubovala mnou získané vzorky enzymu s oracinem. Ten je vlivem AKR1C4 

redukován na DHO.  
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Do reakcí jsem pipetovala vždy buď 1 µg nebo 2 µg AKR1C4 s His-tag nebo bez 

His-tag. Pro každou koncentraci enzymu jsem připravila tři vzorky, postupovala jsem 

podle 4.2.6. Výsledky jsem vyhodnotila pomocí přístroje Agilent1100, průtok kolonou 

BDS hypersil C18 (250 x 4 mm) byl 1,5 ml/min, tlak cca 200 barr, teplota 25 °C, 

detekce proběhla pomocí florescenčního detektoru (Ex/Em 340/418 nm). Množství 

nastříknutého vzorku bylo 100 µl. Metoda stanovení množství DHO byla již zavedena, 

využila jsem program Oracin 2. 

 

Specifická aktivita AKR1C4 bez his-tag při 1 µg enzymu v reakci byla 

38,148 nmol.min-1.mg-1, při 2 µg enzymu v reakci 29,394 nmol.min-1.mg-1. Specifická 

aktivita AKR1C4 s his-tag při 1 µg enzymu v reakci byla 29,430 nmol.min-1.mg-1, při 

2 µg 26,091 nmol.min-1.mg-1. 
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Obr. 32. Grafické znázornění specifické aktivity enzymu. Sloupec 1 odpovídá AKR1C4 bez 

His-tag, 1 µg v reakci. Sloupec 2 odpovídá AKR1C4 bez His-tag, 2 µg v reakci. Sloupec 3 odpovídá 

AKR1C4 s His-tag, 1 µg v reakci. Sloupec 4 odpovídá AKR1C4 s His-tag, 2 µg v reakci. Úsečkami 

jsou vyznačeny směrodatné odchylky. 

 

Na základě tohoto orientačního měření se zdá, že enzym s odštěpeným His-tag vykazuje 

mírně vyšší aktivitu než enzym před tímto štěpením. Hodnoty řádově odpovídají 

aktivitám publikovaným v literatuře (Wsol et al. 2007). 
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6 ZÁVĚR 
Hlavní cíl celé práce, vytvoření funkčního rekombinantního enzymu AKR1C4, byl 

splněn, připravený enzym vykazoval srovnatelnou aktivitu vůči specifickým substrátům 

s publikovanými daty.  

 

Pomocí navržených primerů byl neprve při PCR namnožen úsek DNA kódující 

sekvenci AKR1C4. Namnožené úseky byly navíc opatřeny zakončeními umožňujícími 

štěpení pomocí restriktas Xho I a Nde I. Při samotné PCR se ukázalo, že reakce probíhá 

stejně úspěšně při několika různých koncentracích hořečnatých iontů.  

 

Namnožený úsek byl zaligován do plasmidu pET-28b. Tento krok musel být mnohokrát 

pro neúspěchy opakován, nicméně po využití nově dodané ligasy proběhla reakce bez 

dalších obtíží. Připravený rekombinantní plasmid byl transformován pomocí metody 

tepelného šoku do buněk E. coli HB101 a namnožen v jejich kultuře.  

 

Pro kontrolu úspěšného průběhu ligace byla část kultur podrobena lýze a purifikovaný 

plasmid byl štěpen několika způsoby pro ověření správné délky jeho fragmentů. 

Nakonec byl vzorek s plasmidem odeslán do firmy GeneriBiotech na sekvenaci. Tato 

sekvenace odhalila dvě bodové mutace oproti divoké formě lidského enzymu přítomné 

ve vzorku, nicméně se ukázalo, že obě byly přítomny už v dodané cDNA AKR1C4, 

která obsahovala několik odlišností od lidské formy.  

 

Dalším krokem bylo přenesení plasmidu do nového typu buněk E. coli, BL 21. Tyto 

buňky byly využity pro expresi proteinu. Kvůli obavě z uzavření příliš rychle 

produkovaného proteinu do inkluzních tělísek byly zvoleny mírnější podmínky 

inkubace, tj. teplota 25 °C. Samotná exprese enzymu a jeho izolace proběhly bez potíží. 

Získaný protein bylo nutno přečistit a oddělit od ostatního materiálu pomocí ÄKTA 

purifikace.  

 

Získaný enzym se lišil od nativní formy přítomností His zakončení na N-konci. Aby 

mohla být porovnána aktivita enzymu s a bez tohoto zakončení, musel být u části 

enzymu konec odštěpen pomocí trombinu. Nejprve nebyly zvoleny vhodné podmínky 
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pro kvantitativní průběh reakce, po prodloužení reakčního času však byla účinnost 

dostatečná.  

 

Aktivita obou forem enzymu byla orientačně změřena pomocí určení specifické aktivity 

při přeměně oracinu na dihydrooracin. Získané výsledky byly porovnány s dřívějšími 

měřeními aktivity tohoto enzymu. 
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7 SEZNAM ZKRATEK 

AA    akrylamid 

AKR    aldo-ketoreduktasa 

APS    persíran amonný 

AR    androgenní receptor 

BSA    bovinní sérový albumin 

CBBG    Comassie blue 

CNS     centrální nervový systém 

CYP19arom   CYP19 aromatasa 

DD4    dihydrodiol dehydrogenasa 4 

DHO    dihydrooracin 

DHT    dihydrotestosteron 

DNA    deoxyribonukleová kyselina 

dNTP    deoxyribonukleotidtrifostáty 

E. coli    Escherichia coli 

ER    estrogenní receptor 

GABA    γ-aminomáselná kyselina 

GSH    glutathion 

HNF    hepatocytární nukleární faktor 

HSD    hydroxysteroid dehydrogenasa 

IPTG    isopropylthiogalaktosid 

LB medium   „lysogeny broth“ medium, Luria-Bertani medium 

LXRE    LXRα response element 

NADH, NAD+ nikotinamidadenindinukleotid, red. a ox. forma 

NADPH, NADP+ nikotinamidadenindinukleotidfosfát, red. a ox. forma 

NF-κB    jaderný faktor κB 

NNAL    nicotine derived nitrosaminoalcohol 

NNK    nicotine derived nitrosaminoketones 

NSAID   nesteroidní antiflogistika 

PAH    polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCR    polymerázová řetězová reakce 

PG    prostaglandin 
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PPARγ    peroxisome proliferator-activated receptor γ 

RNA    ribonukleová kyselina 

ROS    reaktivní formy kyslíku, volné radikály 

SDS    dodecylsulfát sodný 

SDS-PAGE   SDS-polyakrylamidová gelová elektroforéza 

TEA    triethylamin 

TEMED   N,N,N',N'-tetramethyl-ethan-1,2-diamin 

Tib    tibolon 

UTR    nepřekládaná obsast 

UV    ultrafialový 
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Zkratky názvů aminokyselin 

 

alanin   Ala  A 

arginin   Arg  Ri 

asparagin  Asn  N 

aspartát  Asp  D 

cystein   Cys  C 

glutamát  Glu  E 

glutamin  Gln  Q 

glycin   Gly  G 

histidin  His  H 

isoleucin  Ile  I 

leucin   Leu  L 

lysin   Lys  K 

methionin  Met   M 

fenylalanin  Phe  F 

prolin   Pro  P 

serin   Ser  S 

threonin  Thr  T 

tryptofan  Trp  W 

tyrosin   Tyr  Y 

valin   Val  V 
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8 PŘÍLOHY 

Homo sapiens aldo-keto reductase family 1, member C4 (chlordecone reductase;  

3-alpha hydroxysteroid dehydrogenase, type I; dihydrodiol dehydrogenase 4),  

mRNA (cDNA clone MGC:22581 IMAGE:4734943), complete cds, výňatek. 

 
GenBank: BC020744.1 
 
   1 acaggatctg cttagtgaaa gaagtggcaa gcaatggatc ccaaatatca gcgtgtagag 
  61 ctaaatgatg gtcacttcat gcccgtattg ggatttggca cctatgcacc tccagaggtt 
 121 ccgaggaaca gagctgtaga ggtcaccaaa ttagcaatag aagctggctt ccgccatatt 
 181 gattctgctt atttatacaa taatgaggag caggttggac tggccatccg aagcaagatt 
 241 gcagatggca gtgtgaagag agaagacata ttctacactt caaagctttg gtgcactttc 
 301 tttcaaccac agatggtcca accagccttg gaaagctcac tgaaaaaact tcaactggac 
 361 tatgttgacc tctatcttct tcatttccca atggctctca agccaggtga gacgccacta 
 421 ccaaaagatg aaaatggaaa agtaatattc gacacagtgg atctctctgc cacatgggag 
 481 gtcatggaga agtgtaagga tgcaggattg gccaagtcca tcggggtgtc aaacttcaac 
 541 tacaggcagc tggagatgat cctcaacaag ccaggactca agtacaagcc tgtctgcaac 
 601 caggtagaat gtcatcctta cctcaaccag agcaaactgc tggatttctg caagtcaaaa 
 661 gacattgttc tggttgccca cagtgctctg ggaacccaac gacataaact atgggtggac 
 721 ccaaactccc cagttctttt ggaggaccca gttctttgtg ccttagcaaa gaaacacaaa 
 781 cgaaccccag ccctgattgc cctgcgctac cagctgcagc gtggggttgt ggtcctggcc 
 841 aagagctaca atgagcagcg gatcagagag aacatccagg tttttgaatt ccagttgaca 
 901 tcagaggata tgaaagttct agatggtcta aacagaaatt atcgatatgt tgtcatggat 
 961 tttcttatgg accatcctga ttatccattt tcagatgaat attagcatag agggtgttgc 
1021 acgacatcta gcagaaggcc ctgtgtgtgg atggtgatgc agaggatgtc tctatgctgg 
1081 tgactggaca cacggcctct ggttaaatcc ctcccctcct gcttggcaac ttcagctagc 
1141 tagatatatc catggtccag aaagcaaaca taataaattt ttatcttgaa ctaaaaaaaa 
1201 aaaaaaaaaa aaaaaaaaa 
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Homo sapiens aldo-keto reductase family 1, member C4 (chlordecone reductase; 

3-alpha hydroxysteroid dehydrogenase, type I; dihydrodiol  

dehydrogenase 4) (AKR1C4), mRNA, výňatek. 

NCBI Reference Sequence: NM_001818.3 

   1 acaggatctg cttagtgaaa gaagtggcaa gcaatggatc ccaaatatca gcgtgtagag 
  61 ctaaatgatg gtcacttcat gcccgtattg ggatttggca cctatgcacc tccagaggtt 
 121 ccgaggaaca gagctgtaga ggtcaccaaa ttagcaatag aagctggctt ccgccatatt 
 181 gattctgctt atttatacaa taatgaggag caggttggac tggccatccg aagcaagatt 
 241 gcagatggca gtgtgaagag agaagacata ttctacactt caaagctttg gtgcactttc 
 301 tttcaaccac agatggtcca accagccttg gaaagctcac tgaaaaaact tcaactggac 
 361 tatgttgacc tctatcttct tcatttccca atggctctca agccaggtga gacgccacta 
 421 ccaaaagatg aaaatggaaa agtaatattc gacacagtgg atctctctgc cacatgggag 
 481 gtcatggaga agtgtaagga tgcaggattg gccaagtcca tcggggtgtc aaacttcaac 
 541 tgcaggcagc tggagatgat cctcaacaag ccaggactca agtacaagcc tgtctgcaac 
 601 caggtagaat gtcatcctta cctcaaccag agcaaactgc tggatttctg caagtcaaaa 
 661 gacattgttc tggttgccca cagtgctctg ggaacccaac gacataaact atgggtggac 
 721 ccaaactccc cagttctttt ggaggaccca gttctttgtg ccttagcaaa gaaacacaaa 
 781 cgaaccccag ccctgattgc cctgcgctac cagctgcagc gtggggttgt ggtcctggcc 
 841 aagagctaca atgagcagcg gatcagagag aacatccagg tttttgaatt ccagttgaca 
 901 tcagaggata tgaaagttct agatggtcta aacagaaatt atcgatatgt tgtcatggat 
 961 tttcttatgg accatcctga ttatccattt tcagatgaat attagcatag agggtgttgc 
1021 acgacatcta gcagaaggcc ctgtgtgtgg atggtgatgc agaggatgtc tctatgctgg 
1081 tgactggaca cacggcctct ggttaaatcc ctcccctcct gcttggcaac ttcagctagc 
1141 tagatatatc catggtccag aaagcaaaca taataaattt ttatcttgaa gt 
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