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ABSTRAKT 

NADPH: cytochrom P450 oxidoreduktasa (POR) je nezbytnou složkou řady 

metabolických procesů, kde vystupuje jako přenašeč redukčních ekvivalentů mezi NADPH 

a redoxním partnerem. K takovým procesům patří i katalytické reakce cytochromů P450, 

které se markantně podílejí na metabolismu steroidních hormonů, léčiv a xenobiotik. 

Obzvláště pak mikrosomální cytochromy P450 jsou striktně závislé na elektronové 

podpoře ze strany POR a společně vytvářejí systém oxygenas se smíšenou funkcí. Mutace 

v proteinové struktuře POR mohou doléhat na aktivitu jeho redoxních partnerů a některé 

polymorfismy  POR mohou vést až k vážným poruchám, většinou spojených s defektním 

metabolismem steroidů. V této práci byla připravena POR nesoucí dvojí mutaci A503V a 

P228L. Doposud však nebylo prokázáno, že by byl tento polymorfismus asociován s 

jakýmkoli neobvyklým vývojovým fenotypem či poruchou, které by měly devastující 

účinky na lidský organismus. Nicméně při některých metabolických studiích se hodnoty 

aktivity A503V odlišují od hodnot stanovených pro wild-type formu POR.  

V rámci této diplomové práce byly připraveny konstrukty rekombinantní 

plasmidové DNA nesoucí gen pro lidskou POR nebo gen pro lidskou POR s histidinovou 

kotvou. Oba konstrukty byly založeny na expresním vektoru pCW. 

Rekombinantní POR bez histidinové kotvy byla exprimována v heterologním 

bakteriálním systému Escherichia coli a purifikována afinitní chromatografií na nosiči 

2´5´ ADP Sepharosy 4B.  

Aktivita nativní formy enzymu byla ověřena spektrofotometricky stanovením 

aktivity při redukci cytochromu c a cytochromu b5.  
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ABSTRACT 

NADPH: cytochrome P450 oxidoreductase (POR) is an enzyme that is able to 

catalyze transfer of electrons from NADPH, via two-flavin cofactors, to various redox 

partners. Therefore, POR is essential for multiple metabolic processes, including reactions 

catalyzed by cytochromes P450. Due to all microsomal P450s depending on POR for the 

supply of electrons, disruption of POR may affect all microsomal P450 enzyme activities. 

Polymorphisms in human POR have been shown to lead to development phenotypes, the 

severity of which differs significantly depending on the degree of POR impairment. This 

thesis is focused on the preparation of POR, which is similar to combinatorial allele 

carrying two single nucleotide polymorphisms P228L and A503V, functionally not clearly 

characterized at that time. However, disastrous consequences have currently not been 

noted. Moreover, the presence of A503V has been confirmed as the most common allele, 

but there is evidence that A503V influences the activity of some redox partners. 

In present thesis there were two genes subcloned into expression plasmids pCW. 

The first of which carries the cDNA encoding the POR and the other carrying cDNA 

encoding POR with the histidine-tag. 

Expression of the recombinant POR was carried out in the heterologous bacterial 

system, using Escherichia coli. POR was released from plasmatic membranes by treatment 

with detergents Triton X-100 and sodium cholate, and was purified by the 2´5´ADP 

Sepharose affinity chromatography method. 

Furthermore, the study confirmed the ability of the purified POR to reduce 

cytochrome c and cytochrome b5. Both of which were monitored spectrophotometrically. 

 

 

Keywords:  

P450 oxidoreductase, cytochrome P450, protein expression, E. coli, solubilization, 

purification 

(In Czech) 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

1-OHMDZ  1-hydroxymidazolam 

4-OHMDZ  4-hydroxymidazolam 

Ax  absorbance při vlnové délce x nm 

Amp  ampicilin 

AMP  adenosinmonofosfát 

APS  persíran amonný (z angl. „ammonium persulfate“) 

ATP  adenosintrifosfát 

BCA  4,4´-dikarboxy-2,2´-bicinchoninová kyselina 

BIS  N,N-methylen-bisakrylamid 

BME  β-merkaptoethanol 

BOMCC  7-benzoyloxy-methyloxy-3-kyanokumarin 

bp  počet párů bází (z angl. „base pairs“), délka fragmentu DNA 

c  molární koncentrace 

CYP  cytochrom P450 

Da  dalton, 1 Da = 1 g.mol
-1

 

DMSO  dimethylsulfoxid 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

E. coli  Escherichia coli 

EDTANa2  disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové 

EOMCC  7-ethoxy-methyloxy-3-kyanokumarin 

ER  endoplasmatické retikulum 

ET  elektronový transport/přenos 

EtOH  etanol 

FAD  flavinadenindinukleotid 
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Fld  flavodoxin 

FMN  flavinmononukleotid 

FNR  ferredoxin:NADP reduktasa 

HOAc  kyselina octová 

HO  hem oxygenia 

IP  inhibitor proteas 

IPTG  isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid 

KOAc  octan draselný 

kb  kilobáze (z angl. „kilobase“), 1 kb = 1000 bp 

Km  Michaelisova konstanta 

l  optická dráha 

LB medium  Luria Broth medium 

LT  laboratorní teplota 

MFO  oxygenasy se smíšenou funkcí (z angl. „mixed function oxidases“) 

MgOAc2  octan hořečnatý 

MQ voda  deionizovaná voda 

NaOAc  octan sodný 

NAD
+
  nikotinamidadenindinukleotid (oxidovaný) 

NADP
+
  nikotinamidadenindinukleotidfosfát (oxidovaný) 

NADH  nikotinamidadenindinukleotid (redukovaný) 

NADPH  nikotinamidadenindinukleotidfosfát (redukovaný) 

OD600  optická denzita při vlnové délce 600 nm 

PBS  fosfátový pufr s chloridem sodným 

PMSF  fenylmethylsulfonylfluorid 

POR  NADPH: cytochrom P450 oxidoreduktasa 
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rpm  otáčky za minutu (z angl. „revolutions per minute“) 

SDS  dodecylsulfát sodný (z angl. „sodium dodecyl sulfate“) 

SDS-PAGE  elektroforéza na polyakrylamidovém gelu v prostředí 

dodecylsulfátu sodného (z angl. „sodium dodecyl sulfate 

polyakrylamide gel electrophoresis“) 

TAE pufr  Tris-acetát/EDTANa2 pufr 

TB medium  Terrific Broth medium 

TE  Tris/EDTANa2 pufr 

TEMED  N,N,N´,N´-tetramethylethylendiamin 

TES   pufr ze složek Tris-acetát, EDTANa2 a sacharosa 

Tris  tris(hydroxymethyl)aminomethan 

v/v  objem/objem (z angl. „volume/volume“) 

Ve  eluční objem 

Vmax  maximální rychlost enzymové reakce 

w/v  hmotnost/objem (z angl. „weight/volume“) 

λ  vlnová délka 

εx  molární absorpční koeficient při vlnové délce x nm 
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1 ÚVOD 

Pokrok společnosti je doprovázen rychlým rozvojem rozmanitých odvětví 

průmyslu. I přes současně se zdokonalující technologie, které mají zabránit úniku 

škodlivých látek do okolí, je podíl nově produkovaných exogenních látek a chemikálií stále 

vyšší a znalost jejich vlivu na organismus stále nižší. Jejich koncentrace se tak i v našem 

bezprostředním okolí stále zvyšuje. Můžeme je nalézt ve formě pesticidů, průmyslových 

barviv, fenolických látek a v neposlední řadě k nim patří i léčiva. 
116

 Je těžké předpovědět, 

jak naše tělo bude reagovat při chronické či jen akutní expozici těmto látkám. V některých 

případech může být jejich aktivace doprovázena vznikem karcinogenů, jiné se mohou 

projevit pozitivní stimulací organismu, což je žádoucí především u léčiv. 
115

 

Vhledem k tomu, že lidská populace není z hlediska morálního vhodným 

experimentálním materiálem, bylo zapotřebí najít pro studium těchto vlivů jiné systémy. 

Vhodným nástrojem se ukázaly být metabolické studie in vitro či na zvířatech in vivo 

umožňující zjistit rozsah a mechanismus účinku exogenních látek a predikovat jejich vliv 

na lidský organismus. Jelikož hlavní podíl biotransformace exogenních látek spočívá na 

bedrech cytochromů P450, 
115

 je zřejmé, že by studiu těchto enzymů a vůbec celým jejich 

enzymovým systémům měla být věnována notná dávka pozornosti. 

1.1 Cytochromy P450  

Cytochromy P450 (EC 1.14.14.1) patří do skupiny hemoproteinů, neboť ve své 

struktuře nesou molekulu protoporfyrinu IX s centrálním atomem železa, jež je kovalentně 

spojeno s cysteinem proteinové struktury cytochromu a to skrze atom síry. 
63

  

1.1.1 Monooxygenasový systém 

V organismu jsou hlavním místem výskytu těchto enzymů játra, trávicí trakt, 

ledviny a plíce. 
37, 51

 Doposud bylo v lidské populaci popsáno 57 genů pro cytochromy 

P450, z nichž 7 je mitochondriálních (typ I) a zbývajících 50 tvoří skupinu mikrosomálních 

enzymů (typ II). Enzymy typu I jsou závislé na elektronovém transportu (ET) přes 

adrenodoxin podporovaný NADPH:adrenodoxin reduktasou 
83

 a podílející se na biosyntéze 

steroidů. Typ II je akceptorem elektronů od POR. Zdrojem redukčních ekvivalentů je 

v obou případech NADPH. 
64
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Mikrosomální cytochromy P450 jsou lokalizovány na vnější straně 

endoplasmatického retikula, do kterého prostupuje jejich hydrofobní N-konec. Tyto 

enzymy se podílí na biosyntéze sterolů a mastných kyselin, ale jejich dominantní funkce 

spočívá v metabolismu xenobiotik, 
33

 ke kterému dochází především na mikrosomech 

hepatocytů. 
63

 Z cytochromů P450 lidských jater, které metabolizují až 80 % klinicky 

užívaných léčiv, 
19

 lze uvést CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 a CYP3A4 
63

. Oba 

typy enzymů (I i II) se se svými reduktasami shlukují na povrchu příslušných membrán a 

tvoří monooxygenasové systémy (Obr. 1). 
116

  

 

 

Obr. 1 Schéma základních komponent (POR, cytochrom P450 a membrnána) 

monooxygenasového systému při oxidaci pregnenolonu. Červené šipky reprezentují ET 

z NADPH → FAD → FMN → hem. Žluté šipky naznačují inkorporaci atomu kyslíku do 

molekuly substrátu. 
94

  

 

Při izolaci komponent monooxygenasového systému jsou enzymy často získávány v 

poměru enzymů POR:P450 v rozmezí 1:10 až 1:20, což poukazuje na závislost několika 

enzymů cytochromu P450 pouze na jediné POR. 
18

 Další složkou MFO systému může být 

cytochrom b5, jehož mechanismy působení nejsou doposud zcela prozkoumány a jsou blíže 
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diskutovány v kap. 1.2.7, str. 26. Na rozdíl od POR byl cytochrom b5 izolován většinou 

v poměru 1:1 vzhledem k cytochromům P450. 
18

 

Monooxygenasové reakce zajišťující zvýšení polarity xenobiotik jsou součástí 

derivatizační fáze, tj. I. fáze biotransformace, která je v případě živočichů dvoukroková. Ve 

fázi konjugační (II. fáze) jsou pak na polární skupiny xenobiotik, jež byly vytvořeny 

v I. fázi, připojeny malé polární molekuly jako glycin, taurin atd., které ještě více zvýší 

polaritu metabolizovaného xenobiotika a ulehčí tím jeho exkreci z těla. 
116

 

1.1.2 Katalytická činnost cytochromů P450 

Celou monooxygenasovou reakci lze sumarizovat následujícím schématem: 

RH + O2 + NAD(P)H + H
+
 → ROH + H2O + NAD(P)

+
 

Vstup substrátu RH do aktivního centra CYP je doprovázen konformační změnou 

molekuly enzymu a po vazbě substrátu je umožněna jednoelektronová redukce CYP. 
116

 Při 

přenosu prvního elektronu na hem cytochromu P450 dochází k redukci ferri formy (Fe
III

) 

molekuly hemu na ferro formu (Fe
II

), která váže O2, 
52

 krok 1. Vznik této vazby vyvolá 

změnu spinového stavu atomu železa a celý komplex přechází na ferri-superoxid  

(Fe
III

-OO
●
), krok 2. Následuje redukce druhým elektronem, jež pochází od POR nebo 

cytochromu b5, a rychlá protonace za vzniku ferri-hydroperoxokomplexu (Fe
III

-OOH), 
63

 

krok 3. Protonací tohoto ferri-hydroperoxokomplexu se rozštěpí vazba mezi kyslíkovými 

atomy (O-O). Přitom se uvolní H2O a vzniká ferrioxenový komplex (Fe
IV

=O), krok 4, 

který je natolik reaktivní, že je schopen vnést atom kyslíku do substrátu RH, 
52

 krok 5. 

Produktem reakce je polárnější molekula ROH a centrální atom se navrací do ferri formy 

(Fe
III

), 
115

 krok 6. Názorné schéma popsaného procesu lze vidět na Obr. 2. 

 

 

Obr. 2 Schéma oxidace xenobiotik probíhající na molekule hemu cytochromu P450. 
52
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1.1.3 Nomenklatura cytochromů P450 

Navržení této nomenklatury otevřelo cestu k nové klasifikaci cytochromů P450, jež 

je založena na podobnosti aminokyselinových sekvencí těchto enzymů. 
75

 V případě 

alespoň 40% shody jsou enzymy řazeny do stejné rodiny (označeno číslicí ve zkratce pro 

cytochrom), při 55% shodě jsou dále rozřazovány do podrodin (označeno písmenem). Ty 

jsou pak rozdělovány na jednotlivé izoenzymy (označeno číslicí), například 

cytochrom P450 1A2 resp. CYP1A2. 
74, 75

 

1.2 NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasa 

Je zapotřebí zdůraznit, že číslování aminokyselin (AMK) používané v této 

diplomové práci pro lidskou NADPH: cytochrom P450 oxidoreduktasu (POR) bylo 

zvoleno dle NCBI databáze pro lidský POR protein (NP_000932), který je tvořen 

680 aminokyselinami. 
72

 Zatímco číslování vycházející z databáze UniProt, kde je lidská 

POR vedena pod číslem P16435, disponuje aminokyselinovou sekvencí o délce 

677 aminokyselin. 
124 

Přitom nesoulad v číslování spočívá v aminokyselinovém rozšíření 

1
MIN

3
 na N-koncové části lidské POR. Až na výjimky (Arlt) se většina autorů (Flück, 

Pandey, Huang) v současnosti primárně ztotožňuje s číslováním dle databáze NCBI.  

Toto N-koncové rozšíření POR je však pozorováno pouze u vyšších primátů a 

vyznačuje se slabým Kozakovým signálem. Zatímco v pořadí druhý iniciační kodon (tedy 

celkově 4. kodon POR dle NCBI) disponuje silnějším Kozakovým signálem. Proto se 

předpokládá, že ribosomy in vivo upřednostňují až druhý iniciační kodon a POR o délce 

680 AMK je syntetizována pouze v malém podílu. 
70

 Poloha obou iniciačních kodonů je 

uvedena na obrázku Obr. 12, str 58. 

Při odvozování 3D struktury lidské POR se vychází z modelu potkaní POR 

navržené Wangem v roce 1997 
130

. Enzymy se vyznačují až 94% vzájemnou 

aminokyselinovou homologií. 
23

 Porovnáváme-li tedy aminokyselinové sekvence lidské a 

potkaní POR, je potřeba se držet pravidla „číslo AMK potkaní POR + 3 = číslo AMK 

lidské POR“. Jelikož potkaní POR disponuje vůči lidské navíc jednou aminokyselinou 

H621, mění se od 621. aminokyseliny potkaní POR také schéma pro porovnávání 

následovně “číslo AMK potkaní POR + 2 = číslo AMK lidské POR“. 
134
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1.2.1 Historie výzkumu POR  

Savčí POR byla poprvé izolována v roce 1950 z extraktu jater 
44

 a byla označována 

jako cytochrom c reduktasa, neboť se mělo za to, že se jedná o redoxního partnera 

cytochromu c. Po čase se však ukázalo, že cytochrom c, jakožto mitochondriální enzym, 

není jejím přirozeným mikrosomálním partnerem. Ten však zůstával světu utajen až do 

doby objevu systému cytochromů P450, kdy vyvstaly domněnky o možné participaci POR 

v oxidaci xenobiotik zprostředkovávané cytochromy P450. 
62

  

K odhalení její funkce výrazně přispěl Vermillion experimenty s FMN deficientní 

POR, při nichž se ukázalo, že zatímco je tato forma schopna plně katalyzovat redukci 

ferrikyanidu, tak již není schopna podpořit katalytickou činnost cytochromů P450. A zde se 

začala rodit teorie o přenosu elektronů z NADPH na FAD a dále FMN až cytochromy 

P450, 
127

 které byly prohlášeny za hlavního redoxního partnera pro POR. 
59

 

1.2.2 Struktura POR 

Lidská POR je protein tvořený 680 aminokyselinami (potkaní 678 AMK) o celkové 

velikosti 82 kDa 
135

 (potkaní 77 kDa) 
125

. V organismu savců byla, na rodíl od početné 

rodiny izoenzymů P450, nalezena pouze v jedné formě, 
135

 ale zato s celou plejádou 

možných polymorfismů 
85

. Její gen je v případě lidského druhu lokalizován na dlouhém 

raménku chromosomu 7 v pozici 11.2 a je tvořen 16 exony, z nichž první není překládán 

do aminokyselinové sekvence. 
45

  

POR patří do skupiny enzymů EC 1.6.2.4 
124 

a spolu s nitrooxid synthasou 

a reduktasou methionin synthasy se řadí mezi diflavinové enzymy vyskytující se u savců. 

Pojem diflavinový enzym vychází ze skutečnosti, že ve své struktuře nesou jak kofaktor 

FAD, tak FMN. 
4
  

N-koncová část proteinu POR vykazuje značnou homologii s bakteriálním 

flavodoxinem (Fld) nesoucím kofaktor FMN, zatímco C-koncová část POR se 

v aminokyselinové sekvenci výrazně podobá ferredoxin:NADP reduktase (FNR), jejímž 

kofaktorem je FAD. POR je tak rozdělena na dvě zřetelné domény označované jako FAD 

a FMN doména v závislosti na tom, jaký kofaktor nese (Obr. 3, str. 62). Na základě této 

homologie se předpokládá, že POR vznikla fúzí dvou genů pro FNR a Fld, mezi něž byl 

navíc vložen region, který má usnadňovat transport elektronů. 
90

 Tento region je 
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v proteinové struktuře rozdělen na dvě části. Jde o spojovací doménu, která je spojena 

s FAD doménou, a flexibilní úsek tvořící spojnici mezi spojovací a FMN doménou 

(Obr. 3). Jak spojovací doména, tak flexibilní úsek hrají velmi důležitou roli při transportu 

elektronů, neboť jsou úsekem umožňujícím rozsáhlé konformační změny 
52

 a zkrácení 

flexibilního úseku, byť jen o 4 AMK, vede k narušení intraproteinového ET 
39

. 

 

 

Obr. 3 Struktura ferredoxin:NADP reduktasy (FNR), flavodoxinu (Fld) 

a NADPH: cytochrom P450 oxidoreduktasy (POR). A: FNR bakterie D. vulgaris (zeleně) 

a Fld špenátu (modře). B: Potkaní POR s FAD a FMN doménou (FAD a FMN domain), 

spojovací doménou (CD) a flexibilním úsekem (hinge). C: Překryv FNR (zeleně) a Fld 

(modře) struktur s POR (žlutě). 
52

 

 

Na FMN doménu navazuje proteolyticky nestabilní oblast aminokyselin na pozici 

K56-I57, která může podléhat štěpení za vzniku solubilní formy POR. Na tento nestabilní 

úsek navazuje sekvence aminokyselin o délce 56 AMK, jež kotví reduktasu na vnější 

straně membrány endoplasmatického retikula. 
13

 Část kotvy se projevuje polárním 

charakterem R45 – E50, úsek M28 - F44 má naopak charakter hydrofobní a pokračuje 

v sekvenci aminokyselin M1 - D27 opět s hydrofilním charakterem. Zdá se tedy, že tento 

úsek 27 AMK nebude součástí hydrofobní membrány, nýbrž bude čnít do lumenu ER. 
7
 Pro 

usnadnění exprese přistoupili někteří vědci k syntéze POR bez této části proteinu. I přes to 

si POR zachovává funkci přenašeče elektronů na cytochromy P450. 
46

 Ovšem s delecí 

celého úseku kotvy (56 AMK) se ztrácí také schopnost interakce mezi POR a cytochromy 

P450, 
13

 což zdůrazňuje důležitost této N-koncové části molekuly. 

A B C 
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1.2.3 Mutace POR a testy aktivity in vitro 

Valná většina léčiv, která jsou klinicky využívána, je metabolizována v játrech 

právě cytochromy P450, které pro svoji činnost potřebují donor elektronů - POR. 

O důležitosti samotné POR nemůže být pochyb, což bylo prokázáno v nejedné studii na 

myších s orgánově specificky vyřazeným genem pro POR (v tomto případě v játrech). 

Jejich výsledky indikovaly akumulaci jaterních lipidů doprovázenou pozoruhodným 

snížením schopnosti metabolizovat léčiva. 
31, 42

 Podíváme-li se hlouběji na problematiku 

metabolismu xenobiotik, tak lze předpokládat, že i jednotlivé polymorfní formy POR 

mohou prostřednictvím své aktivity tento metabolismus signifikantně ovlivňovat, a proto je 

třeba se na tuto oblast zaměřit. 
65

 

 

 

Obr. 4 Model lidské POR s možnými mutacemi. Mutace zachovávající alespoň 50% 

aktivitu při oxidaci NADPH jsou znázorněny zeleně, 25 – 50% aktivitu modře a 

nejvýše 25% aktivitu červeně. Kuličko-tyčinkovým modelem jsou znázorněny FMN a FAD 

(obojí žlutě) a NADPH (světle modře). 
46
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Lidská NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasa se jeví jako vysoce geneticky 

polymorfní enzym (Obr. 4, str. 17). Tento fakt byl v roce 2008 podložen závěry studie 

Huanga, ve které pořídil sekvenční záznamy genů POR od 842 zdravých jedinců 

zahrnujících čtyři různé etnické skupiny (Afroameričané, mexičtí, čínští a kavkazští 

Američané). Napříč tímto spektrem bylo celkem identifikováno 140 samostatných 

nukleotidových polymorfismů/mutací, mezi nimiž byl zahrnut i polymorfismus A503V, 
45

 

a posléze i P228L 
29

. Na základě následných experimentů in vitro bylo zjištěno, že POR 

s polymorfismem P228L je schopna podpořit 17α-hydroxylasovou aktivitu lidského 

cytochromu P450c17 při přeměně progesteronu se stejnou účinností jako wild-type forma 

lidské POR (wtPOR, tedy 100%). Naproti tomu polymorfismus A503V vykazoval pouze 

60% účinnost ve srovnání s wtPOR (100 %). 17,20 lyasová aktivita téhož cytochromu 

P450c17 pak v přítomnosti P228L dosahovala 41% aktivity a pro A503V 56%. Substrátem 

při této reakci byl 17α-hydroxypregnenolon a reakce byla podpořena přídavkem lidského 

cytochromu b5. 
46

 V obou případech byla použita zkrácená forma N-27POR, která si 

zachovává schopnost interakce s cytochromy P450 (diskutováno v kap. 1.3.3, str. 32). 
17

 

Celá záležitost se stává komplikovanější po uveřejnění výsledků týmu vedeného 

Agrawalem. Laboratoř testovala vliv různých polymorfních POR na katalytickou činnost 

CYP3A4 pro čtyři různé substráty a prokázala závislost aktivity POR na substrátové 

specifitě. To lze demonstrovat na rekonstituovaném systému A503V s CYP3A4, kde pro 

substráty midazolam a testosteron došlo k 40% a 20% snížení CYP3A4 katalytické 

aktivity, avšak pro quinidin a erytromycin se aktivita blížila hodnotám změřeným pro 

wtPOR. 
1
 

V téže laboratoři bylo zjištěno, že polymorfismus A503V zapříčiňuje pokles 

aktivity CYP1A2 na 85 %, zatímco u CYP2C19 byl pozorován narůst aktivity až na 

113 % vůči wtPOR. 
3
  

U rekonstituovaného systému CYP2D6 s A503V variantou POR bylo změřeno 

snížení katalytické aktivity na 62 % při degradaci dextromethorphanu. Byl-li substrátem 

bufuralol vykazovala katalytická aktivita CYP2D6 jen poloviční aktivitu pozorovanou pro 

wtPOR. 
99

 

Zaměříme-li pozornost od rekonstituovaných systémů na menší redoxní partnery 

POR, nebude jistě překvapením, že i v těchto případech se aktivita různých variant POR 
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bude odlišovat. Uvážíme-li cytochrom c, vykazuje A503V pokles redukční aktivity na 

68 %. Méně výrazný propad aktivity (86 %) byl pozorován při oxidaci NADPH. 
46

 

Je zřejmé, že z vlivu variantních POR na jednu izoformu cytochromu P450 nemůže 

být tedy predikována míra stimulace činnosti jiných cytochromů P450, 
65

 nemluvě o roli 

substrátové specifity. Výše diskutované změny aktivit variantní POR shrnuje Tab. 1. 

 

Tab. 1 Aktivita P228L a A503V variantní lidské POR s různými redoxními partnery. 

Procentuální hodnoty jsou kalkulovány vůči wtPOR, která vykazuje 100% aktivitu 

s uvedenými reakčními partnery a substráty. 

Redoxní partner Substrát P228L [%] A503V [%] 

CYP3A4 
2
 midazolam - 61 

 erytromycin - 97 

CYP3A4 
68

 BOMCC 101 107 

CYP1A2 
3, 65

 EOMCC 20 85 

CYP2C19 
3, 65

 EOMCC 39 113 

CYP2D6 
99

 EOMCC - 85 

 dextromethorphan - 62 

17OH-asa 
45, 46

 progesteron 100 60 – 68 

17,20 lyasa 
45, 46

 17OH-pregnenolon 41 56 – 58 

cyt c (redukce) 
45, 46

 - 75 67 – 69 

NADPH (oxidace) 
45, 46

 - 72 56 – 86 

HO-1 
87

 hem 106 97 
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1.2.4 Nomenklatura alel NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasy 

Rostoucí počet nových polymorfních alel POR vyvolal potřebu začít je 

systematicky pojmenovávat. Všech 48 doposud známých alel je souborně shrnuto 

a spravováno na webových stránkách Human Cytochrome P450 Allele 

Nomenclature. 
85, 111

 Pravidla označování alel jsou stejná jako pro cytochromy P450 

a zapisují se tedy ve formátu POR*X, kde POR označuje jméno genu, v tom případě 

NADPH: cytochrom P450 oxidoreduktasy, a za hvězdičkou následuje arabská číslice (X) 

označující specifickou alelu. Pro přidělení označení alely je nutné, aby byla známa 

sekvence všech exonů a sekvence hranice přechodu exon-intron. 
85

 Přítomnost některých 

alel v lidském genomu může být přímo asociována s poruchou například steroidogeneze 

vedoucí až k pohlavnímu dimorfismu (Antley-Bilerův syndrom). 
24

 Naproti tomu u alely 

POR*28 (A503V odpovídající genomické pozici 31696C→T, tj. exon 12) nebyl doposud 

pozorován žádný abnormální vývojový fenotyp či spojitost s jinou vývojovou vadou. 
29

 

Nicméně se prokázal její vliv na modulaci aktivity CYP3A5 a CYP3A4 při expozici 

tacrolimusem (in vivo), léku na potlačení imunity při transplantaci orgánů. 
11

 U čínské 

mužské populace (nesoucí POR*28) exponované midazolamu (sedativum před lékařským 

zákrokem), na jehož biotransformaci se preferenčně podílí CYP3A4, 

CYP3A5 a CYP3A7, 
84

 se projevila zvýšená produkce 1-hydroxymidazolamu (1-OHMDZ) 

vůči 4-OHMDZ, 
137

 což by ovšem mohlo být způsobeno odlišným poměrem enzymů 

CYP3A4, 5 a 7. 
30

 

POR*28 je považována v lidské populaci za nejběžnější alelu a vyskytuje se 

průměrně u 20 – 45% jedinců (Obr. 5, str. 21). 
29, 97 

V roce 2009 byla objevena nová forma 

mutace této alely, která je vedena pod označením POR*36 (P228L + A503V 

resp. 27566C→T + 31696C→T, tj. exon 6 + 12). 
85

 Přičemž polymorfismus P228L byl 

nalezen pouze u jednoho ze 150 zkoumaných vzorků jater. Obecně se však předpokládá 

jeho výskyt u 1 - 5 % alel. 
29

 

Použité číslování genomické pozice mutací odpovídá referenční sekvenci, kterou 

uvádí NCBI pod číslem NT_007933. 
73
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Obr. 5 Zastoupení polymorfismu A503V v lidské populaci s ohledem na etnikum. 

rs1057868 značí identifikační číslo polymorfismu 31696C→T odpovídající 

aminokyselinové mutaci A503V. 
86

 

 

1.2.5 Elektronový přenos doprovázený konformačními změnami 

Rozkrývání mechanismu rozsáhlé doménové pohyblivosti POR nutné pro 

součinnost s cytochromy P450 se zakládá na řadě experimentů, při kterých došlo k zásahu 

do proteinové struktury do takové míry, aby byla existence těchto pohybů vyvrácena či 

potvrzena. Příkladem je delece čtyř aminokyselin Δ
236

TGEE
239

 v oblasti flexibilního 

závěsu potkaní POR, jež vyústila v pokles efektivity interflavinového ET. Přitom byly 

měřeny vzdálenosti methylových skupin isoalloxazinových kruhů kofaktorů FMN a FAD, 

které se pohybovaly v rozmezí 30 – 60 Å (tj. 6× – 11× větší než pro nedeletovanou formu). 

Přesto však rychlost ET na CYP zůstala zachována. 
39

 Dalším výrazným posunem byla 

studie na molekule POR s FAD a FMN doménami spojenými běžně se nevyskytující 

disulfidickou vazbou aminokyselin C147 a C514 (číslování pro potkaní POR), které drží 

enzym v uzavřené konformaci, což je doprovázeno prudkým snížením aktivity POR vůči 

CYP a to až na 10% původní hodnoty. 
133

 

Přechody mezi těmito hraničními konformačními strukturami jsou pravděpodobně 

vyvolány (či alespoň ovlivněny) přítomností vázaného koenzymu NADPH a posléze 

NADP
+
 a dále redoxním stavem POR. 

38
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V celém uvedeném procesu hraje nezanedbatelnou roli přítomnost membrány ER 

a její asociace s POR a cytochromy P450. Podílí se na vytvoření komplexu POR-CYP, 

který je nutný pro efektivní přenos elektronů. 
28

 Solubilní forma POR (bez kotvy) není 

schopná ET na cytochromy P450, nicméně si udržuje schopnost redukce cytochromu c. 
7
 

Obecné schéma přenosu elektronů NADPH→POR→cytochrom P450 

Koenzym NADPH vystupuje jako dvouelektronový donor, který předává oba 

elektrony na kofaktor FAD. Elektrony jsou pak jeden po druhém transportovány přes 

kofaktor FMN dále na redoxního partnera, nejčastěji cytochrom P450. Ten je 

jednoelektronovým akceptorem, ale pro svou katalytickou činnost vyžaduje ET dvou 

elektronů v oddělených krocích. Reduktasa v tomto procesu tedy hraje roli děliče 

elektronového páru. 
116

 

Mechanismus elektronového transportu NADPH→FAD→FMN→cytochrom P450 

ET začíná přesunem hydridového iontu z NADPH na FAD. Při vazbě NADPH 

k povrchu FAD domény dochází k posunu indolové skupiny aminokyseliny W677 

(W679 lidská), která jinak stíní povrch isoalloxazinového kruhu FAD. Díky tomuto posunu 

se NADPH může vázat blíže k FAD a může dojít k ET NADPH→FAD bez účasti 

postranních řetězců aminokyselin. 
48

 Při tom jsou elektrony přenášeny na N5 kofaktoru 

FAD, což je doprovázeno zrušením vodíkové vazby mezi N5 kofaktoru FAD a NH 

aminokyseliny G141. Semichinonová i hydrochinonová forma FAD jsou nadále 

stabilizovány karbonylem téže aminokyseliny. 
101

 Vazba NADPH na POR je navíc 

doprovázena konformační změnou, při které POR přechází na uzavřenou konformaci. 
20

  

Poté následuje interflavinový ET FAD→FMN. Elektrony jsou přesouvány jeden po 

druhém. V uzavřené konformaci se FAD doména náchází velmi blízko FMN doméně, aby 

mohlo dojít k účinnému ET. Navíc je tato konformace stabilizována elektrostatickými 

interakcemi postranních řetězců aminokyselin povrchů FAD a FMN domény. 
130

 Ukázalo 

se, že v tomto stavu jsou k sobě kofaktory FAD a FMN orientovány methylovými 

skupinami, které se nacházejí ve vzájemné vzdálenosti 3,6 Å (údaj pro C8-C8 methylové 

atomy) a 4,9 Å (C7-C7 methylové atomy) 
134

 a roviny kofaktorů spolu svírají úhel 

135
o
 (Obr. 6 A, str. 23). ET FAD→FMN je tak přímý, bez účasti aminokyselin. 

130
 

Následuje nutnost přenosu elektronu mezi FMN a molekulou hemu cytochromu P450. 
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Redukce POR (flavinů) iniciuje přechod uzavřené konformace s vázaným NADPH 

resp. NADP
+
 na otevřenou a je doprovázena oddisociováním koenzymu. 

47
 Má se za to, že 

spouštěčem této konformační změny by mohla být aminokyselina E142, která se nachází na 

rozhraní mezi FAD a FMN kofaktorem a je tedy ovlivněna změnou protonačního stavu 

kofaktorů. Konformační změnou se otevírá možnost přístupu redoxního partnera. 
47, 93

 

V otevřené konformaci je totiž methylbenzenová část kofaktorů vystavena působení okolí, 

zatímco jejich pyrimidinové části jsou zahrnuty v proteinové struktuře. 
52

 

 

 

Obr. 6 A: Pozice FAD a FMN v uzavřené konformaci POR. B: Poloha molekuly hemu 

cytochromu P450 vůči FMN reduktasy v otevřené konformaci, elektrony jsou přenášeny 

přes postranní řetězce aminokyselin Phe429 a Glu439. 
52

 

 

Předpokládá se, že interproteinová stabilizace domén POR a cytochromu P450 je 

při ET zajištěna elektrostatickými interakcemi mezi kyselými postranními řetězci 

aminokyselin (aspartát a glutamát), které se vyskytují na specifické (vazebné) části FMN 

domény POR, 
130

 a bazickými rezidui aminokyselin lysinu a argininu na povrchu 

cytochromu P450. 
107

 Tento multiproteinový komplex je dále stabilizován hydrofobními 

interakcemi leucinu, valinu, tryptofanu, a dokonce i vazba substrátu do aktivního centra 

cytochromu P450 může zvýšit afinitu hemové proteinové oblasti cytochromu P450 

k POR. 
133

 FMN doména při této interakci pokryje oblast cytochromu P450 o rozloze 

870 Å
2
, přičemž celková rozloha styčné plochy POR a CYP je 1500 Å

2
. 

39
 Roviny 

kofaktoru FMN a hemu jsou vůči sobě téměř kolmé, jejich vzálenost činí 12 Å a nachází se 
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mezi nimi F429 a E439 (Obr. 6 B, str. 23). Lze tedy předpokládat, že jsou využívány 

k přenosu elektronu na hem. 
39

 Schéma konformačních změn při přenosu elektronů je 

shrnuto na Obr. 7. 

 

 

Obr. 7 Závislost konformačních změn POR na redoxním stavu a přítomnosti koenzymu. 

Oxidovaná POR (POR
ox

) zaujímá přednostně uzavřenou konformaci. Dvouelektronová 

redukce POR s vázaným koenzymem NADP
+
 (POR

2e-
• NADP

+
) vede ke zvýšení podílu POR 

s otevřenou konformací, avšak stále převažuje zastoupení formy s uzavřenou konformací, 

zatímco redukovaná POR bez koenzymu (POR
2e-

) se nachází přednostně v otevřené 

konformaci. Na struktuře POR lze vidět FAD a CD domény (zelená), FMN doménu (šedá), 

FAD kofaktor (žlutá) a FMN kofaktor (fialový). Obrázek byl převzat 
47

 a upraven.  

 

Mechanismus interflavinového elektronového přenosu 

Interflavinový katalytický cyklus začíná redukcí na vzduchu stabilní semichinonové 

formy FAD-FMNH
●
 na FADH2-FMNH

●
. Následují jednoelektronové interisoaloxazinové 

transporty za vniku FADH
●
-FMNH2. Takto zcela redukovaný FMN (tedy FMNH2) je 
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donorem elektronů pro molekulu hemu cytochromu P450. Vzniklá di-semichinonová 

forma obou kofaktorů FADH
●
-FMNH

●
 přechází na FAD-FMNH2, který je opět schopen 

donace druhého elektronu, po níž kofaktory přecházejí do výchozí stabilní fromy  

FAD-FMNH
●
. 

67
 

1.2.6 Rekonstituce v přítomnosti FMN 

Některé lidské POR s mutací ve vazebném místě pro FMN, jako je například 

Y181D, se vyznačují poklesem stimulace katalytické činnosti cytochromů P450, kvůli 

snížené afinitě k vazbě FMN. 
60, 79

 Přídavek externího FMN k těmto formám POR je však 

doprovázen nárůstem jejich reduktasové aktivity až k hodnotám blízkým wtPOR. To vedlo 

ke vzniku několika teorií o možném mechanismu elektronového přenosu: 
79

 

A. Běžný přenos elektronu kopíruje schéma (diskutováno v kap. 1.2.5, str. 21): 

NADPH  →      FAD  →     vázaný FMN → redoxní partner (CYP,  

         cytochrom b5, atd.) 

B. Alternativní cesty přenosu elektronu s přidaným FMN mají následující schéma: 

1. NADPH  →      FAD  →   přidaný FMN  →     redoxní partner 

2. NADPH   →        přidaný FMN  →    redoxní partner 

První hypotéza předpokládá, že nadbytek přidaného FMN povede k jeho 

inkorporaci do POR poblíž běžné kofaktorové pozice ve FMN doméně (Obr. 8).  

 

 

Obr. 8 Rekonstituce Y181D POR použitím FMN. 
79

 Nativně vázaný kofaktor FMN (žlutě), 

pozice externě přidaného FMN (červeně), kofaktor FAD (oranžově) a koenzym NADPH 

(modře). 
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V druhém případě se předpokládá jeho asociace s povrchem POR. Otázkou je, zda 

může FMN v tomto případě přijímat elektrony přímo od NADPH, 
79

 stejně jako bylo 

zjištěno u reduktasy Bacillus subtilis, 
16

 nebo skrze FAD a dále je přímo předávat svým 

redoxním partnerům. Každopádně se zde otevírá potenciální cesta k léčbě deficiencí POR 

expozicí vitamínu B2, tj. riboflavinu, který je riboflavin kinasou měněn na FMN. 
79

 

V souvislosti s mutacemi ve FMN vazebné oblasti, které jsou doprovázeny úbytkem 

FMN, byla pozorována také snížená afinita proteinu vůči FAD a jeho úbytek. 
103

 

1.2.7 Redoxní partneři POR 

Mezi fyziologicky relevantní redoxní partnery POR se řadí cytochromy P450 

(diskutovány v kap. 1.1, str. 11), skvalen monooxygenasa, hem oxygenasa, cytochrom b5 

a spekuluje se také o 7-dehydrocholesterol reduktase. 

Skvalen monooxygenasa   

Skvalen monooxygenasa je flavoprotein (kofaktor FAD), který se přímo uplatňuje 

v první fázi syntézy sterolů, 
57

 ke kterým se řadí například cholesterol. Ten je u živočichů 

nezbytnou složkou buněčných membrán a jeho koncentrace determinuje její vlastnosti 

(rigiditu atd.). Cholesterol je však také základním stavebním kamenem pro syntézu dalších 

sterolů jako žlučových kyselin či pohlavních hormonů. 
113

 

Funkce tohoto enzymu spočívá v oxidaci skvalenu na 2,3-oxidoskvalen (obsahující 

epoxidovou strukturu), který je pak dále přeměněn cyklasou na lanosterol. Pro přeměnu 

skvalenu enzym vyžaduje přítomnost redoxního partnera, kterým je POR. 
58

 Při orgánově 

(játra) specifické deleci POR u myší však bylo poukázáno na fakt, že skvalen 

monooxygenasa je schopna i v nepřítomnosti POR udržet částečnou monooxygenasovou 

aktivitu. 
58

 Nicméně celý proces syntézy sterolů je blokován lanosterol demethylasou, což 

je CYP51, který je zcela závislý na podpoře ze strany POR, a je doprovázen akumulací 

lanosterolu. 
57

 

Extrémem, který však podtrhuje důležitost funkce POR, je její celková zárodečná 

delece vedoucí k embryonálním úmrtím (použit myší model), což je vysvětlováno 

neschopností vznikajícího organismu syntetizovat cholesterol, který se podílí na vývoji 

nervového systému. 
108
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Cytochrom b5 

Cytochrom b5 je malý membránový nebo solubilní enzym, jehož kofaktorem je 

hem. Nositelem redukčních ekvivalentů pro cytochrom b5 je NADH a na jejich přenosu na 

cytochrom b5 se podílí flavinový (FAD) membránový enzym NADH: cytochrom b5 

reduktasa. 
18

 Cytochrom b5 může být redukován také POR a redukci cytochromu b5 lze 

v podmínkách in vitro ověřit spektrofotometricky. Spektrum vázané formy hemu 

cytochromu b5 vykazuje běžně absorpční maximum 413 nm, zatímco při redukci 

reduktasou se toto maximum pousouvá na 423 nm. 
79 

 

Solubilní (erytrocytární) forma cytochromu b5 má význam při redukci 

methemoglobinu. Membránový (mikrosomální) cytochrom b5 se podílí na desaturaci 

mastných kyselin, 
126

 již zmíněném metabolismu xenobiotik 
43

 (kap. 1.1.1, str. 11) a také 

na biosyntéze steroidů. V posledním ze zmíněných případů však přítomnost cytochromu b5 

není natolik esenciální (v porovnání s POR), jak ostatně dokládá studie s celkovou delecí 

cytochromu b5 (u myší), jejímž následkem není embryonální smrt v porovnání s POR. 
22

  

Pozornost se na tento enzym zaměřuje kvůli jeho doposud neuspokojivě 

objasněnému mechanismu působení v monooxygenasovém systému. Bylo již navrženo 

několik alternativ možného přenosu elektronů v rámci MFO založených na domněnce, že 

by mělo dojít k co nejrychlejšímu doručení druhého elektronu na hem 

cytochromu P450, 
105

 protože superoxidový komplex (Fe
III

-OO
•
, příjemce druhého 

elektronu) může, i přes stabilizaci postranními řetězci aminokyselin, podlehnout rozkladu 

za současného uvolnění superoxidového anionradikálu (aktivovaného kyslíku)  

a Fe
III

-protoporfyrinu IX. 
105, 116

 Přenos druhého elektronu také determinuje rychlost celé 

oxidace xenobiotik. 
35

  

Přitom přenos druhého elektronu na cytochrom P450 z cytochromu b5 se jeví 

rychlejší než z POR. 
43, 104

 Angažovanost cytochromu b5 v přenosu prvního elektronu na 

cytochrom P450 se kvůli příliš pomalé redukci cytochromu P450 nepovažuje za možný. 
43

 

Tato skutečnost je v souladu se zjištěním, že redoxní potenciál cytochromu P450 před 

první redukcí nabývá hodnoty -230 mV, avšak redoxní potenciál cytochromu b5 je 20 mV, 

čímž je vyloučen přenos prvního elektronu z cytochromu b5. POR je však první redukci 

cytochromu P450 schopna zprostředkovat, redukovaný cytochrom P450 s vázaným 

kyslíkem mění svůj redoxní potenciál na 50 mV, a tím je umožněn přenos druhého 
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elektronu z cytochromu b5 na CYP. 
32, 112

 Oprávněnost přítomnosti cytochromu b5 v MFO 

dokládají závěry práce, v níž nebyl při rekonstituci cytochrom b5 použit, což vyústilo ve 

snížení aktivity mikrosomálních cytochromů P450 o 50 – 90 % v závislosti na použité 

izoformě. 
21

 Není však zřejmé, zda ke snížení došlo vlivem ztráty katalytického či 

alosterického vlivu cytochromu b5 (viz níže). 

Nejpravděpodobnější alternativou uplatnění cytochromu b5 v MFO je tedy katalýza 

přenosu druhého elektronu na cytochrom P450. Přitom může tento přenášený elektron 

pocházet od POR (resp. NADPH) nebo od NADH:cytochrom b5 reduktasy 

(resp. NADH). 
104

 

Hypotéza o alosterickém vlivu cytochromu b5 se potvrdila při experimentech 

s rekonstituovanými systémy CYP s apoformou cytochromu b5, která v některých 

případech vykazuje stejný stimulační efekt, jako byl změřen pro holoprotein 

cytochromu b5. 
55, 136

 

Poslední alternativou je možnost cytochromu b5 akceptovat jeden elektron 

z cytochromu P450 poté, co došlo k  přenosu dvou elektronů z POR na CYP. Pokud by byl 

tento mechanismus platný a cytochrom b5 by nebyl přítomen, došlo by k disociaci CYP od 

POR v průběhu katalytického cyklu. CYP by následně vázal kyslík a vyžadoval druhou 

interakci s POR. 
105

 

Hem oxygenasa (HO)  

Významnou roli při degradaci hemu na biliverdin, oxid uhelnatý a železo hraje 

mikrosomální systém sestávající z hem oxygenasy a POR, ve kterém je aktivita HO závislá 

na dodávce elektronů z POR. 
53

 Uplatnění POR v tomto procesu bylo doloženo testy na 

myších s deletovanou POR v játrech. Dva měsíce staré myši vykazovaly až 9× zvýšenou 

hladinu HO-1 (v játrech), ale i přes tuto značnou indukci vykazovala HO-1 jen 

zanedbatelnou hem oxygenasovou aktivitu. Naproti tomu míra exprese HO-2 (ani skvalen 

monooxygenasy) nebyla ovlivněna. 
31

 

Nejnovější studie se zaměřuje i na samotný mechanismus působení, který ukazuje, 

že POR musí zaujímat při ET FMN→hem (hem není kofaktorem HO-1, ale váže se  

k HO-1 v poměru 1:1) 
87

 otevřenou konformací (Obr. 9), která koreluje se vzdáleností 6 Å 

mezi FMN a hemem, a tedy i možným přímým přenosem elektronů. 
120
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Obr. 9 POR v otevřené konformaci podporuje (přenosem elektronů) aktivitu HO-1 při 

degradaci hemu na biliverdin. Vzniklý multiproteinový komplex (POR:HO-1) je 

stabilizován elektrostatickými interakcemi negativně nabitého povrchu FMN domény POR 

s pozitivně nabitým povrchem HO-1 v oblasti, kde je vázán substrát - hem. Reakce je 

závislá na zdroji redukčních ekvivalentů z NADPH a probíhá na vnější straně ER. 
87

 

 

NADP: sterol Delta7 reduktasa (také 7-dehydrocholesterol reduktasa) 

NADP: sterol Delta7 reduktasa je hydrofobní protein uložený v mikrosomální 

lipidové dvojvrstvě, který katalyzuje poslední krok syntézy cholesterolu. Důkaz 

o elektronové podpoře tohoto enzymu ze strany POR není zcela zřejmý, neboť laboratoře 

Nishina a Zua se v této otázce dostávají do vzájemného rozporu. Zatímco výsledky Nishina 

„poskytují první důkazy o nezbytném požadavku POR“, 
80

 Zuo uzavírá výsledky své práce 

tím, že POR není zapojena do 7-dehydrocholesterol reduktasové aktivity 
138

.  

1.3 Produkce rekombinantních proteinů v heterologních systémech 

Pro potřeby výzkumu je nutné disponovat dostatečným množstvím nativního 

a funkčního biologického materiálu. Nicméně jeho příprava a purifikace ze zvířecích 

orgánů je časově náročná, nákladná a někdy zcela nemožná, jako v případě lidských 

proteinů. Účinným nástrojem v této oblasti se proto stává heterologní exprese. Ta je 
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založena na expresi proteinů, jejichž předlohou je rekombinantní plasmidová DNA, 

v různých heterologních systémech: 

Savčí – nespornou výhodou je exprese proteinů v přirozeném prostředí, jako je 

například přítomnost fosfolipidové dvojvrstvy, a možnost posttranslačních úprav. Pro řadu 

studií však tyto systémy neposkytují dostatečné množství exprimovaného proteinu. 
14

  

Bakteriální – je poměrně málo nákladný, časově nenáročný, poskytuje vysoké 

výtěžky, ale neposkytuje možnost posttranslačních úprav. 
119

 

Nejběžněji užívaným bakteriálním kmenem je Escherichia coli, gram-negativní 

bakterie s cirkulární genomovou DNA o velikosti 4,6 Mb. Kmeny běžně užívané 

k laboratorním účelům jsou odvozeny od kmene K-12, jež byl izolován v roce 1922. 
12

 

V této práci používaný kmen DH5α byl prvotně připraven v laboratoři D. Hanahana, odtud 

pochází také jeho označení DH. 
5
 

Kvasinkový a hmyzí systémy jsou přechodem mezi savčím a bakteriálním 

systémem, a také zahrnují přednosti a nevýhody obou výše uvedených systémů. 
119

 

1.3.1 Vektor pCW 

Tento vektor vznikl v rámci práce zaměřené na studium interakčních vztahů mezi 

cytoplasmatickými signálními proteiny CheW a CheA u bakterií E. coli. Pro expresi těchto 

proteinů byl navržen konstrukt založený na vektoru pHSE5 nesoucí gen pro CheW. 

Výsledným konstruktem byl pCW vektor o velikosti 5478 bp, 
26

 z čehož gen pro CheW 

činil 500 bp 
69

. Mapa vektoru je zobrazena na Obr. 10, str. 31. 

V plasmidu pCW je exprese rekombinantního proteinu plně pod kontrolou dvou tac 

promotorů (složen z tacI a tacII), jejichž funkce může být potlačena lac represorem a 

indukována isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosidem (IPTG). Promotor tac dosahuje až 

11× vyšší účinnosti vzhledem k lac UV5 promotoru a 3× vyšší vůči trp promotoru, z nichž 

byl odvozen. 
10

  

pCW dále nese bla gen, označený na Obr. 10 jako Amp. Produktem jeho transkripce 

je β-laktamasa zajišťující rezistenci vůči antibiotiku ampicilinu. 
25

 

lacIq značí gen pro laktosový represor LacI. Ten se angažuje v metabolismu 

laktosy, 
100

 resp. alolaktosy, a v její nepřítomnosti má represní tendence na expresi 
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rekombinantního proteinu. Mechanismus potlačení exprese spočívá ve vazbě laktosového 

represoru na DNA v oblasti lac promotoru 
131

 (v tomto případě i tac promotoru, který je 

z lac odvozen) 
10

. K potlačení této vlastnosti se používá IPTG, které je schopno mimikovat 

alolaktosu, tedy vázat se na represor, a tím uvolnit promotor a indukovat tak expresi. 
131

 

V laboratorní praxi je před ekonomicky dostupnější laktosou upřednostňováno IPTG, 

protože díky přítomnosti thioeterové vazby ve své struktuře není hydrolyzovatelné  

β-galaktosidasou a jeho koncentrace v buněčné kultuře tak zůstává po dobu kultivace 

konstantní. 

 

Obr. 10 Mapa plasmidu pCW. PRO reprezentuje tac promotory, CHEW je gen pro protein 

CheW, pBR ori a M13 ori replikační počátek. Gen pro β-laktamasu je označen Amp, lacIq 

značí gen pro laktosový represor LacI. LacZ´ nese sekvenci pro α-peptid  

β-galaktosidasy. 
89

 

 

lacZ´ je gen pro α-peptid β-galaktosidasy. Jeho přítomnost má význam v bakteriích, 

které na svém chromosomu nesou gen lacZ zkrácený o jednotku lacZ´. V takových 

bakteriích je pro vznik plně funkční β-galaktosidasy nezbytně nutná translace obou genů 

a komplementace jejich produktů. 
123

  

Na základě tohoto vektoru bylo v bakteriálním systému provedeno již několik 

expresí POR, konkrétně lze uvést expresi POR kvasinky Candila albicans, 
88

 koexpresi 

CYP1A1 a lidské POR 
106

 a lidské wild-type i mutantní POR 
81

. 
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1.3.2 Histidinové značení rekombinantních proteinů  

Přidání histidinové značky (běžně o velikosti 4 nebo 6 His) k C- či N-konci 

proteinu je dnes univerzálně používanou metodou pro purifikaci rekombinantních proteinů. 

Velkou výhodou je potřeba pouze jednokrokové purifikace nutné pro dosažení žádoucího 

proteinu o poměrně vysoké čistotě. 
98

 Čistota výsledného produktu se odráží mimo jiné 

v použitém nosiči a iontu kovu (Ni-NTA, Ni-IDA, Co-NTA atd.). 
15

 

Nicméně zde vyvstává otázka, zda nemůže být takovýmto zásahem do proteinové 

struktury enzymů ovlivněna jejich aktivita.  

Na základě experimentálních dat laboratoře Niwy bylo zjištěno, že lidská POR 

značená histidinem (4× H) na C-konci vykazovala při redukci cytochromu c pouze 

26% katalytickou účinnost (Vmax/Km) v porovnání s wtPOR (100 %). Hodnoty Vmax a Km 

pro POR s histidinovou značkou činily 36 % a 138 % vůči hodnotám zjištěným pro  

wtCPR (100% pro Vmax i Km). Naproti tomu Vmax/Km histidinem značené lidské POR při 

oxidaci NADPH dosahovala téměř srovnatelné hodnoty (116 %) s katalytickou účinností 

wtPOR (100 %). Této hodnoty (Vmax/Km) však bylo dosaženo na základě korelace  

Vmax (62 %) a Km (53 %), které se již, jak vidno, odlišovaly od hodnot změřených pro 

wtPOR (Vmax i Km: 100 %). 
81

 

Při snaze spojit tato změřená data s praktickými představami se spekuluje 

o možnosti, že histidiny na C-konci POR ovlivňují vazebné podmínky pro koenzym 

NADPH, neboť jeho vazebné místo se nachází na C-konci POR. 
23

 Naproti tomu jiné 

studie uvádějí, že aktivita zůstává i v případě proteinu s histidinovou značkou neovlivněná. 

Jde však o studie založené na použití zkrácených forem N-27POR. 
98

 

1.3.3 Úprava hydrofilního N-konce POR 

Další poměrně častou úpravou POR pro snazší expresi je odstranění 

27 aminokyselin na N-konci POR na genetické úrovni. 
45, 46, 98

 I přes tento zásah zůstává 

POR asociována s membránou a zachovává si také schopnost interakce 

s cytochromy P450. Prvně byl tento způsob úpravy publikován v roce 1998 Dierksem. 
17

 

Opět se však dostáváme k otázce, zda i v tomto případě, zásahem do tak důležité 

oblasti POR nutné pro spolupráci s cytochromy P450, nemůže být ovlivněna její aktivita. 
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Mnoho dat k této problematice není stále dostupných. Porovnáme-li však  

alespoň katalytickou účinnost (Vmax/Km) wtPOR (nebo R457H polymorfní POR) při  

redukci cytochromu c, která dosahuje hodnoty 1,26 l/min/mg (nebo 0,14 l/min/mg) 
81

  

a N-27wtPOR (či R457H N-27POR) 0,0651 l/min/mg (0,00043 l/min/mg) 
46

. Je zřejmé, že 

nezkrácená wtPOR dosahuje 19× vyšší účinnosti (nezkrácená R457H POR až 326×). 

Hodnoty byly stanoveny pro reduktasu rekonstituovanou s bakteriální membránovou frakcí. 

I přes tato fakta nemůžeme zjištěný jev automaticky pokládat za obecně platný. 

U každého jednotlivého polymorfismu POR je ho zapotřebí experimentálně ověřit/vyvrátit, 

a to nejen při redukci cytochromu c, ale především v rekonstituovaných systémech 

s cytochromy P450 či jiných fyziologicky adekvátních testech. 

1.4 Metody molekulární biologie 

1.4.1 Polymerasová řetězová reakce - PCR 

PCR je hojně využívaná metoda k amplifikaci žádoucí sekvence DNA. Je založena 

na syntéze komplementárních vláken k templátu, na níž se podílí DNA polymerasa. 

V rámci této diplomové práce byla použita termostabilní Pyrococcus furious (Pfu) DNA 

polymerasa, která při replikaci dosahuje až 8× vyšší přesnosti než Thermus aquaticus (Taq) 

DNA polymerasa a to díky své 3´→5´ exonukleasové (opravné) aktivitě. 
121

  

Vzhledem k více než 50% obsahu cytosinu a guaninu v primerech bylo do reakční 

směsi přidáno DMSO, které se váže vodíkovými vazbami do malého a velkého žlábku 

DNA. Tímto způsobem je destabilizována helixová struktura, což usnadňuje při dané 

teplotě denaturaci/rozplétání DNA. 
49

 

Dalšími nezbytnými komponentami reakční směsi jsou DNA jako templát, 

dinukleotidtrifosfáty (dATP, dCTP, dTTP a dGTP), dva oligonukleotidy (dále „primery“) 

o velikosti komplementární části obecně 20 – 30 nukleotidů a v neposlední řadě pufry 

s adekvátním pH a kofaktory pro činnost DNA polymerasy. 

1.4.2 Ligace 

Je metoda používaná ke kovalentnímu spojení dvou kohezních nebo tupých konců 

DNA. Tato reakce byla v předkládané práci katalyzována T4 DNA ligasou, která vyžaduje 
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přítomnost kofaktoru ATP a podílí se na vzniku fosfodiesterové vazby mezi  

5´-PO4 a 3´-OH koncem úseků DNA za současného uvolnění AMP. 
109

 

1.4.3 Restrikční endonukleasy  

Restrikční endonukleasy jsou enzymy schopné štěpit DNA v sekvencích 

specifických pro každou endonukleasu. V této práci byly použity endonukleasy NdeI, 

HindIII, XhoI a EcoRI, které jsou pro komerční účely připravovány rekombinantní cestou 

v bakteriích E. coli, jejichž gen pochází po řadě z Neisseria denitrificans, Haemophilus 

influenzae Rd, Xanthomonas holcicola a E. coli RY13. Specifické sekvence použitých 

restrikčních endonukleas shrnuje následující seznam: 
77

 

NdeI   5´…CA
▼

TATG…3´  

HindIII  5´…A
▼

AGCTT…3´ 

XhoI  5´…C
▼

TCGAG…3´ 

EcoRI  5´…G
▼

AATTC…3´  

Symbol 
▼

 označuje místo restrikce, kde příslušný enzym uplatňuje svou 

endonukleasovou aktivitu. 
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2 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem této diplomové práce byla připrava lidské NADPH: cytochrom P450 

oxidoreduktasy vhodné ke studiu cytochromů P450, jimiž se zabývá laboratoř na katedře 

biochemie Univerzity Karlovy v Praze. Pro dosažení tohoto záměru byla práce rozvržena 

do několika následujících dílčích cílů: 

Příprava konstruktů pro expresi lidské POR, založených na vektoru pCW, ze 

zakoupené cDNA lidské NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasy, z nichž jeden ponese 

cDNA pro lidskou POR a druhý cDNA pro lidskou POR s histidinovou kotvou. 

Selekce jednotlivých klonů a ověření správnosti sekvence POR sekvenací. 

Optimalizace exprese obou forem POR v heterologním systému bakteriálního 

kmene Escherichia coli DH5α. 

Velkoobjemová produkce POR bez histidinové kotvy a její purifikace na afinitní 

chromatografické koloně 2´5´ADP Sepharosy 4B. 

Charakterizace POR stanovením její aktivity při redukci cytochromu c 

a cytochromu b5. 
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3 MATERIÁL  A  METODY 

3.1 Přístroje 

Autokláv: Varioklav 400E, (H + P Labortechnik) 

Automatické pipety: BIOHIT, NichipetEX, makropipety Acura
®
 835  

Centrifugy: ultracentrifuga Optima™ LE-80K (Beckman Coulter) s úhlovým rotorem 

Ti 45, Janetzki K70D (MLW), Allegro X-22R (Beckman Coulter) s výkyvným rotorem 

SX4250 a úhlovým rotorem F0630, Centrifuge 5415 R (Eppendorf), minicentrifuga 

GmCLab (Gilson), minicentrifuga (Labnet) 

Drtič ledu: Solid JÉGZÚZO 

Elektroforetické aparatury: Mini-PROTEAN
®
 Tetra Cell (BIO-RAD), MSMINI-10 

Horizontal Multi Sub Mini Electrophoresis (Uvitec) 

Fotoaparát: DMC-LS65 (Panasonic) 

Inkubátory: IR 1500 Automatic CO2 Incubator (Flow Laboratories), ORBI-SAFE TS 

NetWise (Gallenkamp), G24 Environmental Incubator Shaker (New Brunswick Scientific 

Edison, N.J. USA) 

Laboratorní váhy: 440-35N (KERN), EW 600-2M (KERN), EK600H (AD Instruments 

LTD), analytické váhy 40 SM-200A (Pesa) 

Laminární box: Biohazard Box BIO 126 (Labox) 

Magnetické míchačky: KMO2 basic (IKA-WERKE), HM2A (Laboratorní přístroje Praha) 

Ohřívač bloků: LS1 (VLM GmbH) 

Peristaltická pumpa: PP 05 (Laboratorní přístroje Praha) 

pH metr: model 370 (ATI Orion) 

Sběrač frakcí: model 2128 (BIO-RAD) 

Sonikátor: UC 005 AJ1 (Tesla) 
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Spektrofotometry: NanoVue Plus Spectrophotometer (GE Healthcare), Spekol 11 (Carl 

Zeiss, Jena), Sunrise Absorbance Reader (TECAN), Cary 60 UV-Vis Spectrophotometer 

(Agilent Technologies), Diod Array 8453 (Hewlett Packard) 

Termocykler: Techgene (TECHNE) 

Transiluminátor: DarkReader (Clare Chemical Research) 

Třepačky: MS2 Minishaker (IKA), Genius 3 (IKA), Yellow line OS 2 Basic (IKA) 

Ultrafiltrační cela: Amicon Ultra-15 Centrifugal Filter Unit s membránou Ultracel-10 

(Merck Millipore), Amicon 8200 (Millipore) s membránou PM-30 

Ultrazvukový homogenizátor: SONOPULS HD 3100 - generátor GM 3100, konvertor 

UW 3100, standardní roh SH 70 G, ultrazvuková sonda TE 76 a MS 73 (BANDELIN)  

Vakuová odparka: DNA Speed Vac
®
 DNA110 (Savant) 

Vodní lázně: Julabo TW2 (JULABO Labortechnik GmbH), Julabo TW8 (JULABO 

Labortechnik GmbH) 

Zdroj napětí: EPS 301 (Amersham Pharmacia Biotech) 

3.2 Chemikálie a materiál 

AppliChem, Německo: leupeptin hemisulfát, bestatin hydrochlorid 

Carl Roth, Německo: polyethylenglykol 6000 a 8000 (PEG) 

EastPort, Česká republika: lyofilizované oligonukleotidy 

Fermentas (Thermo Scientific), Kanada: Pfu DNA Polymerase native (2,5 U/µl), pufr pro 

Pfu DNA polymerasu (10× koncentrovaný), MgSO4 pufr (25 mM), PageRuler™ Unstained 

Broad Range Protein Ladder 

Fluka, Švýcarsko: N,N-methylen-bisakrylamid (BIS), akrylamid, dodecylsulfát sodný 

(SDS), 2-merkaptoethanol (BME), fenylmethylsulfonylfluorid (PMSF) 

Genomed, Německo: JETquick Gel Extraction Spin Kit, JETSTAR 2.0 Plasmid Maxiprep 

Kit 

Harvard Medical School, USA: plasmid pDNR-Dual s genem pro lidskou  

NADPH: cytochrom P450 oxidoreduktasu 
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Invitrogen, USA: SYBR® Safe DNA gel stain (10000× koncentrovaný) 

Lachema n. p. Brno, Česká republika: uhličitan sodný (Na2CO3), vínan draselno-sodný, 

hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3), ethanol (EtOH), pentahydrát síranu měďnatého 

(CuSO4.5H2O), persíran amonný (APS), 8-hydroxychinolin, isopropanol, fenol, 

isoamylalkohol, chloroform 

Lach-ner s. r. o., Česká republika: dihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4), 

hydrogendifosforečnan draselný (K2HPO4), disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové 

(EDTANa2), glycerol bezvodý, kyselina octová 99% (HOAc), chlorid draselný (KCl), 

sacharosa, octan hořečnatý (MgOAc2) 

Linde, Česká republika: plynný a kapalný dusík 

Loba Feinchemie, Rakousko: adenosin 

New England BioLabs, USA: 2-Log DNA Ladder (0,1 – 10,0 kb), restrikční enzymy NdeI 

(20000 U/ml) a HindIII (20000 U/ml), pufr NEB2 (10× koncentrovaný), T4 DNA ligasa 

(400000 U/ml), pufr pro T4 DNA ligasu s 10 mM ATP (10× koncentrovaný) 

Penta, Česká republika: hydroxid draselný (KOH), hydroxid sodný (NaOH) 

Pharmacia, Švédsko: 2´5´ADP Sepharosa 4B 

Promega, USA: směs dinukleotidtrifosfátů 

Reanal Budapešť, Maďarsko: nikotinamidadenindinukleotidfosfát oxidovaný (NADP
+
), 

cytochrom c (z koňského srdce) 

Serva Electrophoresis, Německo: N,N,N´,N´-tetramethylethylendiimin (TEMED), 

isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid (IPTG), ampicilin, Triton X-100, Coomassie Brilliant 

Blue R-250 (CBB), kvasničný extrakt SERVABACTER
®

, pepton z kaseinu (pankreatický), 

lysozym (z vaječného bílku), VISKING dyalizační membrána typ 20/32 (MWCO 14000) 

Sevapharma, Česká republika: hovězí sérový albumin (BSA) 

Sigma-Aldrich
®
, USA: Luria Agar medium, Luria Broth medium, cholát sodný, 

4,4´-dikarboxy-2,2´-bicinchoninová kyselina (BCA), dimethylsulfoxid (DMSO), 

nikotinamidadenindinukleotidfosfát redukovaný (NADPH), flavinmononukleotid (FMN), 

riboflavin, aprotinin (z hovězích plic) 
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Stratagene, USA: bakteriální kmen E. coli BL21 Gold (DE3) 

Potkaní forma NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasy použitá jako standard pro 

SDS-PAGE byla připravena Mgr. Martinem Stráňavou v rámci jeho diplomové práce. 
117

 

Expresní plasmid pCW poskytl Mgr. Jan Milichovský a bakterie E. coli DH5α  

RNDr. Marek Ingr, Ph.D. Solubilní a membránová forma cytochromu b5 byla připravena 

v rámci mé bakalářské práce. 
54

 

3.3 Metody využité při řešení diplomové práce 

3.3.1 Příprava oligonukleotidů pro amplifikaci cílového genu vektoru pDNR-Dual 

Oligonukleotidové sekvence (dále „primery“) byly tvořeny komplementárním 

úsekem k počátečnímu nebo koncovému úseku opačných vláken genu pro POR. Navíc na 

5´-konce každého oligonukleotidu byly přidány palindromické sekvence pro restrikční 

endonukleasy EcoRI a NdeI u forward primeru por-fw resp. HindIII a XhoI u reverse 

primeru por-rv. Za palindromickou sekvenci byl umístěn tříbázový přesah, který vyžadují 

restrikční endonukleasy pro správnou funkci.  

Za účelem přípravy histidinem značené NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasy 

byl dále navržen reverse primer por-h6-rv, jenž byl sestaven (psáno ve směru 3´→5´) 

z komplementárního úseku, sekvence šesti kodonů pro histidin, stop kodonu, sekvence pro 

restrikční endonukleasy HindIII a XhoI a tříbázového přesahu. 

 

Tab. 2 Oligonukleotidové sekvence zakoupených primerů. 

primer oligonukleotidová sekvence

por-fw 5´-GACGAATTCATATGGCAGACTCCCACGTGGACAC-3´

por-rv 5´-GTAAAGCTTCTCGAGTTAGCTCCACACGTCCAGG-3´

por-h6-rv 5´- GTAAAGCTTCTCGAGTTAATGATGGTGATGATGATGGCTCCACACGTCCAGGG-3´

  

Navržené primery (Tab. 2) byly zakoupeny u společnosti EastPort v České 

republice a doručeny v lyofilizovaném stavu. 
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3.3.2 Polymerasová řetězová reakce 

Tato metoda byla použita k amplifikaci genů NADPH: cytochrom P450 

oxidoreduktasy (dále „por“) a histidinem značené NADPH: cytochrom P450 

oxidoreduktasy (dále „por-h6“). 

Lyofilizované primery byly rozpuštěny v MQ vodě na roztok o koncentraci 

100 µM, látková množství primerů byla uvedena výrobcem. Z 10 µl tohoto roztoku byl 

dále připraven zásobní roztok primerů pro polymerasovou řetězovou reakci o výsledné 

koncentraci 20 µM.  

Templátem pro syntézu komplementárních vláken byl gen pro lidskou formu POR 

ve vektoru pDNR-Dual 
41

 zakoupeném u Harvard Medical School, Boston, USA.  

Reakční směs pro PCR o výsledném objemu 50 µl měla níže uvedené složení. 

Hodnoty v závorkách reprezentují koncentrace zásobních roztoků.  

 37,5 µl MQ H2O 

 5 µl pufru pro Pfu DNA polymerasu (10× koncentrovaný) 

 1 µl směsi dinukleotidtrifosfátů (10 mM) 

 1 µl reverse primeru por-rv nebo por-h6-rv (20 µM) 

 1 µl forward primeru por-fw (20 µM) 

 1 µl templátu pDNR-Dual/por (30 ng/µl) 

 1 µl pufru MgSO4 (25 mM) 

 2 µl DMSO 

 0,5 µl Pfu DNA polymerasy 

Reakce probíhala v termocykleru (Techgene, TECHNE) za následujících podmínek. 

Víčka mikrozkumavek (200 µl) byla po celou dobu procesu PCR předehřáta na teplotu 

103 °C, aby na nich nekondenzovaly páry. Samotná PCR byla provedena v 30 cyklech, 

z nichž každý cyklus sestával z: 

 30 s při 94 °C určených pro rozvolnění vláken DNA 

 30 s při 58 °C pro přisedání primerů k rozvolněným vláknům DNA 
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 4 min při 73 °C pro syntézu nového komplementárního vlákna 

Na závěr PCR byla směs ponechána po dobu 8 min při 73 °C kvůli případnému 

dosyntetizování vláken DNA. Reakční produkty byly poté drženy při teplotě 6 °C až do 

odebrání z přístroje a další manipulace. 

Výsledné reakční produkty byly přečištěny pomocí horizontální agarosové 

elektroforézy (kap. 3.3.15, str. 52) a z agarosového gelu byl izolován amplifikovaný úsek 

DNA nesoucí gen pro POR nebo POR-H6.   

3.3.3 Izolace DNA z agarosového gelu 

K izolaci DNA z agarosového gelu byl použit komerčně dostupný produkt 

JETquick Gel Extraction Spin Kit od společnosti Genomed a dále bylo postupováno dle 

návodu doporučeného výrobcem. Mikrozkumavky byly centrifugovány na centrifuze 

Centrifuge 5415 R, Eppendorf a celý postup probíhal při laboratorní teplotě (LT), není-li 

uvedeno jinak. 

Z agarosového gelu byly vyříznuty zóny odpovídající velikosti požadované DNA a 

vloženy do předem zvážených mikrozkumavek, které byly následně opět zváženy. Z těchto 

hmotností byla zjištěna hmotnost vyříznutého gelu. Do mikrozkumavky s gelem byl přidán 

roztok L1 (obsahující NaClO4, NaOAc, TBE stabilizátor) v množství 300 µl L1 na každých 

100 mg gelu a inkubován 15 minut při 50 °C v ohřívači bloků (LS1, VLM GmbH) za 

občasného promíchání na třepačce (MS2 Minishaker). Po kompletním rozpuštění gelu byl 

obsah mikrozkumavky nanesen na kolonku JETquick, která byla vložena do 

mikrozkumavky Eppendorf (2 ml) a centrifugována při 13000 g 1 min. Eluovaný roztok 

byl odstraněn. Na kolonku bylo naneseno 500 µl roztoku L2 (obsahující Tris-HCl, NaCl, 

EDTANa2, EtOH, pH 7,5) a byla opět centrifugována 1 min při 13000 g. Eluovaný roztok 

byl odstraněn a kolonka v mikrozkumavce byla opět centrifugována 1 min při 15000 g, aby 

se odstranily zbytky roztoku L2. Kolonka byla vložena do čisté mikrozkumavky Eppendorf 

(1,5 ml) a na střed silikonové frity s DNA bylo naneseno 50 µl sterilní vody předehřáté na 

teplotu 70 °C. Po 1 minutě byla DNA eluována centrifugací při 15000 g po dobu 2 min. 
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3.3.4 Štěpení DNA restrikčními endonukleasami 

Tato metoda byla použita za účelem sestřižení koncových sekvencí přečištěných 

PCR produktů do podoby kohezních konců vhodných k ligaci do štěpeného vektoru pCW.  

Podmínky, při kterých byla DNA štěpena endonukleasami NdeI a HindIII,  

byly převzaty z aplikace Double Digest Finder 
78

 společnosti New England  

BioLabs. Štěpení přečištěných PCR fragmentů bylo provedeno při následujícím složení 

štěpící směsi – 16 µl přečištěných PCR fragmentů, 1 µl HindIII, 1 µl NdeI, 2 µl NEB2 

pufru (10× konc.). Restrikce vektoru pCW byla provedena za následujících  

podmínek – 5 µl plasmidové DNA (1 µg), 1 µl HindIII, 1 µl NdeI, 2 µl pufru NEB2 

(10× konc.). 

Výsledný objem restrikční směsi činil vždy 20 µl a v případě potřeby byl na tento 

objem doplněn sterilní MQ vodou. Štěpení probíhalo po dobu 4 hodin při 37 °C 

(IR 1500 Automatic CO2 Incubator). Poté byla provedena agarosová elektroforéza  

(kap. 3.3.15, str. 52) a štěpená DNA byla izolována z gelu pomocí komerčního kitu  

(kap. 3.3.3, str. 41). 

3.3.5 Ligace 

Ligace byla použita pro vnesení genu por (nebo por-h6) s kohezními konci do 

stěpeného vektoru pCW taktéž s kohezními konci. Ke kovalentnímu spojení přečnívajících 

komplementárních úseků genu a plasmidu byla použita T4 DNA ligasa z bakteriofága T4. 

Výsledným produktem ligace byl plasmid pCW/por (nebo pCW/por-h6) určený k expresi 

POR (nebo POR-H6). 

3 µl (~ 60 ng) štěpeného vektoru pCW a 10 µl (~ 50 ng) inzertu s genem por (nebo 

por-h6) bylo smícháno za dodržení molárního poměru 1:2 (plasmid:inzert). Směs byla 

vložena na 5 minut do vodní lázně (Julabo TW2) o teplotě 45 °C a poté inkubována na ledě 

po dobu 3 minut. Tento krok pomohl rozrušení nežádoucích interakcí komplementárních 

konců DNA. Následně byly přidány 2 µl 10× koncentrovaného pufru pro T4 DNA ligasu 

(obsahující 10 mM ATP) a 0,5 µl T4 DNA ligasy. Výsledný objem ligační směsi byl 

doplněn MQ vodou na 20 µl. Ligace probíhala v termocykleru (Techgene) při 16 °C přes 

noc. 
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3.3.6 Příprava agarových ploten 

Agarové plotny byly připraveny v laminárním boxu (Biohazard Box BIO 126). 

Zásobní roztok agaru (40 g/l H2O) byl sterilizován v autoklávu (Varioklav 400E) 20 min 

při 121 °C. Před použitím byl agar zkapalněn zahřáním v mikrovlnné troubě a potřebné 

množství agaru (tj. 10 ml na jednu plotnu) bylo přelito do zkumavky Falcon (50 ml). Po 

zchladnutí agaru přibližně na tělesnou teplotu bylo přidáno antibiotikum ampicilin do 

výsledné koncentrace 100 µg/ml. Směs byla promíchána, nalita na plastové Petriho misky 

a ponechána ztuhnout při LT. 

3.3.7 Transformace kompetentních buněk 

Transformace buněk DH5α ligační směsí nebo purifikovanou plasmidovou DNA 

byla provedena stejným postupem. Pro zkušební expresi byly navíc použity buňky 

BL21 Gold a transformace byla provedena analogicky k DH5α, není-li uvedeno jinak.   

Kompetentní buňky E. coli DH5α (skladovány při -80 °C) a plasmid pCW/por nebo 

pCW/por-h6 (skladovány při -20 °C) byly ponechány rozmrznout na ledu. Buňky byly 

rozděleny po 100 µl alikvotech do dvou vychlazených mikrozkumavek a k jednomu 

z alikvotů bylo přidáno 5 µl (~ 90 ng) plasmidové DNA resp. 12 µl ligační směsi. 

Ke druhému alikvotu, který sloužil jako kontrolní vzorek, bylo přidáno 5 µl MQ vody 

resp. 12 µl MQ vody. Obsah mikrozkumavek byl jemně promíchán krouživými pohyby 

špičkou pipety a následně byly mikrozkumavky uloženy na led po dobu 30 minut. Poté 

byly suspenze buněk podrobeny teplotnímu šoku, a to ponořením do vodní lázně (Julabo 

TW2) o teplotě 42 °C na 30 sekund v případě DH5α nebo 20 s  pro BL21 Gold. Ihned 

následovalo přenesení buněčných suspenzí na led na dobu 2 min. K suspenzím bylo 

přidáno LB medium předehřáté na teplotu 37 °C, a to v trojnásobném objemu (300 µl) vůči 

původnímu alikvotu. Směs byla promíchána a inkubována v třepačce 1 hod při 37 °C 

a 200 rpm (G24 Environmental Incubator Shaker). Poté byly suspenze přeneseny na 

agarové plotny s ampicilinem (100 µg/ml) a rozetřeny mikrobiologickou hokejkou. Po 

vsáknutí do agaru byly plotny převráceny a inkubovány přes noc při 37 °C (IR 1500 

Automatic CO2 Incubator). 
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3.3.8 Amplifikace rekombinantní plasmidové DNA 

Uvedený postup byl proveden v laminárním boxu (Biohazard Box BIO 126). Do 

10 ml sterilního LB media ve zkumavce Falcon (50 ml) byl přidán ampicilin do výsledné 

koncentrace 100 µg/ml. Do vyžíhané pinzety bylo uchopeno sterilní párátko, jímž byla 

seškrábnuta jedna kolonie vyrostlá na agarové plotně po transformaci. Celé párátko bylo 

poté vhozeno do zkumavky s LB mediem a ampicilinem. Víčko zkumavky bylo ponecháno 

uvolněné, aby kultivace probíhala v aerobním prostředí, a zkumavka byla umístěna přes 

noc do třepačky předehřáté na 37 °C a intenzitě míchání 200 rpm (G24 Environmental 

Incubator Shaker). Z vyrostlé buněčné kultury byl odebrán 200 µl alikvot a uchován 

v 15% (v/v) glycerolu při -80 °C pro další použití nebo byla buněčná kultura použita 

k izolaci plasmidu alkalickou lýzí.  

3.3.9 Purifikace plasmidu alkalickou lýzí 

Ve zkumavce Falcon (50 ml) bylo inkubací ve vodní lázni (Julabo TW8) o teplotě 

70 °C rozpuštěno přibližně 25 ml fenolu (s) tj. cca 20 ml fenolu (l). K fenolu byl přidán  

8-hydroxychinolin do výsledné koncentrace 0,1% (w/v) a Tris-pufr (1 M Tris-HCl, pH 8) 

v poměru 1:1 vzhledem k objemu fenolu. Směs byla protřepávána po dobu 10 minut. Po 

rozdělení směsi ve zkumavce do dvou fází byla horní vodná fáze odstraněna a protřepávání 

s Tris-pufrem bylo dvakrát zopakováno. Přečištěný fenol byl smíchán s chloroformem 

a isoamylalkoholem v poměru 25:24:1 (fenol:chloroform:isoamylalkohol) a uchováván pod 

hladinou Tris-pufru (1 M Tris-HCl, pH 8) v tmavé lahvi při 5 °C. 

Buňky s amplifikovaným plasmidem pCW/por (nebo pCW/por-h6) byly 

centrifugovány 10 min při 3901 g (Allegra X-22R, rotor SX4250). Po odlití supernatantu 

byly zkumavky s peletou ponechány 2 min v převrácené poloze, aby odtekly poslední 

zbytky LB media. Peleta byla resuspendována v 200 µl chladného (5 °C) GTE pufru 

(25 mM Tris-HCl; 50 mM glukosa; 10 mM EDTANa2; pH 8), převedena do 

mikrozkumavky Eppendorf (1,5 ml) a inkubována 5 min při LT. Do mikrozkumavky bylo 

přidáno 300 µl lyzačního roztoku připraveného těsně před použitím smísením 4,3 ml H2O, 

200 µl 5 M NaOH a 500 µl 10% SDS. Směs byla promíchána jemným převracením 

mikrozkumavky a ponechána stát 5 min při LT. Po přídavku 200 µl chladného (5 °C) 

draselno-octanového roztoku (5 M KOAc; pH 4,8; pH srovnáno 99% HOAc) byl lyzát 



                                                            S t r a n a  | 45 

 

 

10 s míchán jemným převracením, inkubován 10 min v ledové tříšti a centrifugován 

10 min při 4 °C a 15000 g (Centrifuge 5415 R). K supernatantu (o známém objemu) 

přenesenému do nové mikrozkumavky byl přidán tentýž objem předem připraveného 

a vychlazeného (5 °C) roztoku fenol:chloroform:isoamylalkohol (25:24:1). Směs byla 

intenzivně promíchána a centrifugována 5 min při 4 °C a 15000 g (Centrifuge 5415 R). Pro 

vzorky určené k sekvenaci byl vložen navíc jeden purifikační krok - k horní vodné fázi 

(o známém objemu) bylo přidáno stejné množství vychlazeného (5 °C) chloroformu, směs 

byla promíchána třepáním a centrifugována 5 min při 4 °C a 15000 g (Centrifuge 5415 R). 

U ostatních vzorků byl tento krok vynechán a dále bylo postupováno stejným způsobem 

pro všechny vzorky. K horní vodné fázi (o známém objemu) převedené do nové 

mikrozkumavky byl přidán tentýž objem ledového (-20 °C) isopropanolu. Obsah 

mikrozkumavky byl intenzivně protřepán, ponechán precipitovat 10 min v ledové tříšti 

a centrifugován 30 min při 4 °C a 16100 g (Centrifuge 5415 R). Supernatant byl odstraněn 

a peleta byla promyta 500 µl ledového (-20 °C) 75% ethanolu. Po částečném odsání 

ethanolu vývěvou byla peleta dosušena ve vakuové odparce (DNA Speed Vac
®

 DNA110), 

rozpuštěna ve 100 µl TE pufru (10 mM Tris-HCl; 1 mM EDTANa2; pH 8) a po přídavku 

2 µl RNasy A (zásobní roztok: 1 mg/ml v H2O) byla inkubována 30 min při 37 °C 

(IR 1500 Automatic CO2 Incubator). Směs byla poté smísena se 60 µl roztoku PEG 

(2,5 M NaCl; 20% (w/v) PEG 6000 či 8000), ponechána 2 hod v ledové tříšti 

a centrifugována 20 min při 4 °C a 16100 g (Centrifuge 5415 R). Supernatant byl 

odstraněn, peleta promyta 2 x ve 200 µl ledového (-20 °C) 75% ethanolu a usušena ve 

vakuové odparce (DNA Speed Vac
®
 DNA110). Peleta byla resuspendována ve 20 µl TE 

pufru (10 mM Tris-HCl; 1 mM EDTANa2; pH 8) resp. 20 µl sterilní MQ H2O u vzorků 

určených k sekvenaci. Izolovaná plasmidová DNA byla uchovávána při teplotě -20 °C.  

Čistota a koncentrace byla stanovena spektrofotometricky (kap. 3.3.20, str. 56). 

3.3.10 Příprava vzorků na sekvenaci 

Z purifikovaného plasmidu pCW/por (nebo pCW/por-h6) byly připraveny dva 

vzorky obsahující 250 ng DNA v 6,3 µl MQ H2O. Ke každému vzorku bylo přidáno 1,7 µl 

(~ 5 pmol) právě jednoho ze sekvenačních primerů pro vektor pCW (Tab. 3, str. 46). 

Sekvenaci zajistila Laboratoř sekvenace DNA Univerzity Karlovy v Praze, Viničná 7. 
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Tab. 3 Sekvenační primery vektoru pCW. 

primer oligonukleotidová sekvence

pCW-fw 5´-GGATCAGCTTACTCC-3´

pCW-rv 5´-CGTCTTCAAGCAGATCTG-3´  

 

3.3.11 Maxipreparace plasmidové DNA 

Na agarové plotně porostlé bakteriemi DH5α, které byly transformovány 

sekvenačně ověřeným plasmidem pCW/por (nebo pCW/por-h6), byla vybrána vhodná 

kolonie a metodou „single-cell colony“ bylo inokulováno 250 ml sterilního LB media 

s Amp (výsledná koncentrace 100 µg/ml). Inokulované medium bylo inkubováno přes noc 

při 37 °C a 150 rpm (ORBI-SAFE TS NetWise). Kultivace bakterií s amplifikovaným 

plasmidem byla ukončena centrifugací při 4 °C a 4000 rpm po dobu 10 min  

(Allegro X-22R, rotor SX4250). Supernatant byl odstraněn a pelety byly ponechány 

doschnout v převrácené poloze 2 min. 

K maxipreparaci plasmidové DNA byl použit postup pro komerčně dostupný kit 

JETSTAR-Plasmid Maxiprep Kit. 
27

 Pelety byly resuspendovány v 5 ml roztoku E1 

(50 mM Tris-HCl; 10 mM EDTANa2; pH 8; 100 µg/ml RNasy A) a přeneseny do 

zkumavky Falcon (50 ml). K suspenzi bylo přidáno 10 ml lyzačního roztoku E2 

(200 mM NaOH; 1% (w/v) SDS) a zkumavka s touto směsí byla několikrát převrácena. Po 

5 minutové inkubaci při LT bylo ke směsi přidáno 10 ml roztoku E3 (3 M KOAc; pH 5,5) 

a obsah zkumavky byl promíchán převracením. Směs byla přenesena do kyvet typu Oak 

Ridge a vzniklá sraženina byla sedimentována centrifugací při LT a 12000 rpm 10 min 

(Allegro X-22R, rotor F0630). 

Supernatant byl nanesen na kolonku JETSTAR ekvilibrovanou 30 ml roztoku E4 

(600 mM NaCl; 100 mM NaOAc; 0,15% (v/v) Triton X-100; pH 5). Po úplném 

samovolném protečení byl filtrát odstraněn a kolonka byla promyta 60 ml roztoku E5 

(800 mM NaCl; 100 mM NaOAc; pH 5). Filtrát byl opět odstraněn a DNA byla 

samovolně eluována 15 ml roztoku E6 (1250 mM NaCl; 100 mM Tris-HCl; pH 8,5) do 

Oak Ridge kyvet, kde byla plasmidová DNA precipitována přídavkem 10 ml  

ledového (-20 °C) isopropanolu. Precipitát byl sedimentován při 12000 rpm a 4 °C 30 min 

(Allegro X-22R, rotor F0630). Supernatant byl odstraněn, peleta promyta 10 ml ledového 
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(-20 °C) 75% (v/v) ethanolu a centrifugována při 12000 rpm a 4 °C po dobu 30 min  

(Allegro X-22R, rotor F0630). Ethanolový supernatant byl odstraněn, peleta dosušena při 

LT a poté resuspendována v 500 µl MQ H2O. Vysledný preparát byl skladován při -20 °C. 

3.3.12 Optimalizace exprese 

Fosfátový pufr (170 mM KH2PO4, 720 mM K2HPO4) a směs obsahující  

1,2% (w/v) pepton, 2,4% (w/v) kvasničný extrakt a 4% (v/v) glycerol byly sterilizovány po 

dobu 20 min při 121 °C (Varioklav 400E). TB medium bylo připraveno smísením 

fosfátového pufru a směsi pepton-kvasničného extraktu v objemovém poměru 1:9. 

Výběr bakteriálního kmene 

Plasmidem pCW/por či pCW/por-h6 byly transformovány bakterie DH5α a 

BL21 Gold (DE3). Koloniemi na agarových plotnách bylo metodou „single-cell colony“ 

inokulováno 10 ml LB media s Amp (100 µg/ml). Bakterie byly inkubovány při 37 °C 

(ORBI-SAFE TS NetWise) a 150 rpm do nárustu na OD600 ≈ 0,4. K suspenzi byl přidán 

riboflavin do výsledné koncentrace 1 µg/ml. Kultivační teplota byla snížena na 27 °C a po 

30 min byla indukována exprese přídavkem IPTG do výsledné koncentrace 1 mM. 

V průběhu exprese i před ní byly odebírány vzorky pro SDS-PAGE. 

Optimalizace doby exprese 

V laminárním boxu (Biohazard Box BIO 126) byl k 150 ml TB media 

v Erlenmayerově baňce (500 ml) přidán ampicilin do výsledné koncentrace 100 µg/ml, 

baňky byly uzavřeny zátkami z buničité vaty a 30 min ohřívány v inkubátoru při 37 °C 

(ORBI-SAFE TS NetWise) na kultivační teplotu.  

Na plotnu s koloniemi buněk inkubovanými přes noc (kap. 3.3.8, str. 44) byl přidán 

1 ml TB media s Amp (100 µg/ml). Sterilní mikrobiologickou hokejkou byly kolonie 

setřeny do přidaného TB media a 100 µl takto vzniklé suspenze bylo použito k zaočkování 

předehřátého (37 °C) TB media s Amp (100 µg/ml) v Erlenmayerově baňce. 

Buňky byly kultivovány při 37 °C a 150 rpm (ORBI-SAFE TS NetWise). Poté, co 

buněčná kultura dosáhla OD600 ~ 0,4, byla teplota kultivace snížena na 27 °C a byl přidán 
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riboflavin do výsledné koncentrace 1 µg/ml. Po 30 min byla indukována exprese reduktasy 

přídavkem IPTG do výsledné koncentrace 1 mM. 

Před indukcí exprese a následně 18., 24., 30. a 36. hodinu bylo odebráno 10 ml 

buněčné kultury a ihned centrifugováno 5 min, 4500 rpm a 4 °C (Allegra X-22R,  

rotor SX4250). Zkumavka Falcon s peletou byla ponechána 2 min v převrácené poloze a 

poté byla peleta resuspendována v 1 ml pufru (100 mM KH2PO4; 20% (v/v) glycerol; 

pH 7,7). Suspenze byla přenesena do mikrozkumavky Eppendorf (2 ml) a buňky byly 

dezintegrovány ultrazvukovým homogenizátorem (SONOPULS HD 3100) se sondou 

MS 73 při výkonu 20 W. Ultrazvuková lýza proběhla v 6 cyklech, doba trvání jednoho 

cyklu byla 10 s a mezi jednotlivými cykly byly dodržovány 30 s odstupy. Během 

dezintegrace i mezi jednotlivými cykly byla suspenze držena na ledu. U takto připravených 

vzorků byla spektrofotometricky (Diod Array 8453) stanovena aktivita reduktasy při 

redukci cytochromu c (kap. 3.3.17, str. 54). 

Tato měření probíhala identicky pro buněčné kultury E. coli DH5α transformované 

plasmidem pCW/por nebo pCW/por-h6. Kontrolním vzorkem pro stanovení aktivity byly 

buňky s čistým (bez inzertu) plasmidem pCW/–. 

V týchž časových intervalech, tedy před indukcí a poté 18., 24., 30. a 36. hodinu, 

byly z buněčné kultury odebírány také vzorky o objemu 1 ml, u nichž byla stanovena 

optická denzita při 600 nm (Spekol 11). K měření byly použity kyvety s optickou dráhou 

0,997 cm. Slepým vzorkem bylo TB mediu s Amp (100 µg/ml). Odebrané vzorky byly 

centrifugovány 2 min při 3000 rpm (Centrifuge 5415 R). Pelety byly po odstranění 

supernatantu resuspendovány ve 200 µl sterilní vody, připraveny k elektroforéze  

(kap. 3.3.16, str. 53) a poté uchovávány při -20 °C. 

3.3.13 Velkoobjemová produkce POR 

Při expresi POR bylo postupováno obdobným způsobem uvedeným  

v kap. 3.3.12, str. 47 s následujícími odchylkami. K TB mediu rozdělenému po 500 ml do 

čtyř sterilních Erlenmayerových baněk (2 L) byl přidán Amp (výsledná koncentrace 

100 µg/ml) a medium bylo metodou „multi-cell colony“ inokulováno 200 µl buněčné 

suspenze E. coli DH5α s plasmidem pCW/por. V průběhu exprese nebyly odebírány vzorky 

pro stanovení aktivity POR. Vzorky na SDS elektroforézu byly odebrány pouze před 
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indukcí a na závěr exprese. Vlastní exprese byla ukončena centrifugací buněčné kultury po 

36 hodinách od indukce. 

3.3.14 Purifikace lidské POR  

Veškeré purifikační kroky byly prováděny v chladové místnosti při teplotě 5 °C. 

Inhibitory proteas byly připraveny jako zásobní roztoky o koncentracích 0,1 M PMSF 

v isopropanolu, 1 mg/ml aprotinin v H2O, 0,2 mM leupeptin v H2O, 0,1 mM bestatin 

v H2O a do pufrů byly přídány těsně před použitím. Níže uvedené koncentrace inhibitorů 

proteas (IP) reprezentují jejich výsledné koncentrace v daném pufru. 

3.3.14.1 Příprava sferoplastů a ultrazvuková lýza  

Buněčná kultura s exprimovanou POR byla rozdělena do kyvet a centrifugována 

20 min při 4 °C a 3000 rpm (Janetzki K70D, MLW). Supernatant byl odstraněn a pelety 

byly promyty v celkovém objemu 50 ml PBS pufru (10 mM Na2HPO4; 150 mM NaCl; 

2 mM KCl; 2 mM KH2PO4; pH 7,4). Suspenze byla přenesena do zkumavek Falcon 

(50 ml) a centrifugována 15 min při 4 °C a 4500 rpm (Allegro X-22R, rotor SX4250). 

Supernatant byl odstraněn, pelety zváženy a resuspendovány v 200 ml TES pufru 

(100 mM Tris-acetát; 1 mM EDTANa2; 500 mM sacharosa; pH 7,6). Suspenze byla 

přenesena do kádinky v ledové lázni a za stálého míchání k ní byl po kapkách aplikován 

lysozym (zásobní roztok 10 mg/ml v H2O) v množství odpovídajícím 2 mg lysozymu na 

1 g pelety. Lysozym byl s buněčnou suspenzí inkubován po dobu 25 min. Poté byla 

suspenze centrifugována 20 min při 4500 rpm a 4 °C (Allegro X-22R, rotor SX4250) a 

sedimentované sferoplasty byly resuspendovány v 60 ml pufru (100 mM KH2PO4; 

6 mM MgOAc2; 20% (v/v) glycerol; 0,07% (v/v) BME; pH 7,6; + IP: 0,8 mM PMSF; 

1 µg/ml aprotinin; 2 µM leupeptin; 1 µM bestatin). 

Suspenze sferoplastů byla dezintegrována ultrazvukovým homogenizátorem 

(SONOPULS HD 3100) v 8 cyklech při výkonu sondy (KE 76) 40 W. Každý cyklus trval 

30 s, během nichž byla suspenze chlazena v ledové vodní lázni a mezi jednotlivými cykly 

byla chlazena na ledu po dobu 2 min. 
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3.3.14.2 Izolace a solubilizace membránové frakce 

Po dezintegraci byl lyzát přenesen do kyvet Oak Ridge a centrifugován při 

14500 rpm a 4 °C, 15 min (Allegro X-22R, rotor F0630). Supernatant byl rozdělen do 

ultracentrifugačních kyvet a centrifugován 90 min při 35000 rpm a 4 °C (Optima™  

LE-80K; rotor Ti 45). Po odstředění byl supernatant odstraněn a peleta membránové frakce 

byla homogenizována (homogenizátor dle Pottera) ve 30 ml solubilizačního pufru 

(50 mM KH2PO4; 0,1 mM EDTANa2; 20% (v/v) glycerol; 0,03% (v/v) BME; pH 7,6; 

+ IP: 0,8 mM PMSF; 1 µg/ml aprotinin; 2 µM leupeptin; 1 µM bestatin). 

V odebraném vzorku membránové frakce byla stanovena koncentrace proteinů 

metodou BCA (kap. 3.3.19, str. 55). Membránová frakce byla naředěna draselno-

fosfátovým pufrem (50 mM KH2PO4, 0,1 mM EDTANa2, 20% (v/v) glycerol, 

0,03% (v/v) BME, pH 7,6; + IP: 0,8 mM PMSF, 1 µg/ml aprotinin, 2 µM leupeptin, 

1 µM bestatin) na výslednou koncentraci proteinů 3 mg/ml.  

Proteiny byly z membrán uvolněny přídavkem 10% (v/v) Tritonu X-100 a 

10% (w/v) cholátu sodného při dodržení hmotnostního poměru 1:1 = detergent:protein (pro 

každý z detergentů). Solubilizace probíhala po dobu 2 hod pod atmosférou dusíku za 

stálého míchání a chlazení ledem. Solubilizát byl odstřeďován na ultracentrifuze při 

35000 rpm a 4 °C po dobu 90 min (Optima™ LE-80K; rotor Ti 45).  

3.3.14.3 Afinitní chromatografie na nosiči 2´5´ADP Sepharosy 4B 

Příprava nosiče 

Nosič uchovávaný v 20% (v/v) ethanolu byl promyt 2 x 50 ml destilované vody, 

vnesen do kolony (sloupec nosiče 1,1 x 9 cm) a ponechán usadit přes noc. Před zahájením 

vlastní chromatografie byla kolona promyta 100 ml ekvilibračního pufru (50 mM KH2PO4, 

0,1 mM EDTANa2, 20% (v/v) glycerol, 0,2% (w/v) cholát sodný, pH 7,6). 

Vlastní separace proteinů 

Supernatant (83 ml) byl po solubilizaci a ultracentrifugaci nanesen na kolonu při 

rychlosti průtoku 0,5 ml/min a současně byly jímány frakce (sběrač frakcí model 2128, 

BIO-RAD) o objemu 5 ml. Kolona byla následně promývána 60 ml ekvilibračního pufru 
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(50 mM KH2PO4, 0,1 mM EDTANa2, 20% (v/v) glycerol, 0,2% (w/v) cholát sodný, 

pH 7,6; + IP: 0,8 mM PMSF, 1 µg/ml aprotinin, 2 µM leupeptin, 1 µM bestatin), 60 ml 

250 mM KCl v ekvilibračním pufru s inhibitory, 60 ml 2 mM adenosinu v ekvilibračním 

pufru s inhibitory a 20 ml ekvilibračního pufru bez inhibitorů. Specificky vázaná POR byla 

eluována lineárním gradientem NADP
+
 (0 – 1 mM) v ekvilibračním pufru (60 – 60 ml) bez 

inhibitorů. Pufr byl na kolonu vháněn peristaltickou pumpou (PP 05, Laboratorní přístroje 

Praha) rychlostí 0,8 ml/min. Při eluci byly jímány frakce o objemu 2 ml. Na závěr byla 

kolona promyta 50 ml 1,5 mM NADP
+
 v ekvilibračním pufru. V průběhu chromatografie 

byly odebírány vzorky pro SDS-PAGE (kap. 3.3.16, str. 53) a stanovení elučního profilu 

POR na základě redukce cytochromu c (kap. 3.3.17, str. 54). 

Regenerace nosiče 

Nosič 2´5´ADP Sepharosy 4B byl regenerován trojím opakováním následujícího 

postupu – promytí 50 ml pufru s vysokým pH (0,1 M Tris-HCl, 0,5 M NaCl, pH 8,5), 

50 ml pufru o nízkém pH (0,1 M NaOAc, 0,5 M NaCl, pH 4,5) a 70 ml destilované vody. 

Na závěr byl promyt 50 ml 20% (v/v) EtOH a uskladněn v 30 ml 20% (v/v) EtOH v 5 °C. 

3.3.14.4 Ultrafiltrace, dialýza a koncentrace finálního preparátu 

Na základě výsledků SDS-PAGE a elučního profilu byly frakce s dostatečnou 

čistotou POR spojeny a zahuštěny ultrafiltrací (Amicon 8200, Millipore) na membráně 

PM-30 v atmosféře dusíku (2,5 barr) z původních cca 65 ml na 20 ml.  

Zahuštěné frakce s přidaným FMN (výsledná koncentrace 50 µM) byly dialyzovány 

2× 7 hod vždy proti 3 L dialyzačního pufru (20 mM KH2PO4, 1 mM EDTANa2, 20% (v/v) 

glycerol, pH 7,6) za stálého míchání (Variomag Monotherm, H + P).  

Dialyzát byl ve zkumavkách Amicon Ultra-15 s membránou Utracel-10 zahuštěn na 

výsledný objem 1,5 ml při 4500 rpm a 4 °C (Allegro X-22R). Finální produkt byl rozdělen 

do mikrozkumavek po 100 µl alikvotech, zamrazen v kapalném dusíku a uložen do -80 °C. 

U finálního produktu byla stanovena koncentrace proteinů (kap. 3.3.19, str. 55), 

reduktasová aktivita (kap. 3.3.17, str. 54) a jeho čistota byla ověřena SDS elektroforézou 

(kap. 3.3.16, str. 53). 
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3.3.15 Horizontální agarosová elektroforéza 

Agarosová elektroforéza byla použita pro separaci a izolaci žádoucích PCR 

produktů a štěpené DNA. 

Byl připraven 1% (w/v) roztok agarosy ve 40 ml 1× koncentrovaného TAE pufru 

s pH 8,2 (zásobní TAE pufr 50× konc.: 2 M Tris, 1 M HAc, 50 mM EDTANa2). Suspenze 

agarosy byla zahřívána v mikrovlnné troubě za občasného míchání až do rozpuštění na čirý 

roztok. Roztok byl doplněn pufrem TAE na původní objem 40 ml, který se během ohřevu 

zčásti odpařil. Po ochlazení, těsně před nalitím do vaničky, byly do roztoku přimíchány 

4 µl barviva SYBR
®
 Safe DNA gel stain (10000× konc.). Roztok byl poté nalit do 

elektroforetické vany s hřebenem. Po 30 min byl hřeben vytažen ze ztuhlého gelu, vana 

s gelem byla přenesena do elektroforetické aparatury (MSMINI-10 Horizontal Multi Sub 

Mini Electrophoresis) a převrstvena 1× koncentrovaným TAE pufrem. 

Do jamek byly nanášeny vzorky ředěné 5× koncentrovaným vzorkovým pufrem 

(40% (w/v) sacharosa, 0,1% (w/v) bromfenolová modř) tak, aby výsledný objem v jamce 

činil 25 µl. Jako DNA standard byl použit 2-Log DNA Ladder (0,1 – 10,0 kb) uvedený 

na Obr. 11 A. 

 

            

Obr. 11 A: Rozložení markeru 2-Log DNA Ladder (0,1 – 10,0 kb) na agarosovém gelu. 
76

 

B: Standard molekulových hmotností PageRuler Unstained Broad Range Protein 

Ladder pro SDS-PAGE. 
122

 

 

A B 
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Elektroforetická aparatura byla připojena ke zdroji EPS 301 (Amersham Pharmacia 

Biotech) a elektroforéza probíhala 40 minut při napětí 110 V. 

Výsledné rozložení zón na gelu bylo vizualizováno pomocí Blue light 

transiluminátoru (DarkReader, Clare Chemical Research) v temné komoře a 

zdokumentováno fotoaparátem (DMC-LS65, Panasonic). 

3.3.16 SDS-PAGE 

Provedení elektroforézy na polyakrylamidovém gelu v přítomnosti 0,1% SDS 

vycházelo z postupu popsaného v práci Laemmliho.
 56

 

Polyakrylamidový gel byl připraven polymerací akrylamidu s N,N´-methylen-

bisakrylamidem (BIS), který zajištuje zesítění. Polymerace byla zahájena volnými radikály 

rozkládajícího se persíranu amonného (APS), jejichž přítomnost byla stabilizována 

N,N,N´,N´-tetramethylethylendiaminem (TEMED). 

Při elektroforéze v přítomnosti dodecylsulfátu sodného (SDS) se zahříváním váže 

molekula SDS na protein, čímž mu uděluje záporný náboj. SDS se na proteiny váže 

v konstantním poměru (SDS:AMK = 1:2). Separace proteinů podle velikosti získaného 

náboje je tedy ekvivalentní separaci proteinů podle jejich molekulových hmotností.  

Aparatura pro přípravu gelů byla sestavena ze dvou očištěných skel umístěných na 

gumový podklad v držáku skel. 10% separační gel byl připraven v kádince smísením 

3,3 ml pufru A (0,375M Tris-HCl; 0,1% (w/v) SDS; pH 8,8), 1,7 ml polymeračního 

roztoku A (30% (w/v) akrylamid; 0,8% (w/v) BIS v pufru A), 5 µl TEMEDu a 50 µl 

10% APS v uvedeném pořadí. Gel byl krouživými pohyby kádinky promíchán, ihned 

nanesen mezi skla v držáku do výšky cca 5 cm a převrstvený destilovanou vodou byl 

ponechán polymerovat 30 min. Poté byla destilovaná voda odlita a oblast nad gelem 

vysušena filtračním papírem. 4% zaostřovací gel byl připraven smísením následujích 

složek v uvedeném pořadí: 1,7 ml pufru B (0,125 M Tris-HCl; 0,1% (w/v) SDS; pH 6,8), 

267 µl polymeračního roztoku B (30% (w/v) akrylamid; 0,8% (w/v) BIS v pufru B), 

2 µl TEMEDu a 40 µl 10% APS. Gel byl promíchán a nalit mezi skla v držáku na ztuhlý 

separační gel. Do gelu byl vsunut 1 mm široký 15-zubový hřeben k vytvoření jamek pro 

nanášení vzorků a gel byl ponechán polymerovat 30 min. Skla s gelem byla vyjmuta 

z držáku a vložena do elektroforetické cely (Mini-PROTEAN
®
 Tetra Modul). Poté byl 
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vytažen hřeben a gel i vnitřní prostor cely byly zality elektrodovým pufrem  

(0,025 M Tris-HCl; 0,192 M glycin; 0,1% (w/v) SDS; pH 8,3). 

Vzorky z izolace POR byly ředěny dle potřeby. Vzorky z produkce (kap. 3.3.12, 

str. 47 a 3.3.13, str. 48) byly ředěny tak, aby bylo nanášeno konstantní množství buněk (při 

OD600 ≈ 1,3 použito 5 µl preparátu). Tyto vzorky byly dále smíseny se 4× koncentrovaným 

redukujícím pufrem (0,25 M Tris-HCl; 8% (w/v) SDS; 40% (v/v) glycerol; 

20% (v/v) BME; 0,012% (w/v) bromfenolová modř; pH 6,8), denaturovány povařením ve 

vroucí vodní lázni po dobu 4 min a poté byly několik sekund centrifugovány 

(minicentrifuga GmCLab). Do jamek gelu bylo aplikováno 10 - 18 µl takto připravených 

vzorků. Jako standard molekulových hmotností bylo použito 5 µl PageRuler Unstained 

Broad Range Protein Ladderu, jehož rozložení na gelu je uvedeno na Obr. 11 B, str. 52. 

Elektroforetická cela byla vložena do elektroforetické vany (Mini-PROTEAN
®
 

Buffer Tank) s elektrodovým pufrem (0,025 M Tris-HCl; 0,192 M glycin; 0,1% (w/v) SDS; 

pH 8,3). Vana byla přiklopena víkem a připojena ke zdroji napětí (EPS 301, Amersham 

Pharmacia Biotech) nastaveném na 200 V. Elektroforéza byla ukončena poté, co 

bromfenolová modř dosáhla spodního okraje separačního gelu. 

Gel byl z aparatury přenesen do barvicí lázně (25% (w/v) Coomassie Brilliant Blue 

R-250; 46% (v/v) ethanol; 9,2% (v/v) kyselina octová) na 45 min a poté přesunut do 

odbarvovací lázně (25% (v/v) ethanol; 10% (v/v) kyselina octová). 

3.3.17 Stanovení aktivity POR při redukci cytochromu c 

Stanovení aktivity NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasy je založeno na 

spektrofotometrickém měření kinetiky redukce cytochromu c. Po přídavku NADPH je 

cytochrom c redukován NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasou a přírůstek redukované 

formy cytochromu c je detekovatelný při vlnové délce 550 nm. 
61

 Podmínkou pro stanovení 

aktivity POR je lineární přírůstek redukované formy cytochromu c v čase. Reakci shrnuje 

následující rovnice: 

NADPH + H
+
 + 2 cytochrom c (Fe

3+
) → NADP

+
 + 2 cytochrom c (Fe

2+
) 

K 970 µl draselno-fosfátového pufru (300 mM KH2PO4, 1 mM EDTANa2, pH 7,5) 

ve skleněné kyvetě bylo přidáno 10 µl cytochromu c (zásobní roztok 25 mg/ml 

v 10 mM KH2PO4, pH 7,7) a 10 µl vhodně naředěného vzorku s POR. Obsah zkumavky 
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byl promíchán ponorným míchadlem a použit jako slepý vzorek pro měření absorbance 

při 550 nm. Do kyvety bylo dále pipetováno 10 µl 10 mM NADPH, obsah kyvety byl 

rychle promíchán a ihned byla po dobu 1 minuty měřena změna absorbance (Cary 60 UV-

Vis Spectrophotometer) při vlnové délce 550 nm. Aktivita NADPH: cytochrom P450 

oxidoreduktasy ( CPRa ) při redukci cytochromu c byla vypočtena ze vztahu: 

 11

ccyt

ccyt

550

POR mlminμmol
ředění  





lt

A
a , 

kde 550A  je definováno vztahem 0

550

1

550

  tt AA  tj. rozdíl absorbancí na konci (t = 1 min) a 

začátku (t = 0 min) měření,   mint  je velikost časového intervalu měření (v tomto 

případě 1 min), ccyt  je molární absorpční koeficient redukovaného cytochromu c 

při 550 nm o hodnotě 21,01 mlcmμmol 11

ccyt    
127

. Při měření byla použita skleněná 

kyveta s optickou dráhou l = 1 cm.  

3.3.18 Redukce cytochromu b5 v přítomnosti POR 

Absorpční spektra oxidovaného a redukovaného cytochromu b5 byla zaznamenána 

v rozsahu vlnových délek 380 – 500 nm (Cary 60 UV-Vis Spectrophotometer) proti 0,3 M 

draselno-fosfátovému pufru, pH 7,5. Do kyvety s draselno-fosfátovým pufrem a 

cytochromem b5 o výsledné koncentraci membránové formy 0,607 µM nebo solubilní 

formy 1,76 µM byly přidány 3 µl finálního preparátu POR. U těchto směsí byla změřena 

spektra oxidované formy cytochromu b5. Spektrum redukovaného cytochromu b5 bylo 

změřeno po 10 min inkubaci s 10 µl 10 mM NADPH při LT. Každý ze vzorků byl změřen 

v tripletu a pro účely měření byla použita skleněná kyveta o optické dráze 1 cm. 

3.3.19 Stanovení koncentrace proteinů 

Koncentrace proteinů byla stanovena metodou podle práce Wiechelmana a kol.
 132

 

V 50 dílech roztoku A (0,4% (w/v) NaOH; 0,95% (w/v) NaHCO3; 2% (w/v) 

Na2CO3; 0,16% (w/v) vínan draselno-sodný; pH 11,25) byla nejprve rozpuštěna BCA 

v takovém množství, aby ve směsi obou činidel A+B, tedy v 51 dílech, byla její 

koncentrace 1% (w/v). K roztoku A se zcela rozpuštěnou BCA byl přidán 1 díl činidla B 

(4% (w/v) CuSO4.5H2O v destilované vodě).  
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Do jamek mikrotitrační destičky s plochým dnem bylo aplikováno vždy 

9 µl vzorku, standardu či slepého vzorku. Vhodně naředěné vzorky byly měřeny 

v tripletech od každé koncentrace. Standardy o koncentracích 0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 

1,5; 2,0 mg/ml BSA byly měřeny v dupletech. Slepým vzorkem byla MQ voda aplikovaná 

v tripletu. Do každé jamky bylo přidáno 260 µl připraveného činidla s rozpuštěnou BCA. 

Obsah jamek byl promíchán (Yellow line OS 2 Basic) a mikrodestička byla inkubována 30 

min při 37 °C (IR 1500 Automatic CO2 Incubator).  

Měďnaté kationty byly při inkubaci v alkalickém prostředí redukovány proteiny za 

vniku iontů měďných, které reagovaly s BCA za vzniku fialových komplexů chelátů 

(BCA)2Cu
+
 s absorpčním maximem při 562 nm. Intenzitu zabarvení lze tedy považovat za 

přímo úměrnou koncentraci bílkoviny. Absorbance vzorků na mikrodestičce byla změřena 

spektrofotometricky (Sunrise Absorbance Reader) a koncentrace proteinů byla 

vyhodnocena v závislosti na kalibrační křivce standardů v aplikaci Kim32. 

3.3.20 Stanovení koncentrace a čistoty plasmidové DNA 

Ke stanovení koncentrace a čistoty plasmidové DNA byl použit spektrofotometr 

NanoVue Plus (GE Healthcare). Měření probíhalo při zvolené optické dráze 0,2 mm a 

absorbance 2 µl vzorku nanesených na snímač spektrofotometru byla měřena při vlnových 

délkách 230 nm, 260 nm, 280 nm a 320 nm proti slepému vzorku, kterým byly 2 µl MQ 

vody.  Z níže uvedených vztahů byla určena: 

 koncentrace plasmidové DNA   ]mlμg[50ředění 1

280260DNA

 AAc , 

      kde číslice 50 reprezentuje koncentraci DNA  ]mlμg[ 1  při A260 = 1,0 

 čistota plasmidové DNA
 
     320280320260 / AAAA   

Za plasmidovou DNA o vysoké čistotě, a tedy vhodnou pro sekvenační účely, lze 

považovat vzorky s poměrem v rozmezí hodnot 1,7 – 2,0. 
91
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V předkládané práci byla použita cDNA lidské POR ve vektoru pDNR-Dual 

zakoupená u Harvard Medical School, Boston, USA. 
41

 Její nukleotidová sekvence byla 

porovnána s genem lidské POR (NM_000941) 
71

 uvedené v databázi NCBI a bylo 

prokázáno, že zakoupená cDNA obsahovala dvě samostatné nukleotidové mutace na 

pozicích 683C→T a 1508C→T, které se v aminokyselinové sekvenci projevily substitucí 

P228L a A503V. 

4.1 Příprava oligonukleotidů pro amplifikaci genu 

Jedním z cílů této práce bylo připravit gen pro POR v expresním vektoru pCW (dále 

označován jako pCW/por) a zároveň připravit gen pro POR nesoucí na C-konci genu 

histidinovou kotvu, taktéž ve vektoru pCW (označován pCW/por-h6). 

K amplifikaci genu pro lidskou POR nesenou plasmidem pDNR-Dual byla použita 

metoda PCR. Z tohoto důvodu byly nejprve navrženy oligonukleotidové sekvence (dále 

„primer“), jejichž struktura mimo jiné nesla úseky komplementární k počátečnímu nebo 

koncovému úseku opačných vláken genu pro POR. Navíc forward primer byl navržen 

komplementárně až počínaje čtvrtým kodonem genu pro POR. Tudíž výsledný 

exprimovaný protein neobsahoval počáteční sekvenci aminokyselin 
1
MIN

3
 a až na mutace 

odpovídal sekvenci uvedené v databázi UniProt (pod číslem P16435) 
124

. K přípravě genu 

POR zkrácené o počáteční tři aminokyseliny bylo přistoupeno na základě informací 

dostupných na NCBI, podle nichž je tato zkrácená forma v organismu translatována ve 

vyšší míře vůči plné délce POR (680 AMK). 
70

 Číslování aminokyselin bylo zachováno dle 

NCBI (NP_000932). 
72

 

4.1.1 Forward primer por-fw 

Forward primer byl ve směru 5´→3´ složen z tříbázového přesahu odpovídající 

sekvenci GAC. Na tento úsek navazovala sekvence GAATTC pro restrikční endonukleasu 

EcoRI. Cytosin v uvedené sekvenci současně tvořil počáteční bázi sekvence CATATG, 

která odpovídala štěpícímu místu pro endonukleasu NdeI a nesla zároveň iniciační kodon 

ATG pro zkrácenou formu POR (677 AMK). V rámci následujícího kodonu byla 

provedena mutace nahrazením v pořadí druhého guaninu cytosinem GGA→GCA. 
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V aminokyselinové sekvenci se tato mutace projevila substitucí alaninu za glycin (G5A). 

Tato úprava počáteční aminokyselinové sekvence pro zvýšení translace lidské POR 

v E. coli byla převzata z předcházejících prací 
81,

 
106

. Na zmíněný kodon poté navazovala 

sekvence 18 bází AGACTCCCACGTGGACAC komplementárních k odpovídajícímu 

úseku na 3´→5´ vláknu genu pro POR. Detail primeru je uveden na Obr. 12. 

 

AMK sekvence:                   M  A  D  S      
por-fw:          5´-gacgaattcatatggcagactcccacgtggacac-3´      
templát:       5´-…ACCATGATCAACATGGGAGACTCCCACGTGGACACCAGCTCCAC…-3´ 
číslo kodonu:          1  2  3  4  5  6  7  … 
AMK sekvence:          M  I  N  M  G  D  S  … 

 

Obr. 12 Struktura primeru por-fw. Gen pro reduktasu ~ 680 aminokyselin (XXX), 

3 kodony (5´-konce) N-koncové části POR odpovídající aminokyselinové sekvenci 
1
MIN

3
 

deletované v tomto primeru (XXX), jednobodová mutace (x), přisedající část primeru 

(xxx), štěpící místo pro EcoRI (xxx), štěpící místo pro NdeI (xxx), tříbázový přesah (gac), 

iniciační kodon (atg), neoznačené části templátu přísluší vektoru pDNR-Dual. 

 

4.1.2 Reverse primer por-rv 

Tento primer byl navržen totožně k 5´→3´ koncové části vlákna genu pro POR. 

Tedy počínaje 5´-koncem primeru byl složen z přisedajícího úseku 18 bází, z nichž 

poslední dvě byly součástí stop kodonu TAA. Tento stop kodon byl vytvořen mutací 

původního kodonu TAG→TAA. Důvodem mutace byla frekvence, s jakou bakterie E. coli 

využívají stop kodon TAA ve srovnání se stop kodonem TAG (TAA:TAG = 2:0,3). 
9
 Za 

stop kodon byla zařazena palindromická sekvence CTCGAG pro XhoI následovaná 

sekvencí AAGCTT pro endonukleasu HindIII. Poslední částí primeru byl tříbázový přesah 

TAC. Struktura tohoto primeru před převedením na reversně-komplementární formu je 

zobrazena na Obr. 13, str. 59. Po kompletaci celého primeru byl s použitím webové 

aplikace Reverse Complement 
6
 převeden na reversně-komplementární sekvenci. V tomto 

tvaru byl zakoupen. 
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por-rv:                 5´-cctggacgtgtggagctaactcgagaagctttac-3´ 
templát:     5´-…GCCGCTACTCCCTGGACGTGTGGAGCTAGGGAAG…-3´ 

 

Obr. 13 Struktura primeru por-rv. C-koncová část genu pro reduktasu (XXX), přisedající 

část primeru (xxx), stop kodon (taa), jednobodová mutace (x), štěpící místo pro XhoI (xxx), 

štěpící místo pro HindIII (xxx), tříbázový přesah (tac), neoznačené části templátu přísluší 

vektoru pDNR-Dual. 

 

4.1.3 Reverse primer por-h6-rv nesoucí histidinovou kotvu  

Tento primer měl stejnou architekturu jako předcházející reverse primer s tím 

rozdílem, že mezi přisedající sekvenci bází a stop kodon byla vložena sekvence 6 kodonů 

CATCATCATCACCATCAT pro aminokyselinu histidin. Přisedající úsek por-h6-rv byl 

navíc oproti por-rv primeru na 5´-konci prodloužen o jeden nukleotid - cytosin a čítal tak 

17 nukleotidů. Kompozice primeru je uvedena na Obr. 14. Takto navržený primer byl také 

zakoupen v reversně-komplementárním tvaru, tedy ve tvaru komplementárním k 5´→3´ 

koncové části genu pro POR. 

 

por-h6-rv: 
          5´-ccctggacgtgtggagccatcatcatcaccatcattaactcgagaagctttac-3´ 
5´-…GCCGCTACTCCCTGGACGTGTGGAGCTAGGGAAG…-3´   …templát 

 

Obr. 14 Struktura primeru por-h6-rv. C-koncová část genu pro reduktasu (XXX), 

přisedající část primeru (xxx), nukleotidová sekvence pro 6 histidinů (xxx), stop kodon 

(taa), jednobodová mutace (x), štěpící místo pro XhoI (xxx), štěpící místo pro HindIII 

(xxx), tříbázový přesah (tac), neoznačené části templátu přísluší vektoru pDNR-Dual. 

 

4.1.4 Vlastnosti primerů 

Struktura každého z primerů nese restrikční sekvence pro dvě endonukleasy, což 

umožní případnou inzerci genu do širšího množství vektorů disponujících těmito štěpícími 

místy. 
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S použitím internetového portálu OligoAnalyzer 3.1 
82

 byla zjištěna teplota tání 

přisedajících částí primerů při daných reakčních podmínkách pro PCR (kap. 3.3.2, str. 40). 

V téže aplikaci bylo ověřeno, že teplota tání vznikajících nežádoucích vlásenek a dimerů, 

které mohou primery vzájemně tvořit, je nižší než teplota přisedání (58 
o
C) primerů 

k vláknu DNA. Teploty tání jednotlivých primerů jsou uvedeny v tabulce (Tab. 4). Na 

závěr bylo v aplikaci BLAST
®
 ověřeno, zda primery nepřisedají i k jiným částem vektoru a 

genu se stejnou afinitou (hodnoceno na základě Tm tohoto úseku) jako k oblastem, pro něž 

byly navrženy.  

 

Tab. 4 Charakteristika navržených primerů. Číslování nukleotidů je platné pro tvar 

primerů uvedených na obrázcích Obr. 12, str. 58; Obr. 13 a Obr. 14, str. 59. Uvedená 

teplota tání (Tm) byla kalkulována pro přisedající část primerů. Zbývající údaje se vztahují 

k plné délce primerů. 

T m [oC] GC obsah [%] délka [bází]

por-fw 63,3 52,9 34

por-rv 63 52,9 34

por-h6-rv 64,2 49,1 53 6 x histidin
36

TAG
38

→TAA

změny a mutace
15GGA17→GCA
17

TAG
19

→TAA

 

 

4.2 Polymerasová řetězová reakce 

Polymerasová řetězová reakce (kap. 3.3.2, str. 40) pro amplifikaci žádoucího genu 

proběhla ve 30 cyklech, z nichž každý cyklus se skládal z 30 s při 94 °C pro denaturaci 

DNA, 30 s při 58 °C pro vazbu primerů a 4 minut při 73 °C pro syntézu nového vlákna. 

Doba syntézy byla zvolena s ohledem na délku syntetizovaného genu (2034 bp) a 

předpokládanou aktivitu Pfu DNA polymerasy 
121

. Reakční PCR směsi měly totožné 

složení a lišily se pouze přidaným reverse primerem. Byl tedy přidán buď reverse primer 

por-rv pro POR bez histidinové kotvy či por-h6-rv pro formu s histidinovou kotvou. 

Reakční produkty PCR byly následně separovány na 1 % agarosovém gelu (Obr. 15, 

str. 61). 
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Obr. 15 A: Separace reakčních produktů PCR. Dráhy (1) a (2) obsahují reakční směs pro 

por, (3) 2-log DNA Ladder marker, (4) a (5) reakční směs pro por-h6. B: Schéma rozložení 

markeru 2-log DNA Ladder. 

 

Jelikož PCR probíhala v objemu 50 µl byla výsledná reakční směs aplikována 

v ekvivalentním množství do dvou drah. Do dráhy 1 a 2 (Obr. 15) byla nanesena výsledná 

reakční směs s amplifikovaným genem por. Vzhledem k přítomnosti intenzivních zón 

v oblasti fragmentů o velikosti ~ 2000 bp lze předpokládat, že došlo k úspěšné amplifikaci 

žádoucího genu. Taktéž v dráze 4 a 5 s aplikovanou reakční směsí po amplifikaci por-h6 

byla prokázána existence fragmentu o velikosti odpovídající tomuto genu.  

Dále se v dráze 1 a 2 nad i pod zónou s genem pro POR nacházely i další fragmenty 

DNA, u kterých však došlo pouze k minoritní amplifikaci. Vzhledem k přítomnosti 

totožných zón také v drahách 4 a 5 a vzhledm k tomu, že v obou případech byl k PCR 

použit týž templát, lze usuzovat, že primery přisedaly i k jiným oblastem plasmidu pDNR-

Dual/por nebo zásobní roztok templátu byl znečištěn jinou DNA. Nicméně vzhledem 

k dále zvoleným metodám postupu není toto znečištění omezující. V dalších krocích byly 

fragmenty o velikostech odpovídajících inzertu s genem pro reduktasu s histidinovou 

značkou či bez ní vyříznuty z gelu a izolovány postupem popsaným v kap. 3.3.3, str. 41.  

4.3 Dvojitá restrikce inzertu a vektoru a jejich ligace 

Oba inzerty (por a por-h6) byly štěpeny současně dvěma enzymy NdeI a HindIII dle 

postupu popsaném v kap. 3.3.4, str. 42. Stejné endonukleasy byly použity také k restrikci 

expresního vektoru pCW, která probíhala při 37 °C přes noc v celkovém objemu 20 µl. 

Směsi po štěpení byly separovány na 1% agarosovém gelu (Obr. 16, str. 62). Dráha 1 

por-h6  
(2078 bp) 

 

por 
 (2060 bp) 

 

 1          2          3          4          5 

A B 

- 3 kb 

 - 2 kb 

 

- 1 kb 
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obsahovala por a dráha 2 pak por-h6, v obou případech došlo v rámci předchozích kroků 

k absolutnímu přečištění od znečišťujících fragmentů DNA. Došlo však také k výraznému 

snížení podílu žádoucí DNA, což bylo nejspíše způsobeno izolací z gelu a dalším 

přečištěním na kolonkách izolačního kitu. Ve 3. a 4. dráze byla aplikována výsledná štěpící 

směs vektoru pCW, která se zobrazila jako jediná zóna odpovídající předpokládané 

velikosti ~ 5000 bp. 

Vizualizované štěpené fragmenty všech drah (1, 2, 3, a 4) byly vyříznuty a 

izolovány dle postupu v kap. 3.3.3, str. 41. 

 

 

Obr. 16 Separace fragmentů po štěpení s NdeI a HindIII. Do jednotlivých drah byla 

aplikována štěpící směs pro (1) por, (2) por-h6, (3) a (4) vektor pCW, (5) 2-log DNA 

Ladder marker. 

 

U takto připravených inzertů s kohezními konci byla stanovena koncentrace DNA, 

stejně tak u štěpeného vektoru pCW. Při dodržení molárního poměru vektor:inzert = 1:3 

v ligační směsi byly štěpené inzerty použity k vnesení genu do štěpeného vektoru pCW. 

Ligace probíhala přes noc při 16 °C v přítomnosti T4 DNA ligasy a pufru s ATP. 

Výslednými ligačními směsmi byly transformovány bakterie E. coli DH5α, které byly 

následně kultivovány na agarových plotnách. Vyrostlými koloniemi bylo inokulováno 

10 ml LB media s Amp (výsledná koncentrace 100 µg/ml) a následující den byly 

alkalickou lýzí (kap. 3.3.9, str. 44) z buněčné suspenze izolovány plasmidy pCW/por a 

pCW/por-h6. 

pCW 
(~ 5000 bp) 

 por 
(~ 2060 bp) 

 
por-h6 

(~ 2078 bp) 

 1        2         3       4         5 

- 3 kb 

 - 2 kb 

 
- 1 kb 

 

- 5 kb 

 

  6 kb 
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Čistota a koncentrace izolovaných plasmidů byla stanovena postupem dle 

kap. 3.3.20, str. 56 a na základě kriterií uvedených v téže kapitole byly určeny vhodné 

vzorky pro nukleotidovou sekvenaci. Jejich charakteristika je uvedená v Tab. 5, str. 63.  

 

Tab. 5 Koncentrace a čistota plasmidů pCW/por a pCW/por-h6. 

c  [ng/µl] (A 260-A 320)/(A 280-A 320)

pCW/por 1419 1,92

pCW/por-h6 1403 1,93  

4.4 Sekvenace 

Sekvenční laboratoř v současnosti disponuje možností přečtení sekvence inzertu do 

vzdálenosti průměrně 800 bp, poté dochází k interferenci signálů, která dále neumožňuje 

správnou analýzu nukleotidových bází. Lze tedy předpokládat, že celá délka genu pro POR 

(2034 bp) nebyla zcela přečtena. Pro docílení analýzy maximální možné délky a především 

ligačních oblastí byly od každého inzertu připraveny dva vzorky. První z nich obsahoval 

sekvenční forward primer pCW-fw o sekvenci 5´-GGATCAGCTTACTCC-3´, který 

přisedá na vektor pCW. Ke druhému vzorku byl přidán sekvenční reverse primer pCW-rv 

5´-CGTCTTCAAGCAGATCTG-3´, který přisedá za terminační oblast plasmidu pCW a 

dovoluje ověřit sekvenci poslední asi třetiny genu pro POR. Celkem byly k sekvenaci 

odeslány 4 vzorky se složením 250 ng pCW/por nebo pCW/por-h6 s 5 pmol primeru 

pCW-fw nebo pCW-rv v 8 µl H2O (kap. 3.3.10, str. 45).  

Obdržené sekvenační údaje byly analyzovány v programu Sequence Scanner 1.0 a 

porovnány s původní sekvencí POR 
41

 ve webové aplikaci BLAST
® 8

. U obou forem genů 

byla potvrzena přítomnost mutace 683C→T (resp. P228L) a sekvenací koncové části genu 

byla ověřena i přítomnost jednobodové nukelotidové mutace 1508C→T (resp. A503V). 

4.5 Maxipreparace plasmidů pCW/por a pCW/por-h6 

pCW/por a pCW/por-h6 plasmidy, u nichž byla ověřena správnost sekvence, byly 

transformovány do bakterií DH5α a rozneseny na agarové plotně. Koloniemi bylo metodou 

„single-cell colony“ inokulováno 250 ml LB media s Amp (výsledná koncentrace 

100 µg/ml). Následující den byly amplifikované plasmidy izolovány pomocí 
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JETSTAR-Plasmid Maxiprep kitu dle postupu v kap. 3.3.11, str. 46. Výsledné koncentrace 

plasmidové DNA a jejich čistota jsou uvedeny v Tab. 6, str 64. 

 

Tab. 6 Koncentrace a čistota plasmidové DNA po maxipreparaci. 

c  [ng/µl] (A 260-A 320)/(A 280-A 320)

pCW/por 414 1,94

pCW/por-h6 357 1,93  

 

4.6 Optimalizace exprese 

V rámci této diplomové práce byl v bakteriích Escherichia coli exprimován mutant 

lidské NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasy (G5A, P228L a A503V) ve zkrácené 

formě - postrádající 3 AMK na N-konci. 

Produkce jak histidinem značené POR-H6, tak POR byla ověřena zkušební expresí 

v buňkách E. coli DH5α a BL21 Gold (DE3). Exprese POR byla ověřena v obou typech 

buněk (Obr. 17). Zkušební exprese POR-H6 byla provedena pouze v buňkách DH5α, neboť 

se předpokládalo, že přítomnost histidinové kotvy na C-konci u POR-H6 má na expresi 

proteinu pouze minimální vliv a žádný vliv na inzerci proteinu do membrány. Její exprese 

by tak měla probíhat analogicky k expresi POR. 

Nejprve byly transformovány buňky příslušnými plasmidy a kultivovány přes noc 

na agarových plotnách. Poté bylo metodou „single-cell colony“ inokulováno vždy 10 ml 

TB media s Amp (100 µg/ml) a kultivováno při 150 rpm a 37 °C. Při dosažení OD600 ~ 0,4 

byl k buněčným suspenzím přidán riboflavin do výsledné koncentrace 1 µg/ml a kultivační 

teplota byla snížena na 27 °C. Po 30 min byla indukována exprese přídavkem IPTG do 

výsledné koncentrace 1 mM. Pro stanovení koncentrace buněk byla měřena optická denzita 

 suspenze buněk při 600 nm. Předpokládá se koncentrace 10
8
 buněk/ml při 

dosažení OD600 ~ 0,1. 
96

 

 

 

 



                                                            S t r a n a  | 65 

 

 

  

 

Obr. 17 Srovnání produkce POR v bakteriích BL21 Gold (DE3) a DH5α. Buňky BL21 

Gold (DE3) nesoucí pCW/por (1) před indukcí a po (2) 10 hod, (3) 22 hod, (4) 36 hod, (5) 

48 hod od indukce exprese. (6) standard potkaní POR. Buňky DH5α nesoucí pCW/por (7) 

před indukcí a po (8) 10 hod, (9) 22 hod, (10) 36 hod, (11) 48 hod od indukce exprese. (12) 

Část markeru PageRuler Unstained Broad Protein Ladder. 

 

Z Obr. 17 je zjevné, že při zkušební expresi byla reduktasa úspěšně produkována 

jak v bakteriích BL21 Gold (DE3), tak i v DH5α. Navíc v případě DH5α došlo k produkci 

již před indukcí exprese (Obr. 17, dráha 7). Vzhledem ke skutečnosti, že při dalších 

expresích se tento jev opakoval, a to i v případě velkoobjemové produkce, nelze 

předpokládat, že by byl tento jev způsoben např. kontaminací látkami laktosové povahy 

(př. IPTG ulpělé na stěnách zkumavek). Zjevně jsou regulační mechanismy indukce 

exprese v případě bakterií DH5α slabší v porovnání s BL21 Gold (DE3). 

K dalšímu postupu byly zvoleny bakterie DH5α z následujícího důvodu. Z Obr. 17 

se zdá, že produkce reduktasy v těchto buňkách je rozložena rovnoměrně v časovém 

intervalu, zatímco v případě bakterií BL21 Gold (DE3) došlo k výrazné produkci v době 

22 hodin po indukci (Obr. 17, dráha 3) a poté k  úbytku až téměř úplnému vymizení 

po 48 hod od indukce (Obr. 17, dráha 5). Tato degradace mohla být způsobena 

dlouhodobou kultivací doprovázenou nedostatkem živin, která měla za následek proteolýzu 

pro bakterie nepotřebného a ve velkém množství exprimovaného proteinu. Navíc 

intenzivní produkce (22 hodin po indukci) by mohla být na úkor správného složení 

proteinu a inkorporace kofaktorů, tedy na úkor jeho funkčnosti.  

Případnou kontaminaci štěpenou formou reduktasy, která později doprovázela 

izolační kroky (kap. 4.7, str. 68), nebylo v tomto případě možné monitorovat. Na 

elektroforetickém gelu se totiž projevila přítomnost jiného bakteriálního proteinu (Obr. 17, 

dráhy 1 – 5 a 7 – 12) o přibližně stejné molekulové hmotnosti. Důkaz o tom, že se jedná o 

- 100 kDa 

- 70 kDa 

   1    2     3    4     5    6     7     8    9    10    11  12 

POR 
(~ 78 kDa) 
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bakteriální protein a nikoliv o štěpenou POR spočívá v tom, že tento protein byl ve značné 

míře zastoupen již před indukcí exprese POR (Obr. 17, str. 65, draha 1 a 7). 

Dále byla provedena optimalizace doby exprese ve zvolených buňkách DH5α. 

Bakterie transformované plasmidy pCW/por, pCW/por-h6 a pCW/- byly kultivovány přes 

noc na agarových plotnách. Metodou „multi-cell colony“ bylo inokulováno vždy 150 ml 

TB media s Amp (100 µg/ml). Další kultivační postup byl analogický ke zkušební expresi 

a je popsán v kap. 3.3.12, str. 47. Před indukcí a poté 18., 24., 30. a 36. hodinu byly 

odebírány vzorky na SDS elektroforézu a vzorky, u nichž byla ihned stanovena aktivita 

POR a POR-H6. Počáteční doba odběru vzorku (18 hodin od indukce) byla určena na 

základě předešlé zkušební exprese (Obr. 17, str. 65), kde se jako doba maximální exprese 

reduktasy jeví až doba 22 hod po indukci. Sběr vzorků byl ukončen po zřejmém poklesu 

reduktasové aktivity.  

 

 

Obr. 18 Aktivita POR a POR-H6 v buněčném lyzátu při redukci cytochromu c. Aktivita 

byla stanovena z 10 ml buněčné suspenze buněk DH5α transformovaných plasmidem 

( ) pCW/por, ( ) pCW/por-h6 a ( ) pCW/-. 

 

Je zřejmé, že aktivita POR stanovovaná v lyzátu buněčné suspenze může být 

ovlivněna přítomností dalších bakteriálních reduktas, které jsou schopny přenášet elektrony 

z NADPH na cytochrom c. Tento fakt byl podnětem pro paralelní kultivaci bakterií E. coli 

DH5α transformovaných plasmidem pCW/–, u kterých byla taktéž stanovována aktivita 

lyzátu pro odstínění nespecifické bakteriální reduktasové aktivity. Z grafu (Obr. 18) je však 
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patrné, že tato aktivita nabývala vůči aktivitám POR a POR-H6 pouze zanedbatelných 

hodnot a v časovém průběhu se měnila jen minimálně. 

Porovnáme-li aktivity POR a POR-H6 (Obr. 18, str. 66) v buněčném lyzátu, 

dosahuje POR-H6 téměř po celou sledovanou dobu exprese (18 až 36 hod) nižší redukční 

aktivity. To však nemusí být nutně spojeno s nižší intenzitou exprese tohoto enzymu. 

Srovnáme-li průběh exprese na polyakrylamidovém gelu (Obr. 19), která odpovídá 

vzorkům se stanovenou aktivitou, zjistíme, že množství exprimovaného enzymu POR a 

POR-H6 se zdá být přibližně ekvivalentní (Obr. 19, dráhy 3 a 10, 5 a 12, 6 a 14). Lze tedy 

spekulovat, že aktivita POR-H6 může být do značné míry ovlivněna přítomností 

histidinové kotvy na C-konci tohoto enzymu, tedy místě, kam se váže donor elektronů - 

NADPH. Zjištěná tendence poklesu reduktasové aktivity POR-H6 vůči POR je v souladu s 

výsledky experimentů prof. Niwy, 
81

 jež byly doprovázeny snížením aktivity purifikované 

wtPOR-H4 vůči wtPOR. 

 

                    

Obr. 19 Srovnání produkce POR a POR-6 v DH5α při optimalizaci exprese. (1) a (8) 

Standard potkaní POR. Buňky nesoucí pCW/por (2) před indukcí a po (3) 18 hod, (4) 

24 hod, (5) 30 hod, (6) 36 hod od indukce exprese. (7) a (14) Část markeru PageRuler 

Unstained Broad Protein Ladder. Buňky nesoucí pCW/por-h6 (9) před indukcí a po (10) 

18 hod, (11) 24 hod, (12) 30 hod, (13) 36 hod od indukce exprese. 

 

Spojením výsledků vyplývajících ze stanovených aktivit (Obr. 18, str. 66) a jim 

odpovídající intenzitě exprimované reduktasy na SDS elektroforéze (Obr. 19) se ukázalo, 

že nejvhodnějším časovým intervalem pro expresi je doba 24 hod. Ta byla zvolena 

vzhledem k tomu, že v této době kulminuje reduktasová aktivita v maximálních hodnotách 

při redukci cytochromu c (Obr. 18, str. 66). Současně tomu odpovídající vzorky na 

polyakrylamidovém gelu vykazují maximální hodnoty exprimované reduktasy v buňkách 

(Obr. 19, dráha 4 pro POR a dráha 10 a 11 pro POR-H6). 
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4.7 Exprese a purifikace POR 

Exprese POR a izolace membránové frakce 

Kultivace bakterií DH5α transformovaných plamidem pCW/por probíhala ve 

4 x 500 ml TB media za kultivačních podmínek popsaných v kap. 3.3.13, str. 48. Exprese 

POR indukovaná přídavkem IPTG byla ukončena centrifugací buněčné kultury po 

24 hodinách od indukce. Buňky byly poté promyty PBS pufrem, centrifugovány a následně 

resuspendovány v 200 ml TES pufru. Inkubací této buněčné suspenze s lysosymem byly 

připraveny sferoplasty, které byly následně dezintegrovány v octanohořečnatém pufru 

s přidanými proteasovými inhibitory (kap. 3.3.14.1, str. 49). Výsledný lyzát o objemu 

67 ml se vyznačoval aktivitou 891 µmolcyt c.min
-1

. Membrány s inkorporovanou reduktasou 

byly sedimentovány ultracentrifugací a homogenizovány v draselnofosfátovém pufru 

s inhibitory proteas na výsledený objem 35 ml vykazující reduktasovou aktivitu 

312 µmolcyt c.min
-1

.  

Solubilizace proteinů a purifikace POR na 2´5´ADP Sepharose 

Homogenizovaná membránová suspenze byla ředěna na koncentraci proteinů 

3 mg/ml. Membránově vázané proteiny byly následně solubilizovány v přítomnosti 

detergentů Triton X-100 a cholátu sodného a supernatant solubilizátu byl poté v objemu 

83 ml s aktivitou 224 µmolcyt c.min
-1 

nanesen na ekvilibrovanou kolonu 

2´5´ADP Sepharosy (kap. 3.3.14.2, str. 50). 

Dle postupu v kap. 3.3.14.3, str. 50 byla kolona postupně promývána ekvilibračním 

pufrem, 250 mM KCl v ekvi. pufru, 2 mM adenosin v ekvi. pufru, přičemž všechny 

obsahovaly přidané inhibitory proteas. Následně byla kolona promyta 20 ml ekvi. pufru již 

bez inhibitorů. V tomto kroku mělo dojít k odstranění zbytků adenosinu a taktéž inhibitorů 

proteas. Po celou dobu promývání kolony byly jímány frakce o objemu 5 ml.  

Samotná POR byla eluována gradientem 0 – 1 mM NADP
+
 v ekvi. pufru a byla 

jímána po 2 ml alikvotech. U vybraných frakcí byla stanovena aktivita POR při redukci 

cytochromu c. Ze získaných dat byl sestaven eluční profil (Obr. 21, str. 70). Počínaje 

promýváním kolony ekvilibračním pufrem po nanesení solubilizátu již nebyl 

v používaných pufrech přítomen Triton X-100. Předpokládá se tedy, že v rámci 
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následujícího promývání kolony došlo k jeho účinnému odstranění, které by z důvodu jeho 

neiontové povahy nebylo vzhledem k dále zvoleným purifikačním krokům možné. Navíc 

při promývání kolony ekvilibračním pufrem před nasazením gradientu a při eluci 

gradientem nebyly již použity ani inhibitory proteas, neboť proteasy (nespecificky se 

vázající k nosiči kolony) byly nejspíše odmyty v předchozích krocích. Finální preparát tak 

je zřejmě jen minimálně nebo téměr vůbec znečištěn látkami této povahy. 

Při předchozích izolacích (Obr. 20) docházelo po celou dobu eluce ke štěpení POR, 

a to i přes použití proteasových inhibitorů cOmplete (Mini Protease Inhibitor Tablets, 

Roche). Proto byly nahrazeny širším spektrem inhibitorů zahrnujícím leupeptin (inhibice 

serinových a cysteinových proteas), bestatin (inhibice aminopeptidas), PMSF (inhibice 

serinových proteas) a aprotinin (inhibice trypsinových proteas), jehož působení však mohlo 

být narušeno přítomností použitého BME, a to redukcí disulfidických můstků potřebných 

pro udržení struktury nutné pro správnou inhibiční funkci tohoto peptidu 
110

. Jako inhibitor 

metaloproteas sloužila EDTANa2, která již byla součástí připravených purifikačních pufrů 

a nebyla tedy externě přídávána současně s výše zmíněnými inhibitory. 

 

 

Obr. 20 Eluční profil POR při purifikaci s využitím proteasových inhibitorů cOmplete. 

(1) marker PageRuler Unstained Broad Protein Ladder, (2) standard potkaní POR, 

(3) – (8) frakce při eluci gradientem 0 – 1 NADP
+
 v ekvilibračním pufru. 

 

Celý průběh chromatografie byl monitorován stanovením reduktasové aktivity u 

eluovaných frakcí (Obr. 21, str. 70) a přítomnost POR byla dále sledována pomocí SDS 

elektroforézy (Obr. 22, str. 71). Pouhé stanovení aktivity POR bylo v tomto případě 

nedostačující jednak kvůli určení čistoty POR ve frakcích a na druhé straně kvůli možné 

kontaminaci štěpenou formou POR (solubilní, postrádající N-koncovou kotevní část), která 

taktéž redukuje cytochromu c 
85

. A tudíž tato metoda není specifická pro detekci pouze 

neštěpené POR. 
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Obr. 21 Chromatografický profil frakcí POR po 2´5´ADP Sepharose určený na základě 

redukce cytochromu c. EP značí ekvilibrační pufr. Uvedené koncentrace promývacích a 

elučních roztoků byly připraveny v ekvilibračním pufru. Zvýrazněné frakce ( ) byly 

použity k SDS elektroforéze a stanovení aktivity.   

 

Z Obr. 22, str. 71 odpovídajícímu elučnímu objemu 0 – 105 ml je patrné, že 

nanášení solubilizovaného roztoku enzymů bylo doprovázeno masivním odstraněním 

nežádoucích, původně membránových, proteinů. Při této eliminaci však také došlo 

k částečnému protečení POR, což bylo doloženo mírně zvýšenou aktivitou na elučním 

profilu (Obr. 21, str. 70) a také vizualizací POR na polyakrylamidovém gelu 

v diskutovaných frakcích. Tento jev mohl být způsoben přetrvávající přítomností 

komplexu NADP
+
-POR, ve kterém mohl být jistý podíl reduktasy izolován z bakterií. 

134
 

Další alternativou by mohlo být poškození enzymu v průběhu izolačních kroků vedoucí ke 

snížení afinity enzymu k nosiči kolony. Jelikož byl použit nadbytek nošiče 2´5´ADP 

Sepharosy (cca 8 ml), nelze předpokládat, že uvolnění POR během nanášení na kolonu 

bylo způsobeno nedostatečnou kapacitou nosiče.  
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adenosin EP 

 0 – 1 mM NADP+ 
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1,5 mM 

NADP+ 

Ve [ml] 
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Obr. 22 Elektroforetický profil frakcí z 2´5´ADP Sepharosy pro POR. Čísla drah 

reprezentují eluční objem. Jako standard byla použita potkaní POR (S). 

 

Z Obr. 22 odpovídající elučnímu objemu 105 – 285 ml je patrné, že po celou dobu 

promývání kolony, a to i přes použití širokého spektra inhibitorů, docházelo k štěpení POR 

a jejímu průběžnému uvolňování z kolony, což bylo opět podloženo také zvýšenou 

reduktasovou aktivitou v těchto frakcích, jak lze vidět na elučním profilu (Obr. 21, str. 70). 

Dle elektroforetického profilu nebylo u zmíněných frakcí pozorováno žádné výrazné 

znečištění dalšími proteiny. Můžeme se tedy domnívat, že na nosiči se nespecificky vázala 

jen minoritní část kontaminantů. Ty byly posléze, při promývání pufry se zvýšenou 

iontovou silou a adenosinem, uvolněny, avšak jejich koncentrace byla natolik nízká, že je 

nebylo možno detekovat SDS elektroforézou. 

 K masivnímu štěpení došlo po nasazení gradientu 0 – 1 mM NADP
+
 v oblasti 

320 – 328 ml. Tento jev byl však záhy doprovázen snížením obsahu štěpené formy, a to 

počínaje elučním objemem 332 ml. Vzhledem k tomu, že elektroforéza neprokázala ve 

frakcích v rozsahu elučních objemů 336 – 400 ml (Obr. 22, označeno žlutou šipkou) 

přítomnost dalšího proteinového znečištění a ani kontaminaci štěpenou formou POR, byly 

tyto frakce určeny k dalšímu postupu. 

POR 
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Jelikož koncová frakce (400 ml) při eluci gradientem (Obr. 21, str. 70) vykazovala 

stále poměrně výraznou reduktasovou aktivitu a přítomnost její neštěpené formy byla 

doložena i SDS elektroforézou (Obr. 22, str. 71), byla ve snaze dosáhnout vyššího výtěžku 

kolona promyta 1,5 mM NADP
+
 v ekvilibračním pufru. Tento krok však vedl, podobně 

jako v dříve publikované diplomové práci, 
117

 k eluci směsi neštěpené a štěpené formy 

POR, které kvůli této kontaminaci nebyly zahrnuty do dalších kroků purifikace. Ke štěpení 

došlo i přes volbu mírnějších elučních podmínek (1,5 mM NADP
+
) v porovnání se 

zmiňovanou prací (2 mM NADP
+
, 200 mM KCl). 

Ultrafiltrace, dialýza a příprava finálního preparátu 

Vybrané frakce (336 – 400 ml) byly spojeny a zakoncentrovány z původních 

cca 65 ml na objem 20 ml, ke kterým bylo přidáno FMN do výsledné koncentrace 50 µM. 

K přídavku FMN bylo přistoupeno na základě nedostatečné inkorporace v průběhu exprese 

či možného uvolnění tohoto kofaktoru v průběhu purifikačních kroků, jelikož enzym se 

vyznačuje nižší afinitou k FMN ve srovnání s FAD 
128

. Přídavek FMN by měl vést 

k inkorporaci do proteinu a zvýšení aktivity. Zároveň by však mohlo dojít k nepřirozenému 

zvýšení reduktasové aktivity, a to z důvodu alternativních cest přenosu elektronů, jak je 

diskutováno v kap. 1.2.6, str. 25 pro variantní POR rekonstituované s FMN. Aktivita 

roztoku před dialýzou byla změřena na 98 µmolcyt c.min
-1

. Zahuštěné frakce s přidaným 

FMN byly následně dialyzovány 2× 7 hod proti 3 L draselno-fosfátového pufru. Změna 

aktivity roztoku ihned po dialýze byla stanovena na 106 µmolcyt c.min
-1

. Inkubací s externě 

přidaným FMN během dialýzy tedy došlo jen k mírnému nárůstu reduktasové aktivity 

(< 4 %). Tento nárůst aktivity je zanedbatelný a mohl být zatížen neovlivnitelnými 

odchylkami měření. 

Začleněním dialyzačního kroku do purifikačního procesu POR byl předně sledován 

záměr odstranit značný podíl NADP
+
 a také detergent iontové povahy - cholát sodný. 

Dialyzovaný roztok POR byl následně zahuštěn na finální objem 1,5 ml, přitom mělo dojít 

k odstranění i části neinkorporovaného/nevázaného FMN. Zahuštění na výsledný objem 

1,5 ml bylo však zjevně doprovázeno snížením aktivity vzorku po dialýze ze 

106 µmolcyt c.min
-1

 na 101 µmolcyt c.min
-1

 stanovených pro finální preparát. To mohlo být 

způsobeno jednak opětovným uvolněním kofaktoru FMN z proteinu či odfiltrováním 
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nadbytečného podílu FMN, který mohl být vázán k povrchu reduktasy a případně 

zprostředkovávat přenos elektronů. 

Finální preparát dosahující aktivity 101 µmolcyt c.min
-1

 tedy odpovídal celkovému 

výtěžku 11 % z původně stanoveného množství v dezintegrovaných sferoplastech (Tab. 7, 

str. 74). Finální preparát byl poté rozpipetován po 100 µl do mikrozkumavek, zamražen 

v kapalném dusíku a uchováván při -80 °C.  

4.8 Shrnutí průběhu purifikace POR 

Průběh exprese i purifikace reduktasy byl sledován vizualizací POR ve frakcích na 

polyakrylamidovém gelu (Obr. 23), stanovením reduktasové aktivity vůči cytochromu c a 

specifické reduktasové aktivity vztažené na obsah proteinů v roztocích (Tab. 7, str. 74). 

Především při stanovení aktivity jsou tyto výsledky zatíženy chybou z důvodu přítomnosti 

dalších možných redukčních systémů bakterií. Nicméně v postupujících purifikačních 

krocích se chyba snižuje, neboť jsou bakteriální reduktasové systémy v  průběhu izolace 

postpně eliminovány.  

 

                              

Obr. 23 Shrnutí průběhu produkce a purifikace POR. Dráhy obsahují (1) buňky před 

indukcí, (2) buňky na konci exprese, (3) dezintegrované sferoplasty, (4) cytosolová frakce, 

(5) membránová frakce, (6) standard potkaní POR, (7) marker PageRuler Unstained 

Broad Protein Ladder, (8) membránová frakce po solubilizaci, (9) supernatant po 

solubilizaci, (10) finální preparát. 

 

Obr. 23 shrnující produkci a purifikaci POR poukazuje na částečné zahájení 

exprese POR již před indukcí (dráha 1). Dráha 2, ve srovnání s buňkami odebranými před 

     1     2     3               4      5     6   7                                8      9    10          
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indukcí, indikuje výrazný nárůst obsahu POR na konci exprese. Po dezintegraci sferoplastů 

(dráha 3) a získání membránové frakce se ukázalo, že POR byla pravděpodobně adekvátně 

inkorporována do membrán a nebyla produkována pouze do cytosolu bakterií. Tuto 

skutečnost potvrzuje obsahového zastoupení POR v cytosolové frakci (dráha 4) a 

membránové frakci (dráha 5). Při tomto kroku - izolace membránové frakce - došlo 

k odstranění značného podílu proteinů solubilní povahy. Do 6. dráhy byl kvůli snadnější 

identifikaci POR pipetován standard potkaní POR. Při nanášení vzorku membránové 

frakce (dráha 5) došlo pravděpodobně ke kontaminaci sousední jamky určené pro standard, 

což se na gelu projevilo zónami prostupujícími z dráhy 5 do dráhy 6. Z membránové frakce 

byla následně solubilizována POR. Solubilizace v přítomnosti detergentů Tritonu X-100 a 

cholátu sodného v množství detergent:protein (1:1 mg) proběhla úspěšně, neboť značná 

část POR byla převedena do roztoku (dráha 9). Odpadní membránová frakce (dráha 8) 

obsahovala jen minoritní zastoupení POR. Z dráhy 9 lze také pozorovat, že solubilizace 

POR byla doprovázena uvolněním řady dalších kontaminujících proteinů. Výrazný podíl 

těchto nežádoucích proteinů se však po přečištění POR na 2´5´ADP Sepharose podařilo 

odstranit (dráha 10). 

 

Tab. 7 Kvantitativní shrnutí průběhu purifikace lidské POR. 

koncentrace 

proteinů 

[mg.ml
-1

]

aktivita 

[µmolcyt c. 

min-1.ml-1]

specifická 

aktivita 

[µmolcyt c. min
-

1
. mg

-1
]

objem 

[ml]

aktivita v 

celkovém 

objemu  [µmolcyt 

c.min-1]

výtěžek 

[%]

dezintegrované 

sferoplasty
15,4 13,3 0,86 67 891 100

membránová 

frakce
6,2 8,9 1,44 35 312 35

supernatant po 

solubilizaci
1,2 2,7 2,25 83 224 25

finální preparát 4,6 67,1 14,59 1,5 101 11

 

Výchozím materiálem pro izolaci POR byly 2 L buněčné kultury exprimující POR 

po dobu 24 hodin. Z tohoto množství byla připravena suspenze sferoplastů o objemu 

67 ml, která po ultrazvukové lýzi dosahovala reduktasové aktivity 891 µmolcyt c.min
-1

 a 

specifické aktivity 0,86 µmolcyt c.min
-1

.mg
-1

. V dalších krocích zahrnujících několik 
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centrifugačních kroků vedoucích k získání 35 ml suspenze membrán s vázanými proteiny i 

POR došlo k nejvýraznějšímu úbytku reduktasové aktivity. Tyto purifikační kroky byly 

doprovázeny snížením zastoupení proteinů primárně solubilní povahy, v nichž je zahrnuta 

také solubilní POR a POR, která nebyla součástí membrán. I tyto formy POR však 

navyšovaly stanovenou aktivitu, k níž mohly příspívat i další reduktasové systémy bakterií. 

Aktivita membránové frakce tak poklesla na 35 % výchozí hodnoty, což odpovídalo 

312 µmolcyt c.min
-1

 se specifickou aktivitou 1,44 µmolcyt c.min
-1

.mg
-1

. Ačkoliv 

elektroforetický záznam (Obr. 23, str. 73) nevykazuje výrazné zastoupení POR v odpadní 

membránové frakci (dráha 8), došlo po solubilizaci opět k poklesu aktivity na 

224 µmolcyt c.min
-1

, čímž poklesl také celkový výtěžek na 25 %. Při solubilizaci tak mohl 

být jistý podíl POR zničen působením detergentů. 

Purifikace POR na 2´5´ADP Sepharose byla doprovázena uvolňováním štěpené 

formy POR po celou dobu promývání kolony (Obr. 22, str. 71, dráhy 120 - 332) a poté také 

na počátku eluce (Obr. 22, str. 71, dráhy 414 – 442). K tomuto štěpení zjevně docházelo na 

koloně nebo již při solubilizaci. Gel SDS elektroforézy (Obr. 23, str. 73) z průběhu 

purifikace indikuje potenciální přítomnost štěpené formy (dráha 9). To však vzhledem 

k možné přítomnosti jiných bakteriálních enzymů téže molekulové hmotnosti nelze 

s určitosí tvrdit. Značné zastoupení takovýchto enzymů je doloženo v dráze 1, kdy ještě 

nedocházelo k výraznější expresi POR. Při purifikaci POR na koloně 2´5´ADP Sepharosy 

vedly ztráty ke snížení výtěžku na 11 %, jenž v získaném objemu 1,5 ml finálního 

preparátu dosahoval aktivity 101 µmolcyt c.min
-1

. Počínaje izolací sferoplastů tak došlo ke 

zvýšení specifické aktivity z 0,86 µmolcyt c.min
-1

.mg
-1

 (dezintegrované sferoplasty) na 

14,59 µmolcyt c.min
-1

.mg
-1

 pro finální preparát. 

4.9 Redukce cytochromu b5 

Posun absorpčního maxima při redukci cytochromu b5 byl sledován 

spektrofotometricky ve směsi cytochromu b5 a POR (ox. spektra) s přidaným NADPH (red. 

spektra) v draselno-fosfátovém pufru. V experimentu byla použita jak membránová, tak 

solubilní forma cytochromu b5. Použitá množství proteinů a postup jsou uvedeny 

v kap. 3.3.18, str. 55. 
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Obr. 24 A: Redukce solubilní formy cytochromu b5. B: Redukce membránového 

cytochromu b5. Oxidovaný cytochrom b5 (▬) se vyznačuje absorpčním maximem při 

413 nm, absorpční maximum spektra redukovaného cytochromu b5 (▬) se posouvá do 

424 nm. Šipka (  ) v oblasti 454 nm reprezentuje pokles absorbance detekující přechod 

oxidované formy POR na redukovanou. 

 

Některé mutace v aminokyselinové sekvenci POR mohou vést ke ztrátě schopnosti 

redukce cytochromu b5. 
79

 V tomto experimentu (Obr. 24) došlo k posunu absorpčního 

maxima ze 413 nm indikujícího oxidovaný cytochrom b5 na 424 nm, které reprezentuje 

redukovanou formu hemu cytochromu b5. Tím bylo prokázáno, že přítomnost mutací 

A503V a P228L v POR neblokuje zmíněnou schopnost. Tato skutečnost může být 

vysvětlena přítomností mutací v oblastech, které nejsou přímo zainteresovány ve vazbě 

kofaktorů (Obr. 4, str. 17). Přesto však mohou mít vliv na míru reduktasové aktivity, jak je 

doloženo i pro další redoxní partnery reduktasy (Tab. 1, str. 19). 

Na spektru oxidovaného stavu cytochromu b5 lze pozorovat i široké absorpční zóny 

v oblasti 454 nm, které odpovídají oxidovanému stavu flavinů reduktasy, 
103

 se kterou byl 

cytochrom b5 inkubován před měřením. Zatímco na spektru redukovaného cytochromu b5 

pozorujeme pokles absorbance v této oblasti, což je typické pro reduktasu s kofaktory 

v redukovaném stavu. 
103

 Přitom toto maximum se vytrácí markantněji v případě spektra 

solubilní formy cytochromu b5. 

  

A B 
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5 ZÁVĚR 

V rámci předkádané diplomové práce bylo dosaženo následujících výsledků: 

Gen pro lidskou reduktasu byl s využitím molekulárních metod buněčné biologie 

přenesen do expresního vektoru pCW. Tím byly připraveny konstrukty pro expresi lidské 

NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasy a také reduktasy s histidinovou kotvou. V obou 

případech byla sekvenací ověřena úspěšnost vnesení genů do vektoru pCW.  

NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasa byla exprimována v heterologním 

bakteriálním systému Escherichia coli DH5α při 27 
o
C a 150 rpm za současného přídavku 

riboflavinu o výsledné koncentraci 1 µg/ml jakožto prekurzoru kofaktorů FAD a FMN. 

V následujících krocích byly izolovány nejprve sferoplasty a poté plasmatické 

membrány s vázanými proteiny, které byly do roztoku uvolněny inkubací s detergenty 

Tritonem X-100 a cholátem sodným v množství 1 mg detergentu na 1 mg proteinu. 

Reduktasa byla poté purifikována afinitní chromatografií na koloně 2´5´ADP 

Sepharosy. Popsaným způsobem bylo získáno 1,5 ml finálního preparátu vykazujícího 

reduktasovou aktivitu 67,1 µmolcyt c.min
-1

.ml
-1

. Získané množství reduktasy (myšleno 

reduktasové aktivity) odpovídalo výtěžku 11 % z původního množství stanoveného 

v suspenzi dezintegrovaných sferoplastů. 

Finální preparát se na záznamu SDS-PAGE jevil jako elektroforeticky homogenní, 

což svědčilo o získání purifikované NADPH: cytochrom P450 oxidoreduktasy ve vysoké 

čistotě. Spektrofotometricky bylo také potvrzeno, že získaná NADPH: cytochrom P450 

oxidoreduktasa byla schopena redukovat jak cytochrom c, tak membránovou i solubilní 

formu cytochromu b5. 
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