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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

Kandidát: Daniel Herbolt 

Školitel: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. 

Název diplomové práce: Příprava savčích vektorů kódujících vybrané  

aldo-ketoreduktasy 

 

Aldo-ketoreduktasy 1B1, 1B10 a 1C1 (AKR1B1, AKR1B10, AKR1C1)  

jsou NADPH-dependentní enzymy metabolizující celou řadu substrátů obsahujících 

karbonylovou skupinu. Tyto enzymy z nadrodiny aldo-ketoreduktas zprostředkovávají 

redukci endogenních látek, jako např. steroidních hormonů a cukrů, stejně tak jako mnoha 

různých xenobiotik a léčiv. Mimo svých fyziologických rolí se významnou měrou podílí 

na genezi několika závažných onemocnění (např. rakovina, diabetes aj.). Inhibice 

AKR1B1, AKR1B10 a AKR1C1 je považována za slibný terapeutický přístup pro léčbu 

těchto onemocnění. Cílem předkládané práce bylo připravit savčí vektory kódující 

AKR1B1, AKR1B10 a AKR1C1. 

Prvními kroky bylo navržení primerů a amplifikace cDNA klonovaných enzymů. 

Primery nesly sekvenci rozpoznávanou restrikčními endonukleasami přítomnými  

v multiklonovacím místě pCI plasmidu, což umožnilo vytvoření lepivých konců pomocí 

restrikce a následné spojení insertu a plasmidu za využití ligace. Připravené vektory  

byly transformovány do bakterií Escherichia coli HB101. U vybraných kolonií  

byla ověřena úspěšnost zaklonování insertu pomocí elektroforézy a kontrolní a zpětné 

restrikce. Plasmidy s potenciálem úspěšného zaklonování byly namnoženy, izolovány  

a purifikovány v midi formátu a ověřeny sekvenací. 

Podařilo se připravit savčí plasmidy pCI kódující enzymy AKR1B1, AKR1B10  

a AKR1C1, které budou v budoucnu využity pro transfekci ve studiích zaměřených  

na charakterizaci inhibiční a substrátové afinity těchto enzymů. 
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Abstract 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

Candidate: Daniel Herbolt 

Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. 

Title of diploma thesis: Preparation of mammalian vectors encoding selected  

aldo-keto reductases 

 

Aldo-keto reductases 1B1, 1B10 and 1C1 (AKR1B1, AKR1B10, AKR1C1) are 

NADPH-dependent enzymes metabolizing a broad spectrum of carbonyl-bearing 

substrates. These enzymes from the superfamily of aldo-keto reductases mediate  

the reduction of endogenous compounds such as hormones and sugars as well as various 

xenobiotics and drugs. Beside their physiological roles, they significantly participate  

in the genesis of severe diseases (e.g. cancer, diabetes etc.). Inhibition of AKR1B1, 

AKR1B10 and AKR1C1 is accepted as promising therapeutic approach for the treatment 

of these diseases. The goal of the present work was to prepare mammalian vectors 

encoding AKR1B1, AKR1B10 and AKR1C1. 

Primer design and cDNA amplification were the first steps. Primers contained  

the sequence recognized by restriction endonucleases present in the multicloning site  

of the pCI plasmid which allowed for the generation of cohesive ends and the consequent 

joining of insert with plasmid by ligation. Prepared vectors were transformed into 

Escherichia coli HB101 bacteria. Fruitfulness of insert cloning was verified  

by electrophoresis and control and back restriction in plasmids isolated from chosen 

colonies. Plasmids with a potential for successful encloning of insert were amplified, 

isolated and purified in midi format and verified by sequencing analysis.  

Mammalian pCI vectors encoding AKR1B1, AKR1B10 and AKR1C1 were 

successfully prepared. These vectors will be utilized in the future for transfections  

in studies focused on the characterization of inhibitory and substrate affinity  

of selected enzymes. 
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1 Úvod 

 

Aldo-ketoreduktasy, kterými se tato diplomová práce zabývá, patří  

mezi významné enzymy hrající důležitou roli v mnoha biologických procesech. Jedná se 

o enzymy, které byly identifikovány napříč živočišnou říší. Jejich působením je zasažena 

karbonylová skupina, která je redukována na skupinu hydroxylovou. Stává  

se tak polárnější a tím i snáze vylučitelnou pro organismus. 

Z farmakokinetického úhlu pohledu patří aldo-ketoreduktasy do skupiny 

biotransformačních enzymů I. fáze. Tyto redukční enzymy jsou schopny 

generovat metabolity méně účinné, stejně účinné, nebo naopak i účinnější ve srovnání 

s parentní látkou. Významnou roli hrají zejména v metabolismu sexuálních hormonů  

a některých léčiv obsahujících karbonylovou skupinu. Příkladem lze uvést léčiva  

ze skupiny antracyklinů jako např. doxorubicin nebo daunorubicin. U této skupiny 

reduktasy snižují účinek aktivní formy. Mimo běžných fyziologických rolí zejména 

v metabolismu hormonů, cukrů aj. se aldo-ketoreduktasy podílejí na vzniku mnohých 

onemocnění, jako jsou např. diabetes nebo rakovina. Zmíněné patofyziologické role 

podnítily hledání látek s inhibiční aktivitou vůči aldo-ketoreduktasam a zjišťování jejich 

přínosu k léčbě. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsou aldo-ketoreduktasy cílem mnoha 

výzkumných studií, ve kterých se mimo jiné uplatňují molekulárně-biologické metody. 

V naší práci jsme se zabývali přípravou savčích vektorů kódujících vybrané aldo-

ketoreduktasy pomocí metody molekulárního klonování. Pro propagaci vektoru  

byl použit systém buněk Escherichia coli. Připravené vektory budou sloužit jako důležitá 

pomůcka v budoucím výzkumu zaměřeném zejména na substrátovou a inhibiční afinitu 

vybraných enzymů. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Enzymy redukující karbonylovou skupinu 

Metabolická redukce hraje důležitou roli v I. fázi metabolismu látek nesoucích 

karbonylovou skupinu. Enzymy redukující karbonylovou skupinu jsou všudypřítomné, 

mimo savců byly popsány i u bakterií, rostlin, kvasinek, ryb a hmyzu. Lidské enzymy 

redukující karbonylovou skupinu se vyskytují v mnoha různých tkáních, vysoká exprese 

byla u většiny zástupců popsána v metabolicky aktivních orgánech, jako jsou játra, plíce, 

srdce, ledviny, mozek, vaječníky a nadledviny (Hoffmann and Maser, 2007). Redukce 

karbonylu vede k vytvoření OH skupiny z reaktivní aldehydické nebo ketonické skupiny, 

což je obecně považováno za inaktivační nebo detoxikační krok, protože výsledný 

alkohol je snadněji konjugován a následně eliminován (Malátková et al., 2010). Tyto 

reakce jsou katalyzovány NAD(P)H-dependentními enzymy redukujícími karbonylovou 

skupinu, které patří do dvou proteinových nadrodin: 1) dehydrogenasy/reduktasy 

s krátkým řetězcem (SDR) a 2) aldo-ketoreduktasy (AKR) (Malátková et al., 2010; 

Penning, 2015). 

 U mnoha endogenních látek i xenobiotik je karbonylová skupina zodpovědná  

za biologickou aktivitu, enzymy redukující karbonylovou skupinu svou aktivitou tak 

mohou regulovat a kontrolovat jejich biologické účinky. Enzymy redukující 

karbonylovou skupinu se podílejí na syntéze či regulaci biologické aktivity důležitých 

endogenních sloučenin, jako např. biogenních aminů, steroidů, prostaglandinů a jiných 

hormonů. Některé karbonylové sloučeniny vykazují negativní účinek na lidské zdraví, 

protože jsou velmi reaktivní a mohou indukovat oxidativní stres nebo interagovat 

s buněčnými makromolekulami (Malátková et al., 2010). Lipidová peroxidace  

uvnitř buňky vede k produkci reaktivních aldehydů, jako akrolein, 4-hydroxynonenal,  

4-oxononenal a malon-dialdehyd, (Plastaras et al., 2000; Hoffmann and Maser, 2007). 

Enzymy redukující karbonylovou skupinu jsou schopny tyto látky deaktivovat a hrají tak 

z pohledu toxikologického důležitou detoxifikační roli. Specifickou oblastí  

je metabolismus léčiv, z níž zřejmě nejzajímavější je redukce antracyklinů,  

která signifikantně snižuje aktivitu parentní látky a vede k rezistenci nádorových buněk 

k těmto chemoterapeutikům (Hoffmann and Maser, 2007).  
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2.1.1 Dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem (SDR) 

Dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem (SDR) představují jednu 

z největších oxidoreduktasových nadrodin a byly poprvé identifikovány počátkem  

80. let 20. století pomocí sekvenční analýzy hmyzu, kvasinek a savčí 

alkoholdehydrogenasy (Oppermann and Maser, 2000; Hoffmann and Maser, 2007; 

Bhatia et al., 2015). SDR patří mezi cytosolické enzymy, ale existují i zástupci vyskytující 

se v membráně endoplasmatického retikula, mitochondrií a peroxisomů  

(Skarydová and Wsól, 2012). U živočichů byla detekována jejich exprese v játrech, 

plicích, srdci, ledvinách, mozku, varlatech, vaječnících a nadledvinách  

(Forrest and Gonzalez, 2000). Databáze těchto enzymů čítá více než 47000 anotovaných 

struktur (Kallberg et al., 2010).  

 

2.1.1.1 Struktura dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem 

Důležitými strukturními motivy SDR enzymů  jsou vazebná oblast pro kofaktor 

na N-koncové části, katalytické aktivní místo ve střední části řetězce a C-koncové 

prodloužení důležité pro oligomerizaci (Hoffmann and Maser, 2007). Jsou popsány 

monomerní a oligomerní formy, ale nejčastěji se jedná o dimery nebo tetramery (Forrest 

and Gonzalez, 2000; Oppermann and Maser, 2000). Aktivní místo obsahuje katalytickou 

tetrádu vysoce, ale ne striktně konzervovaných zbytků serinu, tyrosinu, lysinu  

a asparaginu (Oppermann and Maser, 2000; Barski et al., 2008). SDR využívají NADH 

nebo NADPH, které se váží na Rossmanův záhyb (Barski et al., 2008). Homologní 

modelování a stanovení struktury naznačují podobné skládací mechanismy  

u karbonylreduktasy i u ostatních známých SDR proteinů (Oppermann and Maser, 2000). 

Pro obrazné znázornění struktury SDR slouží dobře prostudovaný enzym  

11β–hydroxysteroiddehydrogenasa typu I (11β-HSD-1) (viz obrázek 1). 
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Obrázek 1: Struktura dimeru lidského 11β-HSD-1 s NADP (dole uprostřed) a inhibitoru 

karbenoxolonu (vpravo nahoře).  

Zdroj: (Chapman et al., 2013) 

 

2.1.1.2 Funkce dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem 

Skupina zahrnuje širokou škálu prokaryotických a eukaryotických enzymů 

podílejících se na různorodých funkcích, jako např. metabolismu steroidů, cukrů, 

aromatických uhlovodíků, prostaglandinů a různých xenobiotik (Hoffmann and Maser, 

2007). Mezi substráty SDR z řad xenobiotik patří chinony, NNK (4-methylnitrosamino- 

1-(3-pyridyl)-1-butanon) a léčiva, jako jsou: antipsychotika (haloperidol, bromperidol, 

timiperon), nesteroidní antiflogistika (loxoprofen), agonisté serotoninu (dolasetron), 

cytostatika antracykliny (daunorubicin, doxorubicin), diagnostika (metyrapon), 

andidepresiva (bupropion) a antikonvulziva (oxkarbamazepin) (Malátková et al., 2010, 

2014; Skarydova et al., 2014).  

Cytosolická karbonylreduktasa a mikrosomální 11β-HSD-1 jsou dva nejlépe 

prostudované enzymy patřící do skupiny NAD(P)H-dependentních enzymů redukujících 

karbonylovou skupinu z nadrodiny SDR (Oppermann and Maser, 2000; Hoffmann  

and Maser, 2007). 



12 

 

2.1.2 Aldo-ketoreduktasy (AKR) 

Aldo-ketoreduktasy (AKR) jsou nadrodinou strukturně příbuzných proteinů 

společného původu a patří do široké skupiny NAD(P)H-dependentních oxidoreduktas 

(Hyndman et al., 2003; Barski et al., 2008). Se 190 členy a 16 rodinami (AKR1 - AKR16) 

se AKR vyskytují napříč biologickým královstvím (Penning, 2015). Můžeme je nalézt 

v prokaryotních i eukaryotních buňkách včetně kvasinek, rostlin, obojživelníků a savců. 

Největší z rodin je AKR1, která obsahuje aldosoreduktasy, aldehydreduktasy, 

hydroxysteroiddehydrogenasy a steroidní 5β-reduktasy (Hyndman et al., 2003). Savčí 

AKR spadají do tří přesně vymezených rodin (AKR1, 6 a 7). U lidí bylo popsáno 13 

různých AKR proteinů, které spadají do tří hlavních savčích AKR rodin (Barski et al., 

2008). 

Těchto 16 AKR rodin zahrnuje: AKR1 (aldehydreduktasy, aldosoreduktasy, 

hydroxysteroiddehydrogenasy a steroidní 5β-reduktasy), AKR2 (manosa-  

a xylosareduktasy), AKR3 (kvasnicové AKR), AKR4 (chalkon- a kodeinreduktasy), 

AKR5 (reduktasy kyseliny glukonové), AKR6 (β-podjednotky napěťově řízených 

draselných kanálků), AKR7 (aflatoxindialdehyd- a sukcinylsemialdehydreduktasy), 

AKR8 (pyridoxalreduktasy), AKR9 (arylalkoholdehydrogenasy), AKR10 (Streptomyces 

AKR), AKR11 (Bacillus AKR), AKR12 (Streptomyces cukr aldehydreduktasy), AKR13 

(hypertermofilní bakterioreduktasy), AKR14 (Escherichia coli reduktasy), AKR15 

(Mykobakterium reduktasy) a AKR16 (Vibrio cholerae reduktasy) (Penning, 2015). 

Na obrázku 2 je znázorněno rozdělení do tří aldo-ketoreduktasových rodin 

vyskytujících se v lidském organismu a jejich zástupců. 
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Obrázek 2: Fylogenetický strom lidských AKR. 

Zdroj: (Barski et al., 2008) 

 

2.1.2.1 Struktura aldo-ketoreduktas 

AKR jsou prastaré proteiny, které sdílejí společnou (β/α) osmibarelovou 

strukturu, charakteristickou pro trifosfátizomerasy (TIM) (viz obrázek 3). Centrální 

vnitřní kruh tvoří osm paralelních β-řetězců a je obklopen vnější obalovou křivkou,  

kterou tvoří osm α-šroubovic. NAD(P)H molekula je vázána na dně barelu. Obsahují 

přibližně 320 aminokyselin (Oppermann and Maser, 2000; Hyndman et al., 2003; Barski 

et al., 2008). Aldo-ketoreduktasy obsahují evolučně konzervovanou katalytickou tetrádu 

skládající se z tyrosinu, aspartátu, lysinu a histidinu (viz obrázek 3) (Penning, 2015). 

Většinu známých AKR zástupců tvoří monomerní rozpustné proteiny (34 až 37 kDa), 

nicméně nové výzkumy naznačují multimerní formy u AKR2, AKR6  

a AKR7 rodin (Hyndman et al., 2003; Penning, 2015). 
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Obrázek 3: Krystalická struktura AKR5C (2,5-diketo-D-gluconic acid reductasa). 

Obrázek zobrazuje (α/β) osmibarelovou strukturu, vázaný kofaktor NADPH a čtyři 

aminokyseliny, které tvoří katalytickou tetrádu. 

Zdroj: (Ellis, 2002) 

 

2.1.2.2 Funkce aldo-ketoreduktas 

Aldo-ketoreduktasy katalyzují redukci endogenních látek monosacharidů, 

ketosteroidů, hydroxysteroidů, prostaglandinů, chinolonů a regulují tak jejich syntézu  

a biologické účinky (Hyndman et al., 2003; Penning, 2015). Dále působí detoxifikačně  

- katalyzují redukci chemických karcinogenů, jako jsou od nikotinu odvozené 

nitrosaminy, stejně jako trans-dihydrodiol polycyklické aromatické uhlovodíky  

a dialdehydy aflatoxinu (Hyndman et al., 2003; Penning, 2015). Řada farmaceutických 

přípravků obsahuje karbonylovou (zejména ketonickou) skupinu, proto  

jsou potenciálními substráty aldo-ketoreduktas. Seznam AKR substrátů zahrnuje širokou 

škálu léčiv, která zahrnuje protirakovinná léčiva (daunorubicin, doxorubicin, oracin), 

antipsychotika (haloperidol, timiperon), antikonvulziva (nafimidone), opiátové 
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antagonisty (naloxon, naltrexon), antiastmatika (ketotifen), antidiabetika (acetohexamid), 

antiemetika (dolasetron), antihypertenziva (befunolol), antidepresiva (nortryptilin), 

nesteroidní antiflogistika (ketoprofen, loxoprofen) a diuretika (ethacrynová kyselina) 

(Barski et al., 2008). Aktivita AKR v organismu je spojena  

se vznikem diabetických komplikací, malignit závislých na steroidních hormonech, 

deficience kyseliny žlučové, vad v signalizaci kyseliny retinové aj. (Penning, 2015).  

  

2.1.2.3 Systematické názvosloví aldo-ketoreduktas 

Systém názvosloví nadrodiny aldo-ketoreduktas byl přijat v roce 1996 a v září 

roku 2000 byl aktualizován (Hyndman et al., 2003). 

  Kořenem názvu je symbol ´AKR´, tato zkratka značí, že se jedná o aldo-

ketoreduktasu. Arabské číslo označuje rodinu, písmeno označuje podrodinu a arabská 

číslice představuje zástupce, jenž se vyznačuje jedinečnou proteinovou sekvencí  

(Jez and Penning, 2001). Chceme-li rozlišovat mezi proteiny a geny, doporučuje se psát 

názvy genů kurzívou. Příkladem lze uvést protein AKR7A1, což znamená, že je první 

AKR v rodině 7, v podrodině A a je kódován genem AKR7A1. Kritériem je,  

že příslušníci v rámci jedné rodiny mají méně než 40% shodu aminokyselinové sekvence 

s jinými rodinami a že členové uvnitř podrodiny mají vyšší než 60% sekvenční identitu. 

Číslování jednotlivých podrodinných příslušníků je sekvenční, na základě předložení 

nových AKR sekvencí (Hyndman et al., 2003; Penning, 2015). 

 Multimerním formám jsou přiřazena unikátní proteinová jména  

se stechiometrickým zastoupením v multimeru. Například AKR7A1 : AKR7A4 (1 : 3). 

Takto byl označen tetramer se složením jedné podjednotky AKR7A1 ku třem 

podjednotkám AKR7A4 (Hyndman et al., 2003). 
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2.1.2.4 Aldo-ketoreduktasy z rodiny 1 

 Aldo-ketoreduktasy spadající do rodiny 1 čítají čtyři podrodiny. Jsou to AKR1A, 

AKR1B, AKR1C a AKR1D (viz obrázek 2). 

 Do podrodiny AKR1A patří enzym AKR1A1. Jde o aldehydreduktasu, jejíž úloha 

spočívá mimo jiné v biosyntéze γ-hydroxybutyrátu. γ-hydroxybutyrát je v mozku 

syntetizován z γ-aminomáselné kyseliny a jeho funkcí je udržovat energetickou 

rovnováhu a snižovat spotřebu energie. U myší byla AKR1A1 prokázána  

jako významný enzym při syntéze kyseliny askorbové (Alzeer and Ellis, 2011). 

 Podrodina AKR1B čítá dva enzymy – AKR1B1 a AKR1B10. Tyto dva proteiny 

jsou předmětem zájmu této diplomové práce, proto budou probrány podrobněji níže. 

 Další podrodinou je AKR1C, která obsahuje čtyři enzymy. Jsou to AKR1C1, 

AKR1C2, AKR1C3 a AKR1C4. AKR1C1 je předmětem zájmu této práce, proto mu bude 

věnována samostatná kapitola. Enzymy spadající do této podrodiny patří  

mezi ketosteroidreduktasy. Lidské aldo-ketoreduktasy 1C1-1C4 hrají zásadní roli 

v metabolismu mnoha steroidních hormonů, v biosyntéze neurosteroidů a žlučových 

kyselin, v metabolismu konjugovaných steroidů a terapeutických syntetických steroidů 

(Rižner and Penning, 2014). Jsou zapojeny do systémového metabolismu kortisolu  

v játrech (Jin, 2011). Zajímavostí je, že AKR1C1 a AKR1C2 jsou nejvíce podobné myším 

AKR1C21 a to ze 73,4% (Barski et al., 2008). AKR1C2 a AKR1C3 jsou exprimovány 

v prostatě, kde redukují 5α-dihydroxytestosteron na slabší androgenní metabolit (Rižner 

and Penning, 2014). 

 Do podrodiny AKR1D patří enzym AKR1D1, který se stejně jako proteiny  

z podrodiny AKR1C účastní metabolismu steroidů (Rižner and Penning, 2014). 

 

2.1.2.5 Aldo-ketoreduktasy z rodiny 6 

 Tato podrodina čítá tři enzymy, a to AKR6A3, AKR6A5 a AKR6A9. Tyto 

proteiny ovlivňují  β-podjednotky napěťově řízeného draselného kanálu. Funkce tohoto 

kanálu je nezbytná pro několik fyziologických procesů, včetně svalové kontrakce, 

neuronální excitace a sekrece (Xie et al., 2011). 
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2.1.2.6 Aldo-ketoreduktasy z rodiny 7 

 Aldo-ketoreduktasy rodiny 7 tvoří pouze dva enzymy. Jsou to AKR7A2  

a AKR7A3. Jedná se o aflatoxinreduktasy, které byly poprvé objeveny u krys pro svou 

schopnost metabolizovat aflatoxin B1 dialdehyd na netoxický alkohol  

(Barski et al., 2008). Tyto proteiny jsou dobře známé jako metabolické enzymy 

karbonylů, ale nedávné výzkumy naznačují, že členové z AKR rodin 1 a 7 se podílejí  

také na vývoji některých lidských nádorů a nádorů u hlodavců. Příkladem jsou nádory 

jater, plic, rakoviny tlustého střeva, prostaty a prsu (Jin et al., 2006). 

 

2.2 AKR1B1 

 Aldo-ketoreduktasa 1B1 patří do AKR1 rodiny a je prvním ze dvou enzymů 

AKR1B podrodiny (Huang et al., 2010). Ekvivalentem zkratky AKR1B1 může být 

aldosareduktasa nebo aldehydreduktasa. Používají se i tyto zkratky - AR, ADR, ALDR1, 

ALDR2, AKR1B3, Aldor1 (Anti-AKR1B1 Antibody, - OriGene, AKR1B1 - Aldose 

reductase - Homo sapiens (Human)). Jeho chromozomová lokalizace je 7q35  

(Penning, 2015). 

 

2.2.1 Struktura AKR1B1 

AKR1B1 je monomerní protein složený z 315 aminokyselin s molekulovou 

hmotností asi 36 kDa. Jako všechny AKR obsahuje β/α barelovou strukturu s osmi 

rameny α helixu a osmi rameny  β helixu (viz obrázek 4). Aktivní místo se nachází  

na C-konci β-řetězce a je spojeno se třemi smyčkami. Krystalická struktura ukazuje,  

že aktivní místo je velká, hluboká, eliptická kapsa s tyrosinem-48 a histidinem-110,  

které se účastní acidobazické katalýzy. Tato kapsa tvoří binární komplex, na jehož 

terminální konec se váže NADPH (Anil Kumar and Bhanuprakash Reddy, 2007).  
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Obrázek 4: Struktura AKR1B1. 

Zdroj: (wikipedia - AKR1B1) 

 

2.2.2 Charakteristika AKR1B1 

 AKR1B1 je cytosolický enzym, který je široce distribuován v oční čočce, sítnici, 

ledvinách, nadledvinách a reprodukčních orgánech (Anil Kumar and Bhanuprakash 

Reddy, 2007).  

Tento enzym katalyzuje redukci široké palety přírodních nebo syntetických 

substrátů s karbonylovou skupinou, jako jsou alifatické a aromatické aldehydy  

včetně produktů oxidačního stresu (methylglyoxal) a lipidové peroxidace (4-

hydroxynonenal), ketony, ketoprostaglandiny, ketosteroidy a xenobiotika, z nichž lze 

zmínit akrolein a doxorubicin (Petrash, 2004; Pastel et al., 2012).  

Studie naznačují, že AKR1B1 je důležitou složkou detoxikačního systému  

při odstraňování reaktivních aldehydů ve formě glutathionového konjugátu. Enzym 

katalyzuje redukci biogenních aldehydů odvozených z katabolismu steroidů, 

katecholaminů a fosfolipidů, je zvláště účinný při snižování aldehydů se středně dlouhými 
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až dlouhými řetězci (C6-C18), generovaných ve vysoké hojnosti v průběhu peroxidace 

lipidů (Anil Kumar and Bhanuprakash Reddy, 2007).  

Jeho funkce spočívá také v přeměně glukosy na sorbitol, což je první krok 

v polyolové dráze. Tato metabolická cesta je dokončena sorbitoldehydrogenasou,  

která katalyzuje oxidaci sorbitolu na fruktosu. V reakci probíhá konverze NADPH  

na NADH (Petrash, 2004; Yang et al., 2008).  

Výzkumy ukázaly, že protein je základním mediátorem oxidačního stresu  

a zánětu, které jsou indukovány různými podněty, jako jsou hyperglykémie, růstové 

faktory, cytokiny, endotoxiny, alergeny a některé nádory včetně kolorektálního 

karcinomu (Yadav et al., 2010). Tyto zánětlivé reakce zvyšují hladiny několika redoxně-

sensitivních transkripčních faktorů, jako je nukleární faktor kappa-B (NF-κB)  

a aktivační protein (AP)-1. Bylo dokázáno, že hyperglykémie a tumor necrosis faktor alfa 

(TNF-α) aktivují NF-κB a způsobují proliferaci buněk hladkého svalstva cév  

a apoptosu buněk cévního endotelu. AKR1B1 se podílí na těchto oxidačně-redukčních 

signálech (Srivastava et al., 2011). Kvůli diabetickým komplikacím je enzym zapojen  

i do přidružených onemocnění: kataraktogeneze, retinopatie, neuropatie a nefropatie 

(Penning, 2015). Bylo prokázáno, že enzym hraje podstatnou roli při vaskulární 

proliferaci buněk hladkého svalstva v průběhu restenosy, aterosklerosy  

a ve zprostředkování mitogenní signalizace vyvolané růstovými faktory a cytokiny 

(Barski et al., 2008).   

 Enzym AKR1B1 je zapojen v lékové rezistenci nádorových buněk a jeho inhibice 

byla navržena pro zvýšení cytotoxického účinku antracyklinů a zabránění růstu 

nádorových buněk (Yadav et al., 2010; Tammali et al., 2011). Inhibitory AKR1B1 

(sorbinil, tolrestat, epalrestat, ranirestat a fidarestat) se používají v klinické praxi  

pro zmírnění komplikací způsobených diabetem (Penning, 2015). 

 

2.3 AKR1B10 

 AKR1B10 je aldo-ketoreduktasa nadrodiny AKR, rodiny 1 a je člen s označením 

B10. Je druhým členem podrodiny AKR1B (Tsuzura et al., 2014). Jinými označeními 

téhož enzymu může být - ARL-1, Aldose reductase-like, Aldose reductase-related 

protein, ARP, hARP, Small intestine reductase, SI reductase, AKR1B11, AKR1B12, 
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ALDRLn, ARL-1, ARL1, HIS, HSI (Anti-AKR1B10 Antibody, - OriGene, AKR1B10 - 

Aldo-keto reductase family 1 member B10 - Homo sapiens (Human)). Jeho 

chromozomová lokalizace je 7q33 (Penning, 2015). 

 

2.3.1 Struktura AKR1B10 

  Tento protein je z 70% sekvenčně shodný s enzymem AKR1B1  

(Martin and Maser, 2009). AKR1B10 se skládá z 316 aminokyselin s molekulovou 

hmotností přibližně 36 kDa (OMIM Entry - * 604707 - ALDO-KETO REDUCTASE 

FAMILY 1, MEMBER B10; AKR1B10, 2000). Jedná se o monomerní enzym. Základní 

kostra je tvořena (β/α) osmibarelovou strukturou (viz obrázek 5) (Gallego et al., 2007). 

 

 

 

 

Obrázek 5: Struktura AKR1B10. 

Zdroj: (wikipedia - AKR1B10) 
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2.3.2 Charakteristika AKR1B10 

Tento cytosolický enzym je primárně exprimován v tlustém a tenkém střevě 

(Zhong et al., 2009). Dále se vyskytuje například v játrech, brzlíku a nadledvinkách 

(Barski et al., 2008).  

AKR1B10 pro svou funkci vyžaduje NADPH jako koenzym a přetváří 

karbonylové skupiny rozličných látek na odpovídající alkoholy (Zhong et al., 2009). 

Katalyzuje redukci alifatických a aromatických aldehydů, ketonů, steroidů, 

prostaglandinů, cukrů a xenobiotik (Martin and Maser, 2009). Enzym vykazuje vysokou 

katalytickou aktivitu vůči aldehydům obsaženým v cigaretovém kouři jako je akrolein  

a krotonaldehyd (Barski et al., 2008). Má redukční účinky na léčiva ze skupiny cytostatik 

(daunorubicin) a antiemetik (dolasetron) (Barski et al., 2008). 

Ačkoli přesná biologická role AKR1B10 zůstává nejasná, bylo zjištěno, že enzym 

je zapojen v řadě metabolických drah v buňce, včetně syntézy retinové kyseliny. Retinová 

kyselina se syntetizuje sérií oxidačních stupňů, od retinolu přes retinaldehyd až  

na kyselinu retinovou. Tento enzym je indukován hyperglykémií a lipopolysacharidy  

u pacientů s diabetickou nefropatií (Shaw et al., 2014). Inhibice AKR1B10 a následné 

potlačení signalizace prostřednictvím kyseliny retinové by mohlo zabránit diferenciaci 

nádorových kmenových buněk (Penning, 2015).  

AKR1B10 je nadměrně exprimován u hepatocelulárního karcinomu, plicního 

spinocelulárního karcinomu, adenokarcinomu plic u kuřáků, kolorektálního karcinomu  

a karcinomu dělohy a bylo prokázáno, že se podílí na procesu kancerogeneze  

(Barski et al., 2008; Zhong et al., 2009). Aktuální výzkumy naznačují využití AKR1B10  

jako prognostického markeru pro určité typy rakoviny (Kapoor, 2013). V neposlední řadě 

byl enzym popsán jako důležitý faktor zprostředkující nádorovou rezistenci 

k antracyklinům (Zhong et al., 2011).  

Vzhledem k výše popsaným rolím AKR1B10 v patofyziologii některých 

onemocnění a antracyklinové rezistenci je v posledních letech kladen velký důraz  

na vývoj jeho inhibitorů. Inhibice AKR1B10 by mohla pomoci zabránit růstu nádorových 

buněk nebo zvýšit účinek antracyklinových chemoterapeutik (Zhong et al., 2011). 

Specifickým inhibitorem AKR1B10 je oleanolová kyselina a léčivo sulindak (Penning, 

2015). 
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2.4 AKR1C1  

 Aldo-ketoreduktasa 1C1 patří do AKR1 rodiny a je prvním ze čtyř enzymů 

AKR1C podrodiny. Tento enzym má mnoho synonymních výrazů, jsou jimi: 20-alpha-

hydroxysteroid dehydrogenase (20-alpha-HSD), Chlordecone reductase homolog 

HAKRC, Dihydrodiol dehydrogenase ½ (DD1/DD2), High-affinity hepatic bile acid-

binding protein (HBAB), Indanol dehydrogenase, Trans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol 

dehydrogenase, DDH, DDH1, C9, H-37, HAKRC, MBAB (Anti-AKR1C1 Antibody, - 

OriGene, AKR1C1 - Aldo-keto reductase family 1 member C1 - Homo sapiens (Human); 

Barski et al., 2008). Jeho chromozomová lokalizace je 10p15–10p14 (Penning, 2015). 

 

2.4.1 Struktura AKR1C1 

 AKR1C1 je monomerní enzym, který se skládá z 322 aminokyselin a jeho 

molekulární hmotnost je 37 kDa (Penning et al., 2003). Podobně jako ostatní členové 

AKR nadrodiny má AKR1C1 (α/β) osmibarelový strukturní motiv (viz obrázek 6) 

s NADPH vázaným v blízkosti aktivního centra umístěného na C-terminálním konci 

barelu. Tato struktura se skládá z osmi β-listů obklopených osmi α-šroubovicemi  

(El-Kabbani et al., 2011b). Struktury binárních a terciárních komplexů ukazují,  

že nikotinamidový kofaktor leží kolmo ke steroidnímu ligandu a že významné 

konformační změny nastanou během sekvenční vazby těchto ligandů  

(Penning et al., 2003). Všichni zástupci skupiny AKR1C zachovávají klíčové katalytické 

místo tvořené zbytky aminokyselin (aspartát-50, tyrosin-55, lysin-84, histidin-117). Tyto 

aminokyseliny tvoří tzv. katalytickou tetrádu, která se podílí na přenosu protonů  

(Brožič et al., 2011). 
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Obrázek 6. Struktura AKR1C1. 

Zdroj: (wikiwand - AKR1C1) 

 

2.4.2 Charakteristika AKR1C1 

 Tento enzym patří mezi čtyři izoformy podrodiny AKR1C, které vykazují více 

než 84% aminokyselinové sekvenční podobnosti. Ostatními členy této podrodiny jsou: 

AKR1C2, AKR1C3 a AKR1C4. Z těchto čtyř enzymů jsou si AKR1C1 a AKR1C2  

dle sekvence natolik podobné (97%), že nejsou v některých studiích vůbec rozlišovány 

(El-Kabbani et al., 2011a). AKR1C1 mRNA je nejvíce exprimována v plicích, dále pak 

v játrech, varlatech, mléčných žlázách, endometriu a mozku. Další studie popisují expresi 

v ledvinách, tukových buňkách, kůži, osteoblastech a astrocytech  

(El-Kabbani et al., 2011a). 

AKR1C1 neboli 20α-hydroxysteroiddehydrogenasa hraje důležitou roli  

v kontrole buněčné koncentrace progesteronu (aktivní progestin) katalýzou jeho redukce 

na 20α–hydroxyprogesteron (El-Kabbani et al., 2011a). Udržování hladiny cirkulujícího 

progesteronu je nezbytné, aby se zabránilo předčasnému porodu a pro oslabení 

estrogenních účinků endometriosy a rakoviny endometria (Penning, 2015). Dále  

se AKR1C1 podílí na syntéze testosteronu ze 4-dionu (17–oxoreduktasová aktivita)  

a inaktivaci dihydrotestosteronu (3–oxoreduktasová aktivita) (Tchernof et al., 2015). 

Enzym také katalyzuje redukci jiných endogenních látek než steroidů. Mezi ně patří  
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např. prostaglandin D2, který se redukuje na 9α,11β-prostaglandin F2 (El-Kabbani et al., 

2011a). AKR1C1 vykazuje substrátovou afinitu vůči těmto farmaceutikům: 

acetohexamid (antidiabetikum), oracin (potencionální chemoterapeutikum), befunolol 

(antihypertenzivum), etakrinová kyselina (diuretikum), naloxon a naltrexon (opiátoví 

antagonisté), haloperidol (antipsychotikum) a nortriptylin (antidepresivum)  

(Barski et al., 2008). 

 Zvýšená exprese mRNA AKR1C1 byla detekována v  nádorových buňkách plic, 

endometria, vaječníků, jater, žaludku a rakoviny kůže, přičemž u hormon-dependentních 

nádorů zřejmě stimuluje jejich růst prostřednictvím své účasti na syntéze testosteronu  

(El-Kabbani et al., 2011a). Vedle známých účinků na endokrinní  

a reprodukční systém, progesteron vykazuje širokou škálu aktivit v závislosti na cílové 

tkáni prostřednictvím ne-genomové signalizace. Progesteron se přirozeně vyskytuje jako 

neurosteroid v lidském mozku, kde zapříčiňuje up-regulaci receptorů  

pro γ-aminomáselnou kyselinu typu A. Dále jeho metabolit 5α-pregnan-3α-ol-20-on  

je účinným pozitivním modulátorem receptoru pro γ-aminomáselnou kyselinu typu A, 

následkem čehož dochází k anxiolytickému, sedativnímu, hypnotickému  

a anestetickému působení. Klinické studie ukazují, že progesteron a 5α-pregnan-3α-ol-

20-on mají neuroprotektivní účinky při poranění mozku. Existuje možnost, že inhibitory 

AKR1C1 mohou působit podobnými účinky na nervové poruchy tím, že zabrání 

inaktivaci neuroaktivních steroidů (El-Kabbani et al., 2011b). 

 Inhibitory AKR1C1 by mohly potlačovat růst hormon-dependentních forem 

rakovin, jako jsou rakoviny prsu, prostaty a endometria a zmírnit projev dalších nemocí 

jako např. premenstruačního syndromu, endometriosy, menstruační epilepsie  

a depresivních poruch (Brožič et al., 2011). Selektivními inhibitory AKR1C1 jsou např. 

salicylát a 3-chloro-fenylsalicylát (Penning, 2015). 
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3 Cíl práce 

 

Cílem práce bylo připravit savčí vektory kódující tři vybrané aldo-ketoreduktasy 

(AKR1B1, AKR1B10, AKR1C1). Tyto vektory budou v budoucnu využity pro transfekci 

ve studiích zaměřených na charakterizaci inhibiční a substrátové afinity vybraných 

enzymů. Práce byla rozdělena do několika dílčích kroků: 

 Navržení primerů pro PCR. 

 Namnožení cílové cDNA (AKR1B1, AKR1B10, AKR1C1) pomocí PCR. 

 Ošetření terminálních částí cDNA a vektoru pCI pomocí restrikčních 

endonukleas.  

 Ligace cDNA do vektoru. 

 Transformace konstruktu do buněk Escherichia coli HB101 a selekce 

transformantů. 

 Ověření úspěšnosti zaklonování insertu do plasmidu u vybraných kolonií. 

 Midi purifikace plasmidu z vybraných kolonií a finální kontrola pomocí 

sekvenace. 
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4 Praktická část 

 

4.1 Chemikálie a materiál 

4.1.1 Chemikálie 

Agarosa pro DNA analýzu    Serva (Německo, Heidelberg) 

Ampicilin      Sigma-Aldrich (Německo, Steinheim) 

Bacto Agar      Becton (Francie, Le Pont de Claix) 

Bacto Tryptone     Becton (Francie, Le Pont de Claix) 

Bacto Yaest extract     Becton (Francie, Le Pont de Claix) 

BSA (100x)      New England Biolabs    

      (Německo, Frankfurt) 

dNTP Mix      Finnzymes (Finsko, Espoo) 

EDTA ≥ 99% (m/m)     Sigma-Aldrich (Německo, Steinheim) 

Ethanol 99% (v/v)     Dr. Krulich      

      (Česká Republika, Hradec Králové) 

Glycerol 85% (v/v)     Dr. Krulich     

      (Česká Republika, Hradec Králové) 

Hydroxid sodný, p.a.     Penta (Česká Republika, Chrudim) 

Chlorid sodný, p.a.     Penta (Česká Republika, Chrudim) 

Chlorid vápenatý dihydrát, p.a.   Penta (Česká Republika, Chrudim) 

Isopropanol ≥ 99%, pro mol. biologii Sigma-Aldrich (Německo, Steinheim) 

Kyselina boritá, p.a.     Penta (Česká Republika, Chrudim) 

Kyselina chlorovodíková 36% (v/v)   Penta (Česká Republika, Chrudim) 

MgCl2 (50 mM)     Finnzymes (Finsko, Espoo) 
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NEBuffer 2 (10x)   New England Biolabs  

 (Německo, Frankfurt) 

NEBuffer 3 (10x)     New England Biolabs    

      (Německo, Frankfurt) 

Phusion HF Reaction Buffer (5x)   Finnzymes (Finsko, Espoo) 

T4 DNA Ligase Buffer (5x)    New England Biolabs    

      (Německo, Frankfurt) 

Tris (hydroxymethyl)-aminomethan, p.a. Penta (Česká Republika, Chrudim) 

 

4.1.2 Biologický materiál 

cDNA AKR1B1 (vektor pOTB7):   Source Bioscience imaGenes  

(Německo, Berlín) 

Forward primer:      Generi Biotech 

5‘-TATTACCTCGAGATGGCAAGCCGT-3‘ (Česká Republika, Hradec Králové) 

Reverse primer:     Generi Biotech    

5‘-TATTGCGGCCGCTCAAAACTCTTC-3‘ (Česká Republika, Hradec Králové) 

 

cDNA AKR1B10 (vektor pOTB7):   Source Bioscience imaGenes  

(Německo, Berlín) 

Forward primer:      Generi Biotech  

5‘-CAGATACTCGAGATGGCCACGTTT-3‘ (Česká Republika, Hradec Králové) 

Reverse primer:      Generi Biotech 

5‘-AGATACGCGGCCGCTCAATATTCT-3‘ (Česká Republika, Hradec Králové) 
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cDNA AKR1C1 (vektor pOTB7):   Source Bioscience imaGenes 

(Německo, Berlín) 

Forward primer:      Generi Biotech  

5‘-CTCCTGCTCGAGATGGATTCGAAA-3‘ (Česká Republika, Hradec Králové) 

Reverse primer:      Generi Biotech 

5‘-AGAGGCGGCCGCTTAATATTCATC-3‘ (Česká Republika, Hradec Králové) 

 

Escherichia coli HB101    Promega (USA, Madison) 

(F-, thi-1, hsd20 (rB-, mB-), supE44, recA13, 

ara-14, leuB6, proA2, lacY1, glaK2, rpsL20 

(str), xyl-5, mtl-1) 

 

4.1.3 Enzymy 

Phusion Hot Start II High – Fidelity DNA polymerasa (2 U/µl)  Finnzymes   

         (Finsko, Espoo) 

RE BamHI (20 000 U/ml)  New England Biolabs (Německo, Frankfurt) 

RE EcoRI (20 000 U/ml)  New England Biolabs (Německo, Frankfurt) 

RE Hind III (20 000 U/ml)  New England Biolabs (Německo, Frankfurt) 

RE NdeI (20 000 U/ml)  New England Biolabs (Německo, Frankfurt) 

RE Notl (20 000 U/ml)  New England Biolabs (Německo, Frankfurt) 

RE XhoI (10 000 U/ml)  New England Biolabs (Německo, Frankfurt) 

T4 DNA Ligasa (2 000 000 U/ml) New England Biolabs (Německo, Frankfurt) 
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4.1.4 Kity 

NucleoSpin Gel and PCR CleanUp  Macherey-Nagel (Německo, Düren) 

NucleoSpin Plasmid     Macherey-Nagel (Německo, Düren) 

Qiagen Plasmid Midi Kit   Qiagen (Německo, Hilden) 

 

4.1.5 Markery 

Loading Dye Solution (6x)   New England Biolabs    

      (Německo, Frankfurt) 

Supercoiled DNA ladder   New England Biolabs    

      (Německo, Frankfurt) 

2-log DNA ladder    New England Biolabs    

      (Německo, Frankfurt) 

GelRed Nucleic Acid Gel Stain  Biotium (USA, Hayward) 

 

4.2 Přístroje 

Analytické váhy    Scaltec SBC 22    Scaltec 

Autokláv          Vaposteri 

Centrifuga     Biofuge Stratos    Heraeus 

Denzitometr     Infinite M200     Tecan   

Hlubokomrazící box    Herafreeze     Heraeus 

Třepačka    Vortex Genius 3   IKA 

Horizontální elektroforéza  Easycast B1     Thermo-  

     Scientific 

Horizontální elektroforéza Mini  Horizontal HE33    Hoefer 
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Horizontální elektroforéza   FHUC      Fisher  

          Scientific 

Inkubátor     INB 200     Memert 

Laminární box    S@FEGROW 188   Euroclone 

Lednice a mrazák        Whirlpool 

Lednice a mrazák        Zanussi 

Magnetická míchačka   Big-squid (White)   IKA 

Mikrovlnná trouba         Zanussi 

Mini centrifuga    Mini spin     Eppendorf 

Mini centrifuga Sprout-Mini centrifuge  Heathrow  

     Scientific 

Personal Thermal Cycler   MJ mini     Bio-Rad 

Plynový hořák    Phoenix II    Schuett- 

          Biotec 

pH metr     Orion 410A     Thermo 

Předvážky     KERN BB     KERN  

          & SOHN 

Přístroj na výrobu ledové tříště  AF 80      Scotsman 

Spektrofotometr    ND-1000     NanoDrop 

Sušárna    BD 400 Binder   n-Biotek 

Thermomixer     Comfort     Eppendorf 

Ultradestilační přístroj   Mili-Q     Millipore 

UV detekce pro kontrolu gelu  GelDoc XR     Bio-Rad 

Zdroj pro elektroforézu   PowerPac universal    Bio-Rad 
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4.3 Média, pufry a roztoky 

4.3.1 Příprava živných médií 

4.3.1.1 Luria–Bertani médium 

Luria-Bertani médium, zkráceně LB médium, je jedno z nejčastěji používaných 

živných médií pro kultivaci bakterií Escherichia coli. Skládá se z kvasničného extraktu, 

tryptonu, chloridu sodného a ultračisté vody. Poměry jednotlivých komponent  

jsou uvedeny v tabulce 1. 

Všechny složky se smíchají v kádince a dolijí ultračistou vodu. Za pomoci 

elektromagnetického míchadélka se směs důkladně promíchá a poté se u vzniklého 

roztoku upraví pH na 7 pomocí 0,1 M hydroxidu sodného. Optimální pH pro růst bakterií 

Escherichia coli leží v rozmezí 7 – 7,5 (Sezonov et al., 2007). Vzniklé médium  

se sterilizuje v autoklávu. 

 

Tabulka 1: Příprava LB média. 

Komponenty množství na 100 ml média 

Kvasničný extrakt 0,5 g 

Trypton 1 g 

Chlorid sodný 1 g 

Ultračistá voda ad 100 ml 

 

 

4.3.1.2 Luria–Bertani médium s agarem 

Příprava probíhá v laminárním boxu a její postup je identický s přípravou LB 

média s tím rozdílem, že navíc se přidá 2 g agaru na 100 ml média. Připravené médium 

se nechá vysterilizovat v autoklávu a zchladnout přibližně na 50 °C. Po vychladnutí  

se přidá antibiotikum o finální koncentraci 100 µg/ml. V našem případě byl použit 

ampicilin. Médium se rozdělí po 20 ml na Petriho misky, nechá se ztuhnout a poté  

se překryje ochranným víčkem a spoje se přelepí parafilmem. Takto připravené misky lze 

po omezenou dobu skladovat při +4 °C. 
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4.3.2 Roztoky a pufry 

Ethanol 70% - ředěno ultračistou vodou, není nutná sterilizace, uchováváno  

při pokojové teplotě 

Glycerol 85% - sterilizace autoklávováním, uchováváno při pokojové teplotě 

Ampicilin 50 mg/ml  - v ultračisté vodě, bez sterilizace, skladování  při -20 °C 

0,1 M CaCl2 v ultračisté vodě, sterilizováno autoklávováním, skladování při pokojové 

teplotě 

TBE pufr (5x) - 45 mM Tris, 45 mM kyselina boritá, 10 mM EDTA, pH = 8,3,  

bez sterilizace, skladování při +4 °C 

Tris pufr - 10mM Tris-HCl o pH 8,5, sterilizace autoklávováním, uchování při +4 °C 

 

4.4 Použité metody a pracovní postupy 

4.4.1 Metody molekulárního klonování 

4.4.1.1 Polymerasová řetězová reakce (PCR) 

PCR (z anglického „polymerase chain reaction“) je jednoduchá in vitro metoda 

sloužící k amplifikaci cílového úseku cDNA. Pro průběh PCR je stěžejní schopnost DNA 

polymerasy syntetizovat nový řetězec DNA, jenž je komplementární  

k templátovému vláknu. Na konci reakce je specifická sekvence akumulována 

v miliardách kopií (Polymerase Chain Reaction (PCR)). Celý proces je rozdělen do tří 

kroků lišících se teplotou (denaturace, annealing, extenze). V prvním kroku 

probíhá zvýšení teploty na 96 - 98°C. Vzestupem teploty dochází k denaturaci templátové 

DNA, tedy k rozvolnění dvojvlákna dvoušroubovice a přerušení vodíkových můstků  

mezi molekulami purinových a pyrimidinových bází, které za normálních podmínek 

spojují oba řetězce. Denaturací se připravují podmínky pro úspěšný průběh druhého 

kroku PCR. V druhém kroku (annealing) teplota poklesne na 50 – 65°C. Dochází 

k hybridizaci čili k nasedání primerů na jednořetězcové komplementární části DNA. 

Primery vymezují úseky, které budou v následujícím kroku namnoženy. Teplotu nasedání 

je důležité volit podle tzv. teploty tání (Tm) primeru, který je dán jejich délkou  

a nukleotidovým složením. Nesprávná volby teploty může negativně ovlivnit párování 
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primeru s komplementární sekvencí DNA a tím i výsledek PCR. V třetím kroku (extenze) 

proběhne změna teploty na 75 - 80°C. V tomto kroku hrají nezastupitelnou roli DNA 

polymerasy typu Taq, které jsou schopny s vysokou procesivitou a přesností syntetizovat 

cílový fragment DNA, přičemž zůstávají aktivní i při extrémně vysokých teplotách. Pro 

PCR byly historicky jako první použity Taq polymerasy izolované z termofilní eubakterie 

Thermus aquaticus – odsud název Taq (Terpe, 2013). Teplotní optimum pro jejich 

aktivitu je 75°C, při teplotách dosahovaných v prvním kroku PCR jsou sice inaktivní,  

ale stále odolávají denaturaci.  V průběhu třetího kroku Taq polymerasa nasedá  

na primery a výlučně ve směru 5´ → 3´ začíná syntetizovat protilehlý řetězec DNA. Pro 

stavbu nového řetězce jsou zapotřebí dNTP (deoxyribonukleotidtrifosfáty), které 

vytvářejí potřebné protějšky k jednotlivým bázím. Hořečnaté ionty jsou kofaktorem Taq 

polymeras a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Některé z DNA polymeras 

používaných pro účely PCR včetně námi použité Phusion Hot Start II High – Fidelity 

DNA polymerasy disponují opravnou tzv. „proofreading“ aktivitou, kdy ve směru 3´ → 

5´ kontrolují komplementaritu přiřazovaných bazí. Tato schopnost výrazně zvyšuje 

přesnost syntézy nového řetězce (Brown, 2007). Celý proces PCR probíhá v termocykléru 

a 20-40x se opakuje. Při každé této jednotlivé operaci se množství DNA ve zkumavce 

zdvojnásobí. Tím dochází k exponencionálnímu nárůstu množství amplikonu. 

Vzhledem k tomu, že PCR je velmi citlivá metoda a mohlo by dojít ke vzniku 

nespecifických produktů z různých kontaminantů, pracuje se ve sterilních 

podmínkách laminárního boxu. Komponenty z tabulky 2 se s maximální opatrností 

nanesou do mikrozkumavek. DNA polymerasa je vnesena jako poslední. Mastermix  

se promíchá a rozdělí po 20 µl do čtyřech mikrozkumavek (každá ze zkumavek  

je během PCR podrobena jiné teplotě annealingu). Mikrozkumavky se vloží  

do termocykléru, který je nastaven dle tabulky 3. Po skončení PCR je možné vzniklé 

amplikony uchovávat při +4 nebo -20 °C.  
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Tabulka 2: Složení reakční směsi pro PCR. 

komponenty 
zásobní 

koncentrace 

finální 

koncentrace 
20 µl reakce suma 90 µl 

voda - - 12,2 µl 54,9 µl 

pufr HF 5x 1x 4 µl 18 µl 

primer F 10 µM 0,5 µM 1 µl 4,5 µl 

primer R 10 µM 0,5 µM 1 µl 4,5 µl 

templát 10 µg/µl 10 mg 1 µl 4,5 µl 

DNA 

polymerasa 
2 U/µl 0,02 U/µl 0,2 µl 0,9 µl 

MgCl₂ 50 mM 2 mM 0,2 µl 0,9 µl 

dNTP 10 mM 200 µM 0,4 µl 1,8 µl 

  

Použitý pufr HF sám o sobě již obsahoval 7,5 mM MgCl₂, v reakci tak  

i bez přídavku MgCl2 byla jeho koncentrace 1,5 mM. Přídavkem MgCl2 došlo  

ke zvýšení jeho koncentrace v reakci na 2 mM. 

 

 

Tabulka 3: Protokol PCR. 

kroky PCR teplota čas počet cyklů 

počáteční denaturace 98°C 30 s 1 

denaturace 98°C 10 s 

35 annealing 55 – 66°C 30 s 

extenze 72°C 30 s 

konečná extenze 72°C 10 minut 1 

 

4.4.1.2 Restrikce 

Restrikce je metoda, která je prováděna za účelem vytvoření tzv. lepivých  

nebo tupých konců DNA fragmentů a vektorů, což umožňuje jejich následné spojení 

(ligaci). Při této metodě jsou využívány bakteriální endonukleasy, které štípou DNA  

na specifických místech. Restrikční endonukleasy (RE) rozpoznávají unikátní  
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4-8 nukleotidové sekvence, které jsou většinou v palindromatickém uspořádání (Brown, 

2007; Alberts, 2010). Rozeznáváme tři různé skupiny RE, které se vyznačují částečně 

odlišným působením. Typy I a III se v genetickém inženýrství používají jen omezeně. 

Naproti tomu typ II je využíván velmi široce (Brown, 2007). Všechny námi použité RE 

jsou typu II. Za nestandardních podmínek může RE štěpit DNA i na jiných, téměř 

identických místech, než je její přirozená sekvence. Tento jev se nazývá „star activity“  

a u enzymů, které tuto aktivitu vykazují, se jí lze vyhnout dodržováním doporučených 

podmínek štěpení (Kamps-Hughes et al., 2013).  

Z důvodu vysokého nároku na čistotu probíhá práce v laminárním boxu podobně 

jako u PCR. Do mikrozkumavek se nanesou komponenty restrikční směsi, jejíž celkový 

objem činí 20 µl. Tato reakční směs se zhomogenizuje, zcentrifuguje a nechá se  

120 minut při 37 °C štěpit v termomixéru s desetiminutovým protřepáváním  

při 500 rpm. Poté se nastaví teplota na 65 °C po dobu 20 minut (zvýšením teploty dochází 

k inaktivaci endonukleas). Štěpení vzorku probíhalo za přítomnosti dvou enzymů 

najednou, tento postup se nazývá „double-digest“, přičemž vzájemnou kompatibilitu 

vybraných enzymů je třeba si předem ověřit. Metoda restrikce byla použita nejprve  

pro přípravu vektoru a amplikonu pro ligaci (tabulka č. 4) a dále pro kontrolu úspěšnosti 

zaklonování insertu do plasmidu (kontrolní a zpětná restrikce, tabulka 5 a 6). V prvém 

případě byly naštěpený amplikon a plasmid pCI vyčistěny pomocí kitu Gel and PCR 

Clean Up (4.4.2.1.2), v případě druhém purifikace neproběhla. 

 

Tabulka 4.: Příprava vektoru a amplikonu pro ligaci. 

 

amplikon 

AKR1B1 

(c = 83 ng/µl) 

amplikon 

AKR1B10 

(c = 44,05 

ng/µl) 

amplikon 

AKR1C1 

(c = 35,15 

ng/µl) 

plasmid pCI 

 

(c = 919 

ng/µl)) 

voda - - - 11,91 µl 

NEBuffer 3 2 µl 2 µl 2 µl 2 µl 

10xBSA 2 µl 2 µl 2 µl 2 µl 

templát 13 µl 13 µl 13 µl 1,09 µl 

RE Xho I 1 µl 1 µl 1 µl 1 µl 

RE Not I 2 µl 2 µl 2 µl 2 µl 
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Tabulka 5: Kontrolní restrikce. 

 pCI_AKR1B1 

Kolonie 1 

(c = 381 ng/µl) 

pCI_AKR1B10 

Kolonie 8 

(c = 568 ng/µl) 

pCI_AKR1C1 

Kolonie 1 

(c = 382 ng/µl) 

voda 5,69 µl 6,12 µl 5,69 µl 

NEBuffer 2 1 µl 1 µl - 

NEBuffer 3 - - 1 µl 

10xBSA 1 µl 1 µl 1 µl 

templát 1,31 µl 0,88 µl 1,31 µl 

RE Nde I - - 0,5 µl 

RE EcoR I - - 0,5 µl 

RE BamH I 0,5 µl 0,5 µl - 

RE Hind III 0,5 µl 0,5 µl - 

 

Tabulka 6: Zpětná restrikce. 

 

pCI_AKR1B1 

Kolonie 1 

(c = 381 ng/µl) 

pCI_AKR1B10 

Kolonie 8 

(c = 568 ng/µl) 

pCI_AKR1C1 

Kolonie 1 

(c = 382 ng/µl) 

voda 5,19 µl 5,62 µl 5,19 µl 

NEBuffer 3 1 µl 1 µl 1 µl 

10xBSA 1 µl 1 µl 1 µl 

templát 1,31 µl 0,88 µl 1,31 µl 

RE Xho I 0,5 µl 0,5 µl 0,5 µl 

RE Not I 1 µl 1 µl 1 µl 

 

4.4.1.3 Ligace 

Ligace je prováděna za účelem spojení „lepivých konců“ nebo „tupých konců“ 

insertů s plasmidy. V porovnání s lepivými konci je spojování tupých konců poměrně 

náročné. Ligace fragmentů s tupými konci by se měla provádět podle možností  

při vysokých koncentracích DNA, zvýší se tím pravděpodobnost, že se konce molekul 

k sobě přiblíží v takovém prostorovém uspořádání, které je nezbytné pro úspěšnou ligaci. 
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Jak bylo zmíněno výše, ligace komplementárních kohezních konců je mnohem 

efektivnější. Tyto přilnavé konce získáme působením stejných restrikčních endonukleas 

jak na vektor, tak na insert, což umožnuje jejich následné spojení. Ne vždy je to však 

možné (Brown, 2007). Při ligaci se používají enzymy DNA ligasy, jež slouží v buňkách 

k opravování jednovláknových přerušení (místo, v němž mezi sousedními nukleotidy 

chybí fosfodiesterová vazba). Tyto aberace v molekulách dvouvlákna vznikají  

např. během replikace DNA. Prakticky u všech organismů mohou ligasy také spojit dva 

jednotlivé fragmenty dvouvláknové DNA (Brown, 2007). V naší práci byla použita  

T4 DNA ligasa, což je enzym, který se purifikuje z bakterie Escherichia coli infikované 

divokým typem T4 bakteriofágů (Liu et al., 2015). Enzym dal vzniknout 

fosfodiesterovým vazbám mezi insertem a plasmidem pCI. 

Pro úspěšnou ligaci je potřeba znát koncentraci DNA v jednotlivých vzorcích,  

tyto byly stanoveny podle postupu uvedeném v kapitole 4.4.2.5. V reakci se mísí 50 ng 

amplikonu a 50 ng plasmidu pCI, tento poměr není dogma a je možné jej v případě 

potřeby optimalizovat. Jednotlivé složky ligace se vnesou do mikrozkumavek  

v poměrech uvedených v tabulce 7, přičemž T4 DNA ligasa je vnesena jako poslední. 

Vodná složka se vždy dopočítává tak, aby každá ligační reakce měla objem 10 µl.  

Mikrozkumavky se nechají inkubovat 2 hodiny při 16 °C. Následně se zvýší teplota  

na 65 °C po dobu 10 minut, tímto krokem se inaktivuje enzym. Takto připravené 

konstrukty jsou připraveny pro vnesení do buněk Escherichia coli (transformace). 

 

Tabulka 7: Příprava ligační směsi. 

 
AKR1C1 

c = 15,35 ng/µl 

AKR1B1 

c = 54,8 ng/µl 

AKR1B10 

c = 34,05 ng/µl 

voda 3,07 µl 5,42 µl 4,86 µl 

PCR produkt 3,26 µl 0,91 µl 1,47 µl 

plasmid pCI 

(c = 74,9 ng/µl) 
0,67 µl 0,67 µl 0,67 µl 

10x pufr pro 

ligasu 
2 µl 2 µl 2 µl 

T4 DNA ligasa 

(2 000 000 U/ml) 
1 µl 1 µl 1 µl 
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4.4.1.4 Transformace, selekce transformantů a ověření úspěšnosti zaklonování 

Transformací se vnáší daný plasmid do bakteriálních buněk. Samotný průnik 

plasmidu do buněk je však komplikovaný a ne zcela zaručený. Buněčná stěna bakterií  

je za normálních podmínek jen velmi málo prostupná pro DNA. Pro zvýšení účinnosti 

transformace se používá několik postupů, jednímž z nich je ošetření buněk roztokem  

0,1 M chloridu vápenatého. Tento proces sice přímo neovlivňuje transport DNA  

do buňky, ale výrazně usnadňuje přilnutí plasmidu k buněčné stěně. Průnik plasmidu 

zapříčiňuje až následné zvýšení teploty na 42 °C po dobu 30 – 90 sekund (Brown, 2007). 

Buňky ošetřené chloridem vápenatým jsou nazývány kompetentní buňky. 

Transformované bakterie slouží k produkci velkých množství plasmidů. Bezprostředně 

po transformaci se provádí selekce transformantů. Kultivací transformované kultury  

na agarovém LB médiu s antibiotikem se docílí selekce jen těch buněk Escherichia coli, 

které úspěšně přijaly plasmid s rezistencí vůči antibiotiku (Brown, 2007). 

Ve zkumavce se opatrně smísí 10 µl ligátu a 100 µl kompetentních buněk = 

STOCK 3 (viz 4.4.2.4). Následně se směs nechá inkubovat 15 minut na ledu a poté  

se na 90 sekund vystaví teplotě 42 °C. Znovu se odstaví po dobu 5 minut na led. 

Inkubovaná kultura se rovnoměrně nanese na Petriho misky obsahující agarové LB 

médium s ampicilinem o finální koncentraci 100 µg/ml. Pomocí sterilní roztírací hokejky 

je roztok rovnoměrně rozetřen po celé ploše misek. Když se zdá, že nanášený roztok  

co nevidět vyschne, misky se zajistí parafilmem a nechají se inkubovat při 37 °C přes 

noc. Misky se otáčejí dnem vzhůru, aby nedošlo k sedimentaci vysrážené vlhkosti  

na povrch agaru. Po 16 hodinové inkubaci se vybere deset kolonií,  

které jsou od ostatních dostatečně izolované a ty se opatrně naberou pomocí sterilní 

špičky. Celá špička se nechá sklouznout do sterilní zkumavky obsahující 2 ml LB média 

s ampicilinem o finální koncentraci 50 µg/ml. Po dopadu špičky do média se zkumavka 

ihned uzavře a nechá se přes noc inkubovat při 37 °C a intenzitě třepání 180 rpm. 

Z narostlé kultury se pomocí mini purifikace kitem Nucleospin Plasmid (viz 4.4.2.1.1) 

izolují čisté vektory, které jsou dále analyzovány z pohledu úspěšnosti zaklonování 

insertu: 1) porovnání délky naklonovaného vektoru s prázdným plasmidem pCI  

pomocí gelové elektroforézy, 2) kontrolní a zpětná restrikce. 
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4.4.2 Pomocné molekulárně-biologické metody 

4.4.2.1 Mini purifikace 

Mini purifikace neboli také malá purifikace slouží k čištění a zakoncentrování 

malých množství DNA. Principem purifikace je vazba DNA na silica membránu 

v prostředí o vysoké iontové síle. Nečistoty jsou odmyty ethanolickým roztokem a čistý 

plasmid je v závěru eluován roztokem s nízkou iontovou silou. Mini purifikace  

byla použita pro účely přečištění naštěpeného amplikonu a plasmidu pCI po restrikci  

před ligací (kit NucleoSpin Gel and PCR CleanUp) a při izolaci plasmidu pro zjištění 

úspěšnosti zaklonování insertů (kit NucleoSpin Plasmid) (Plasmid DNA purification, 

2012) (PCR clean-up Gel extraction, 2014). 

 

4.4.2.1.1 Kit NucleoSpin Plasmid 

Kit NucleoSpin Plasmid se používá pro čištění cirkulárních molekul DNA. 

Veškeré kroky včetně centrifugace probíhají za pokojové teploty. Použije se 

mikrozkumavka, do které se vnese 1 – 5 ml kultury Escherichia coli. Nechá se 

zcentrifugovat při 11 000 x g po dobu 30 sekund. Ve zkumavce se vytvoří dvě oddělené 

vrstvy. Supernatant se odstraní, přičemž se dbá na to, aby bylo odstraněno co nejvíce 

tekutiny. Následně se do mikrozkumavky přidá 250 µl pufru A1 a obsah se zvortexuje. 

Po přídavku 250 µl pufru A3 se mikrozkumavka se uzavře a 6-8 x se otočí dnem vzhůru. 

Směs se nesmí vortexovat, protože by mohlo dojít k rozložení genomové DNA  

a kontaminaci vzorku. Zkumavka se vloží do centrifugy a stočí se při 11 000 x g  

po dobu 5 minut. Nyní se připraví sběrná mikrozkumavka s kolonkou, přes kterou  

se zfiltruje supernatant z předešlého kroku (centrifugace při 11 000 x g po dobu  

1 minuty) a filtrát se odstraní. Přidá se 600 µl pufru A4, následuje opět centrifugace  

za stejných podmínek a odstranění filtrátu. Pro dokonalé vysušení kolonky se znovu 

aplikuje centrifugace (11 000 x g po dobu 2 minut), kolonka se poté umístí do čisté 

mikrozkumavky a na její povrch se přidá 30 µl pufru AE. Po 1 minutě inkubace  

se centrifugací při 11 000 x g po dobu 1 minuty uvolní plasmid z kolonky.  
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4.4.2.1.2 Kit NucleoSpin Gel and PCR CleanUp 

Kit NucleoSpin Gel and PCR CleanUp se používá pro čištění lineárních fragmentů 

DNA. Veškeré kroky včetně centrifugace probíhají za pokojové teploty. 

V mikrozkumavce se smísí amplikon s pufrem NTI v poměru 1:2. V našem případě bylo 

smíseno 33,5 µl amplikonu AKR1C1 s 67 µl pufru NTI, 32 µl amplikonu AKR1B1 s 64 

µl pufru NTI a 34 µl amplikonu AKR1B10 s 68 µl pufru NTI. Poté 

se umístí NucleoSpin Gel and PCR Clean-up kolonka do sběrné mikrozkumavky.  

Na kolonku se aplikuje roztok, který jsme vytvořili v předchozím kroku. Mikrozkumavka 

s kolonkou se nechá centrifugovat po dobu 30 sekund při 11 000 x g. Filtrát se odstraní  

a následuje nanesení 700 µl promývacího pufru NT3 na kolonku. Mikrozkumavka  

s kolonkou se centrifuguje po dobu 30 sekund při 11 000 x g, filtrát se odstraní.  

Je doporučeno tento krok ještě jednou zopakovat, aby došlo k účinnější eliminaci nečistot 

ve vzorku. Pro dokonalé vysušení kolonky se znovu aplikuje centrifugace  

(11 000 x g po dobu 2 minut), kolonka se poté umístí do čisté mikrozkumavky  

a na její povrch se aplikuje 15 – 30 µl pufru NE. Po 1 minutové inkubaci následuje 

centrifugace po stejnou dobu při 11 000 x g. Tímto posledním krokem se uvolní DNA 

z kolonky.  

 

4.4.2.2 Midi purifikace 

Midi purifikace je založena na principu modifikované alkalické lýzy  

a gravitačního toku. Prováděna je za účelem přečištění větších množství plasmidové DNA 

produkovaných v Escherichia coli od nečistot s nízkou molekulovou hmotností. 

Principem je zachycení DNA na pryskyřičné membráně za přítomnosti přiměřeného 

obsahu solí a pH v roztoku. Před vazbou DNA je pryskyřičná membrána aktivována 

speciálním reaktantem obsahujícím detergent. Plasmidová DNA se z pryskyřičné 

membrány uvolňuje pomocí hypertonického solného pufru se zvýšeným pH a následně 

je z eluátu izolována pomocí precipitace isopropanolem (QIAGEN® Plasmid Purification 

Handbook, 2012).  

Před samotnou midi purifikací je potřeba připravit dostatečné množství kultury. 

Sterilní špičkou se nabere cca 5 – 10 µl kultury nesoucí připravený plasmid a špička  

se vhodí do 2 ml LB média bez antibiotika. Po 2 hodinách inkubace se odebere 100 µl 

narostlé kultury a přenese se do 30 ml LB média s ampicilinem o koncentraci 50 µg/ml. 
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Přes noc inkubovaná kultura se nechá zcentrifugovat 10 minut při 4000 rpm. Vzniklý 

supernatant se odstraní a peleta se rozpustí ve 4 ml pufru P1 obsahujícího RNAsu A. Dále 

se přidá pufr P2, směs se promísí opatrným obracením dnem vzhůru (6-8x)  

a nechá se inkubovat 5 minut za laboratorní teploty. Opatrným mísením se eliminuje 

možné rozložení genomové DNA a následná kontaminace vzorku. Následně se přidají  

4 ml předchlazeného pufru P3, směs se promísí otáčením zkumavky dnem vzhůru (6-8x) 

a nechá se 15 minut inkubovat na ledu. Směs se následně centrifuguje 20 000 x g při 4 °C 

30 minut, během centrifugace je aktivována kolonka vlivem 4 ml pufru QBT,  

který se na ni nanese a nechá se působením gravitace vytéci. Po vyjmutí z centrifugy  

se ze směsi oddělí supernatant, který je opatrně nanesen na aktivovanou kolonku.  

Po odkapání filtrátu, během něhož dochází k vazbě plasmidu na kolonku, následuje 

dvojité propláchnutí kolonky 10 ml pufru QC. Navázaný plasmid se uvolní 5 ml pufru 

QF do čisté sterilní zkumavky. Plasmid z eluátu se vysráží 3,5 ml isopropanolu  

a následně se roztok s precipitátem centrifuguje 15 000 x g, při 4 °C 30 minut. Supernatant 

se odstraní a peleta obsahující plasmid se opláchne 2 ml 70% ethanolu. Směs se opět 

nechá centrifugovat při 15 000 x g, při 4 °C 10 minut. Supernatant je odstraněn, peleta  

se nechá vyschnout a posléze se resuspenduje v Tris-HCl pufru o pH 8,5. 

 

4.4.2.3 Gelová elektroforéza 

Elektroforéza patří mezi základní metody molekulární biologie a slouží  

ke kvalitativní, popř. i semi-kvantitativní analýze DNA. Hodnotí délku řetězců 

nukleotidů, které putují agarosovým gelem, do kterého je vháněn proud o stejnosměrném 

napětí. Jednotlivé úseky DNA putují od anody ke katodě, což je zprostředkováno 

fosforečnou kyselinou, která je součástí nukleotidů a je nositelem záporného náboje 

v molekule DNA. Blíže ke katodě za jednotku času doputují ty fragmenty DNA,  

které jsou kratší a pohybují se v pórovitém gelu snáze ve srovnání s jejich delšími 

protějšky. Tato metoda byla použita pro kontrolu účinnosti amplifikace cDNA 

klonovaných enzymů a zaklonování insertů do plasmidů (kontrolní a zpětná restrikce). 

Úvodním krokem je příprava agarosového gelu, do kterého se následně nanáší 

vzorky DNA. Pro naše účely byl použit 0,8 % agarosový gel. V termoodolné baňce 

s uzávěrem se naváží 0,32 g agarosy a zalije se 40 ml TBE pufru (0,5x koncentrovaný). 

Celá směs se nechá s povoleným víčkem povařit v mikrovlnné troubě až do úplného 



42 

 

rozpuštění agarosy. Roztok se průběžně sleduje a míchá, aby došlo k dřívějšímu 

rozpuštění a výsledný gel byl homogenní. Když je tekutina průhledná, bez známek 

shluků, vyjme se z mikrovlnné trouby a nechá se zchladit. Když je baňka zchlazena  

na cca 50 °C, což poznáme dotekem ruky, přidá se kontrastní látka – interkalační barvivo 

GelRed v poměru 1:10 000 (4 µl). Směs se následně dokonale promísí, celý obsah  

se vylije na vaničku a nechá se ztuhnout po dobu cca 30 minut. Po změně konzistence  

se opatrně vyjme tvarovací nástavec na vzorkové jamky a gel se zalije  

TBE pufrem tak, aby byl celý ponořený. Nyní přichází na řadu nanášení vzorků  

do vzniklých jamek. Vzorky se smísí s nanášecím pufrem (Loading Dye Solution 6x 

koncentrovaný) v poměru 1:5. Mísení se provádí automatickou pipetou na kousku 

parafilmu, na kterém se střídavým nasáváním a vypouštěním docílí homogenní směsi. 

Celý objem je opatrně vnesen do jamky. Elektroforetická soustava je přikryta víkem 

(záporná elektroda je blíže vzorkům) a uvede se do chodu na 30 - 60 minut. Po skončení 

separace se gel opatrně vyjme z aparatury a vloží se do přístroje GelDoc XR.  

Gel se osvětluje UV zářením při vlnové délce 254 nm, které nám vizualizuje DNA 

fragmenty, do jejichž struktury se vmezeří barvivo GelRed emitující fluorescenci.  

Pro porovnání velikosti, popř. kvantity DNA se používá standard, tzv. marker.  

Gel je možno analyzovat pomocí programu Quantity One. 

 

4.4.2.4 Příprava kompetentních buněk 

Zakoupené buňky Escherichia coli HB101 jsou skladovány při -80 °C. Po vyjmutí 

z nízkoteplotního mrazicího boxu je potřeba je velmi opatrně rozmrazit na ledu. 

Nešetrným rychlým rozmrazením by mohlo dojít k nevratnému poškození buněk. 

Nutností je dávat pozor při jejich homogenizaci, která se provádí lehkým poklepáním  

na stěnu zkumavky, v žádném případě se nesmí vortexovat. Pokud by byly buňky vícekrát 

rozmrazovány a opětovně zmrazovány, může tento proces negativně ovlivňovat účinnost 

transformace (HB101 Competent Cells, 2007). 

Z rozmrazené kultury se odebere 100 µl a přenese se do sterilní mikrozkumavky 

s 2 ml LB média bez antibiotika. Nechá se přes noc inkubovat při 37 °C a intenzitě třepání 

180 rpm. Takto inkubovaná kultura se nazývá STOCK 1. Ve sterilní zkumavce se smísí 

3 ml LB média bez antibiotika a 500 µl kultury STOCK 1. Buňky se nechají inkubovat  

4 hodiny při 37 °C a 180 rpm. V roztoku musíme docílit optické hustoty  
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mezi 0,4 – 0,6. Proto se několikrát během inkubace provádí stanovení této veličiny. Jedná 

se o spektrofotometrické měření při vlnové délce 595 nm. Stanovuje  

se absorbance 150 µl vzorku kultury, jako blank slouží čisté LB médium o stejném 

objemu. Vzniklá kultura se nazývá STOCK 2. Do sterilní zkumavky se vnese 1 ml kultury 

s označením STOCK 2 a zkumavka se nechá centrifugovat 30 sekund  

při 13000 rpm. Vzniklý supernatant se odstraní. Následně se přidá 1 ml vychlazeného  

0,1 M chloridu vápenatého, s nímž se kultura vortexuje 30 sekund. Zkumavka se nechá 

30 minut inkubovat na ledu. Následuje další centrifugace 30 sekund při 13000 rpm  

a odstranění supernatantu. Do zkumavky se znovu přidá 1 ml vychlazeného 0,1 M 

chloridu vápenatého a promísí se na vortexu po dobu 30 sekund. Kultura se nechá  

30 minut stát na ledu. Tímto postupem vznikne kultura s názvem STOCK 3,  

která je posléze použita pro transformaci. 

 

4.4.2.5 Měření čistoty a koncentrace vzorku 

Měření probíhá na přístroji NanoDrop 1000 spektrofotometrickým stanovením. 

Metodou se zjišťuje koncentrace a čistota vzorku DNA. Spektrofotometr pracuje  

při vlnové délce 260 a 280 nm. Při první vlnové délkce (260 nm) je proměřována 

absorbance DNA a při druhé vlnové délce (280 nm) je proměřována absorbance proteinů. 

Stroj vyhodnotí absorbance při těchto dvou hodnotách a převede je pomocí počítačového 

programu na koncentraci a čistotu. Čistota je definována jako poměr absorbance  

při 260 nm ku absorbanci při 280 nm. Vzorek je považován za čistý, pokud se hodnoty 

pohybují v rozmezí 1,8 – 2,0. Jako blank se používá pufr, ve kterém je DNA rozpuštěna. 

Mezi měřicí čelisti se nanáší vždy 1 µl vzorku a po odečtení hodnot se čtecí hlavice 

opláchne vodou a důkladně se vysuší gázou. Každý vzorek se proměří 3x  

a hodnoty čistoty a koncentrace se zprůměrují (NanoDrop 1000 Spectrophotometer V3.7 

User’s Manual, 2008). 
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5 Výsledky a diskuze 

 

5.1 Návrh primerů pro PCR 

Všechny tři klonované aldo-ketoreduktasy byly na pracovišti k dispozici ve formě 

cDNA vložené do vektoru pOTB7. Tento vektor neumožňuje expresi klonovaného genu 

v savčích buňkách, cílem práce bylo překlonovat cDNA do savčího vektoru pCI.  

Před započetím práce bylo potřeba navrhnout primery pro amplifikaci úseku cDNA. 

Délka sekvence cDNA pro AKR1B1 byla 1416 bp, z čehož 951 bp kóduje náš 

enzym (obrázek 7).   

      1  acgggctatt taaaggtacg cgccgcggcc aaggccgcac cgtactgggc gggggtctgg 

    61  ggagcgcagc agccatggca agccgtctcc tgctcaacaa cggcgccaag atgcccatcc 

  121  tggggttggg tacctggaag tcccctccag ggcaggtgac tgaggccgtg aaggtggcca 

  181  ttgacgtcgg gtaccgccac atcgactgtg cccatgtgta ccagaatgag aatgaggtgg 

  241  gggtggccat tcaggagaag ctcagggagc aggtggtgaa gcgtgaggag ctcttcatcg 

  301  tcagcaagct gtggtgcacg taccatgaga agggcctggt gaaaggagcc tgccagaaga 

  361  cactcagcga cctgaagctg gactacctgg acctctacct tattcactgg ccgactggct 

  421  ttaagcctgg gaaggaattt ttcccattgg atgagtcggg caatgtggtt cccagtgaca 

  481  ccaacattct ggacacgtgg gcggccatgg aagagctggt ggatgaaggg ctggtgaaag 

  541  ctattggcat ctccaacttc aaccatctcc aggtggagat gatcttaaac aaacctggct 

  601  tgaagtataa gcctgcagtt aaccagattg agtgccaccc atatctcact caggagaagt 

  661  taatccagta ctgccagtcc aaaggcatcg tggtgaccgc ctacagcccc ctcggctctc 

  721  ctgacaggcc ctgggccaag cccgaggacc cttctctcct ggaggatccc aggatcaagg 

  781  cgatcgcagc caagcacaat aaaactacag cccaggtcct gatccggttc cccatgcaga 

  841  ggaacttggt ggtgatcccc aagtctgtga caccagaacg cattgctgag aactttaagg 

  901  tctttgactt tgaactgagc agccaggata tgaccacctt actcagctac aacaggaact 

  961  ggagggtctg tgccttgttg agctgtacct cccacaagga ttaccccttc catgaagagt 

1021  tttgaagctg tggttgcctg ctcgtcccca agtgacctat acctgtgttt cttgcctcat 

1081  ttttttcctt gcaaatgtag tatggcctgt gtcactcagc agtgggacag caacctgtag 

1141  agtggccagc gagggcgtgt ctagcttgat gttggatctc aagagccctg tcagtagagt 

1201  agaagtctct tccagtttgc tttgcccttc tttctaccct gctggggaaa gtacaacctg 

1261  aatacccttt tctgaccaaa gagaagcaaa atctaccagg tcaaaatagt gccactaacg 

1321  gttgagtttt gactgcttgg aactggaatc ctttcagcaa gacttctctt tgcctcaaat 

1381  aaaaagtgct tttgtgagaa aaaaaaaaaa aaaaaa 

 

Obrázek 7: Sekvence cDNA AKR1B1 s červeně vyznačenou kódující sekvencí,  

která začíná tripletem ATG a končí tripletem TGA. 
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Délka sekvence cDNA pro AKR1B10 byla 1551 bp, z čehož 951 bp kóduje náš 

enzym (obrázek 8).   

      1  cctgagctca ggagtttgag accagcctgt ctctactaac aatataaaaa ttagctggga 

    61  gtcacggtgg gcgcctgtaa tcccagctac tcgggaggct gaggcaggag aattgcttga 

  121  acccaggaga cagaggttgt agtgagctga gatcgcacca ctgcactcta gccttggcaa 

  181  cagtgcaaga ctgtctcaaa aacagcaaca gagagcagga cgtgagactt ctacctgctc 

  241  actcagaatc atttctgcac caaccatggc cacgtttgtg gagctcagta ccaaagccaa 

  301  gatgcccatt gtgggcctgg gcacttggaa gtctcctctt ggcaaagtga aagaagcagt 

  361  gaaggtggcc attgatgcag gatatcggca cattgactgt gcctatgtct atcagaatga 

  421  acatgaagtg ggggaagcca tccaagagaa gatccaagag aaggctgtga agcgggagga 

  481  cctgttcatc gtcagcaagt tgtggcccac tttctttgag agaccccttg tgaggaaagc 

  541  ctttgagaag accctcaagg acctgaagct gagctatctg gacgtctatc ttattcactg 

  601  gccacaggga ttcaagtctg gggatgacct tttccccaaa gatgataaag gtaatgccat 

  661  cggtggaaaa gcaacgttct tggatgcctg ggaggccatg gaggagctgg tggatgaggg 

  721  gctggtgaaa gcccttgggg tctccaattt cagccacttc cagatcgaga agctcttgaa 

  781  caaacctgga ctgaaatata aaccagtgac taaccaggtt gagtgtcacc catacctcac 

  841  acaggagaaa ctgatccagt actgccactc caagggcatc accgttacgg cctacagccc 

  901  cctgggctct ccggatagac cttgggccaa gccagaagac ccttccctgc tggaggatcc 

  961  caagattaag gagattgctg caaagcacaa aaaaaccgca gcccaggttc tgatccgttt 

1021  ccatatccag aggaatgtga ttgtcatccc caagtctgtg acaccagcac gcattgttga 

1081  gaacattcag gtctttgact ttaaattgag tgatgaggag atggcaacca tactcagctt 

1141  caacagaaac tggagggcct gtaacgtgtt gcaatcctct catttggaag actatccctt 

1201  cgatgcagaa tattgaggtt gaatctcctg gtgagattat acaggagatt ctctttcttc 

1261  gctgaagtgt gactacctcc actcatgtcc cattttagcc aagcttattt aagatcacag 

1321  tgaacttagt cctgttatag acgagaatcg aggtgctgtt ttagacattt atttctgtat 

1381  gttcaactag gatcagaata tcacagaaaa gcatggcttg aataaggaaa tgacaatttt 

1441  ttccacttat ctgatcagaa caaatgttta ttaagcatca gaaactctgc caacactgag 

1501  gatgtaaaga tcaataaaaa aaataataat cataaaaaaa aaaaaaaaaa a 

 

Obrázek 8: Sekvence cDNA AKR1B10 s červeně vyznačenou kódující sekvencí,  

která začíná tripletem ATG a končí tripletem TGA. 
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Délka sekvence cDNA pro AKR1C1 byla 1235 bp, z čehož 972 bp kóduje náš 

enzym (obrázek 9).   

      1  caggctagtg acagaaatgg attcgaaata tcagtgtgtg aagctgaatg atggtcactt 

    61  catgcctgtc ctgggatttg gcacctatgc gcctgcagag gttcctaaaa gtaaagcttt 

  121  agaggccacc aaattggcaa ttgaagctgg cttccgccat attgattctg ctcatttata 

  181  caataatgag gagcaggttg gactggccat ccgaagcaag attgcagatg gcagtgtgaa 

  241  gagagaagac atattctaca cttcaaagct ttggtgcaat tcccatcgac cagagttggt 

  301  ccgaccagcc ttggaaaggt cactgaaaaa tcttcaattg gattatgttg acctctacct 

  361  tattcatttt ccagtgtctg taaagccagg tgaggaagtg atcccaaaag atgaaaatgg 

  421  aaaaatacta tttgacacag tggatctctg tgccacgtgg gaggccgtgg agaagtgtaa 

  481  agatgcagga ttggccaagt ccatcggggt gtccaacttc aaccgcaggc agctggagat 

  541  gatcctcaac aagccagggc tcaagtacaa gcctgtctgc aaccaggtgg aatgtcatcc 

  601  ttacttcaac cagagaaaac tgctggattt ctgcaagtca aaagacattg ttctggttgc 

  661  ctatagtgct ctgggatccc accgagaaga accatgggtg gacccgaact ccccggtgct 

  721  cttggaggac ccagtccttt gtgccttggc aaaaaagcac aagcgaaccc cagccctgat 

  781  tgccctgcgc taccagctac agcgtggggt tgtggtcctg gccaagagct acaatgagca 

  841  gcgcatcaga cagaacgtgc aggtgtttga attccagttg acttcagagg agatgaaagc 

  901  catagatggc ctaaacagaa atgtgcgata tttgaccctt gatatttttg ctggcccccc 

  961  taattatcca ttttctgatg aatattaaca tggagggcat tgcatgaggt ctgccagaag 

1021  gccctgcgtg tggatggtga cacagaggat ggctctatgc tggtgactgg acacatcgcc 

1081  tctggttaaa tctctcctgc ttggtgattt cagcaagcta cagcaaagcc cattggccag 

1141  aaaggaaaga caataatttt gttttttcat tttgaaaaaa ttaaatgctc tctcctaaaa 

1201  aaaaaaaaaa acaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaa 

 

Obrázek 9: Sekvence cDNA AKR1C1 s červeně vyznačenou kódující sekvencí,  

která začíná tripletem ATG a končí tripletem TAA. 

 

Každá sekvence DNA byla před následnou analýzou vložena do programu 

Nucleic Acid Sequence Massager, kde byla zbavena formátování. 

Primery byly voleny tak, aby nesly specifické sekvence rozeznávané vybranými 

restrikčními endonukleasami. RE byly voleny tak, aby štěpily cDNA a plasmid zároveň, 

což umožňuje spojit tyto dva fragmenty do jednoho pomocí ligace. RE byly vybrány  

dle sekvenční mapy plasmidu pCI a jednalo se o enzymy z tzv. multiklonovacího místa. 

Důležité bylo, aby vytipované RE neštěpily sekvenci klonovaných enzymů, k ověření  

této skutečnosti byl použit program NEBcutter V2.0. Tímto způsobem byly zvoleny RE 

NotI (pro R primer) a XhoI (pro F primer), které vyhovují výše uvedeným požadavkům 

u všech tří klonovaných AKR. 

Sekvence primerů se skládala ze tří částí. První část o délce 10 – 12 bazí 

zaručovala specificitu amplifikace a jednalo se o sekvenci nukleotidů kopírující začátek 

a konec cDNA. Druhou důležitou částí primeru bylo místo pro RE. U RE NotI  
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se jednalo o hexanukleotidovou sekvenci CTCGAG a u RE XhoI šlo o sekvenci 

GCGGCCGC o délce osmi bazí. Poslední částí primeru byla tzv. „vyvažovací sekvence“ 

(4 – 6 bazí), která byla navržena tak, aby 1) se poměr nukleotidů v primeru blížil  

co nejvíce k rovnosti mezi purinovými a pyrimidinovými bazemi, 2) primery R a F měly 

co nejpodobnější a ne příliš vysokou Tm a 3) se co nejvíce eliminovala pravděpodobnost 

tvorby dimerů primerů. Tm primerů a pravděpodobnost tvorby dimerů byly určeny 

pomocí programu OligoAnalyzer 3.1. Navržené primery o délce 24 nukleotidů byly 

objednány od firmy Generi Biotech. 

 

5.2 Amplifikace 

Amplifikace cDNA z vektoru pOTB7 byla provedena dle postupu uvedeném 

v sekci 4.4.1.1. Pro úspěšný průběh PCR reakce bylo nezbytné přidání hořečnatých iontů, 

které jsou kofaktorem DNA polymerasy. Aplikována byla finální koncentrace  

2 mM, což je standardní hodnota. Zvýšení koncentrace těchto kationtů by mohlo vést 

k lepší výtěžnosti, ale zároveň by se zvýšilo riziko snížení specificity reakce. Výsledky 

PCR (obrázek 10) dobře korelují s teorií vlivu teploty annealingu na pravděpodobnost 

vzniku nespecifických produktů. To znamená, že snížení teploty většinou zajistí vyšší 

výtěžnost reakce, zároveň však dochází také k vyšší produkci nespecifických produktů  

a „vice versa“. Jako templát pro PCR sloužily komerčně dostupné plasmidy pOTB7 

nesoucí sekvenci cDNA klonovaných enzymů.  

 Po vyjmutí z termocykléru byly amplikony podrobeny elektroforéze  

podle postupu 4.4.2.3. Vzorky pro nanesení do jamek byly připraveny smísením 3 µl 

amplikonu, 2 µl aqua pro injectione a 1 µl Loading Dye Solution (6x). Jako marker  

byl použit 2-log DNA ladder (1 díl markeru:4 díly aqua pro injectione:1 díl Loading Dye 

Solution (6x)), kterého bylo do jamky naneseno 1 µl. Elektroforéza probíhala po dobu 45 

minut a napětí 90 V.  

Po uplynutí zmíněného času byl gel vyjmut a vložen do přístroje GelDoc XR, 

který provedl jeho vizualizaci. Po porovnání markeru se vzorky bylo zjištěno,  

že se povedlo namnožit cílovou sekvenci cDNA s poměrně vysokou specifitou  

(obrázek 10). Z obrázku je rovněž zřejmé, že zkrácení sekvence specifické pro cDNA 

z 12 na 10 bazí u jednoho z primerů pro AKR1B10 vede k výraznému zvýšení 
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nespecificity, ačkoliv templátem je čistý plasmid (obrázek 10B). Na druhou stranu,  

ani sekvence kopírující cDNA dlouhá 12 bazí nezaručila úplnou specificitu reakce 

(obrázek 10C, jamka 2). Experiment měl původně sloužit jako pouhá optimalizace teplot 

annealingu, jelikož však bylo dosaženo dobrých výsledků, byly vzorky z této 

optimalizační PCR použity pro následné klonování.  

 

Obrázek 10: Výsledky gelové elektroforézy po amplifikaci cDNA vybraných AKR. 

kódující sekvence A – AKR1B1, B – AKR1B10, C – AKR1C1; jamka 1 - 2-log DNA 

ladder; jamka 2 – amplikon z teploty annealingu 55 °C; jamka 3 – amplikon z teploty 

annealingu 58 °C; jamka 4 – amplikon z teploty annealingu 61,3 °C; jamka 5 – amplikon 

z teploty annealingu 66 °C; doba separace – 45 minut, napětí 90 V, 0,8% agarosový gel. 

 

Pro purifikaci a následné zaklonování byly vybrány a spojeny amplikony z dvou 

různých teplot a to jmenovitě pro AKR1B1 amplikon z teplot 55 °C a 58 °C (jamka 2  

a 3), pro AKR1B10 amplikon z teplot 61,3 °C a 66 °C (jamka 4 a 5) a pro AKR1C1 

amplikon z teplot 58 °C a 61,3 °C (jamka 3 a 4). Tyto vzorky byly vybrány, protože jejich 

vizualizace při gelové elektroforéze svědčila pro přítomnost žádného  

nebo nepatrného množství nespecifických produktů. Nevyhovující vzorky jsou jmenovitě 

u AKR1B10 jamky 2 a 3, které vykazují přítomnost řetězců nukleotidů čítajících  

cca 750 bp a u AKR1C1 jamka 2, která signalizuje přítomnost produktu dlouhého 

přibližně 4000 bp. 

 Vybrané vzorky byly smíseny a poté následovala purifikace dle postupu 4.4.2.1.2. 
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5.3 Restrikce 

Před samotnou restrikcí byla u zvolených vzorků z předchozího kroku 

spektrofotometricky stanovena koncentrace DNA dle kapitoly 4.4.2.5. Každý vzorek  

byl proměřen 2x a byly spočítány průměry hodnot (tabulka 8). 

 

Tabulka 8: Výsledky spektrofotometrického stanovení koncentrace DNA před restrikcí. 

 

koncentrace 

amplikonu 

(ng/µl) 

průměr 

koncentrace 

(ng/µl) 

čistota 
průměr 

čistoty 

AKR1B1 82,9 
83 

1,85 
1,83 

 83,1 1,81 

AKR1B10 44,2 
44,05 

1,84 
1,88 

 43,9 1,91 

AKR1C1 39,5 
35,15 

1,72 
1,78 

 30,8 1,83 

 

Restrikce byla provedena dle postupu 4.4.1.2, při restrikci se štěpila jak přečištěná 

amplifikovaná cDNA, tak plasmid pCI. Tím vznikly lepivé konce u amplikonu  

i u plasmidu, které jsou potřebné pro jejich spojení ligací. Využívalo se metody „double 

digest“ (štěpení dvěma enzymy najednou), což velmi zrychlilo a ulehčilo práci.  

Pro výběr podmínek štěpení byl použit online software Double Digest Finder.  

Při restrikci bylo aplikováno větší množství enzymů a delší doba extenze, než jakou 

požadoval výrobce, aby s jistotou došlo ke kvantitativnímu průběhu reakce. Záměrem 

bylo štěpit 1 µg reaktantu, ale toto bylo umožněno pouze u plasmidu pCI a AKR1B1,  

u ostatních vzorků bylo štěpeno pouze přibližně poloviční množství v důsledku ztrát 

amplikonu při purifikaci. 

Po restrikci následovala purifikace dle 4.4.2.1.2, aby nedošlo k zavlečení reaktantů 

z restrikce do ligace. Tyto nečistoty by mohly ohrozit průběh ligace. 
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5.4 Ligace 

U purifikovaných vzorků se stanovila koncentrace DNA dle postupu 4.4.2.5. Každý 

vzorek se takto nechal proměřit 2x a výsledné hodnoty se zprůměrovaly (viz tabulka 9). 

 

Tabulka 9: Výsledky spektrofotometrického stanovení koncentrace cDNA a plasmidu 

před ligací. 

 

koncentrace 

amplikonu 

(ng/µl) 

průměr 

koncentrace 

(ng/µl) 

čistota průměr čistot 

AKR1B1 53,2 
54,8 

1,78 
1,82 

 56,4 1,86 

AKR1B10 32,4 
34,05 

1,76 
1,73 

 35,7 1,70 

AKR1C1 16,2 
15,35 

1,74 
1,71 

 14,5 1,67 

pCI 71,8 
74,9 

1,79 
1,80 

 78,0 1,80 

 

Pro ligační reakci je běžná hmotnostní škála v pikogramech až nanogramech. Ligace 

byla provedena dle postupu uvedeném v odstavci 4.4.1.3.  Standardem pro ligaci je poměr 

konců vektoru ku koncům insertu 1:3 (Ligation Protocol with T4 DNA Ligase (M0202) | 

NEB), tento poměr je možné optimalizovat. V našem případě byl aplikován hmotností 

poměr 50 ng plasmidu:50 ng insertu, který byl zvolen na základě dlouhodobých dobrých 

zkušeností.  

 

5.5 Transformace 

Transformace byla provedena dle kapitoly 4.4.1.4, kdy se plasmid vnáší  

do předem připravených kompetentních buněk, které slouží k jeho namnožení. Použity 

byly kompetentní buňky HB101, což jsou chemicky upravené buňky Escherichia coli, 

které jsou transformovány pomocí metody tepelného šoku.  
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Po transformaci a následné inkubaci bylo vybráno deset kolonií pro ověření 

úspěšnosti zaklonování insertu. Při výběru kolonií (viz obrázek 11) se dbalo na to,  

aby všechny zvolené kolonie byly izolované od ostatních a nemohlo tak dojít  

ke kontaminaci sousedními koloniemi, které by mohly nést odlišnou genetickou 

informaci. U genu AKR1B10 se nepovedlo namnožit čtyři z deseti kolonií, a proto bylo 

dále pracováno pouze se šesti koloniemi. U vybraných kolonií byla provedena purifikace 

plasmidu dle kapitoly 4.4.2.1.1. a následně stanovena koncentrace a čistota (viz tabulka 

10). 
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Tabulka 10: Koncentrace a čistota plasmidů izolovaných z vybraných kolonií. 

 kolonie 

průměr 

koncentrace 

plasmidů 

(ng/µl) 

průměrná 

čistota 

AKR1B1 1 381 1,84 

 2 1029 1,88 

 3 490 1,82 

 4 423 1,85 

 5 476 1,82 

 6 364 1,86 

 7 416 1,85 

 8 458 1,84 

 9 441 1,83 

 10 411 1,84 

AKR1B10 3 144 1,89 

 8 568 1,78 

 11 358 1,87 

 12 435 1,85 

 13 163 1,88 

 18 246 1,88 

AKR1C1 1 382 1,86 

 2 264 1,88 

 3 462 1,82 

 4 414 1,86 

 5 511 1,83 

 6 302 1,87 

 7 377 1,87 

 8 352 1,86 

 9 430 1,86 

 10 318 1,86 
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Obrázek 11: Kolonie buněk HB101 na Petriho miskách.  

Miska A – AKR1B1, miska B – AKR1B10, miska C – AKR1C1. Číslice označují zvolené 

kolonie. 

 

5.6 Ověřování zaklonování 

5.6.1 Elektroforéza izolovaných plasmidů 

Elektroforéza byla provedena dle kapitoly 4.4.2.3. Do každé jamky  

se vkládalo 100 ng vzorku. Tímto krokem se porovnávala délka plasmidů  

se zaklonovaným/nezaklonovaným insertem s prázdným plasmidem použitým  

pro klonování. V případě úspěšného zaklonování je zřetelná odlišná délka plasmidu 
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nesoucího insert oproti prázdnému plasmidu (viz obrázek 12). Prázdný plasmid  

má velikost cca 4000 bp, zatímco plasmid s insertem má velikost okolo 5000 bp. 

Elektroforetickým ověřením zaklonování insertu se zjistila úspěšnost 80% u AKR1B1, 

83% u AKR1B10 a 60% u AKR1C1.  

Pro další ověřování (kontrolní a zpětná restrikce) se vybraly plasmidy z jedné 

kolonie a další dvě kolonie se zamrazily. Pro kontrolní a zpětnou restrikci se volily 

plasmidy, u kterých byl na základě elektroforézy zjištěn potenciál pro úspěšné 

zaklonování insertu. Pro AKR1B1 byl vybrán plasmid z kolonie 1 (jamka 3) a kolonie 6 

a 7 byly (jamka 8 a 9) zamrazeny. U AKR1B10 byl zvolen plasmid z kolonie 8 (jamka 4) 

a kolonie 3 a 11 (jamka 3 a 5) byly zamrazeny. Pro AKR1C1 byl vybrán plasmid  

z kolonie 1 (jamka 3) a kolonie 3 a 4 byly zamrazeny (jamka 5 a 6). 
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Obrázek 12: Ověření zaklonování cDNA vybraných AKR pomocí elektroforézy 

izolovaných plasmidů. 

A - AKR1B1, B - AKR1B10 a C - AKR1C1. jamka 1 - supercoiled DNA ladder; jamka 

2 – prázdný plasmid pCI; jamka 3–12, resp. 3-8 – vybrané vzorky kolonií 1-10, resp. 1-6 

(AKR1B10), doba separace – 45 minut, napětí 90 V, 0,8% agarosový gel. 

 

5.6.2 Návrh kontrolní restrikce 

Pro návrh kontrolní restrikce byl použit program A plasmid Editor. Pro kontrolní 

restrikci byly vybrány dvě RE (postup probíhal pomocí metody „double digest“), z nichž 

první štěpil unikátní místo v plasmidu a neštěpil žádné místo v insertu a druhý štěpil 

unikátní místo v plasmidu + unikátní místo v insertu. V programu bylo simulováno 

štěpení plasmidu se zaklonovaným insertem, štěpení v tomto případě produkuje tři 



56 

 

fragmenty. Pro kontrolu byla vizualizována i restrikce prázdného plasmidu pCI,  

kde restrikcí dojde k rozdělení plasmidu na dva fragmenty (viz obrázek 13).  

Podobně je možné zkontrolovat úspěšnost proběhlého zakorporování genetické 

informace zpětným vyštěpením insertu enzymy, které byly použity pro zaklonování.  

Této metodě se říká zpětná restrikce. 
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Obrázek 13: Návrh restrikčních enzymů a jejich místa působení pro kontrolní restrikci 

podle programu A plasmid Editor. 

A - prázdný plasmid pro AKR1B1 a AKR1B10, B – plasmid se zaklonovanou cDNA 

AKR1B1, C – plasmid se zaklonovanou cDNA AKR1B10, D – prázdný plasmid  

pro AKR1C1, E – plasmid se zaklonovanou cDNA AKR1C1; vpravo na obrázku  

jsou patrná místa, ve kterých probíhá štěpení RE, jsou zde znázorněny příslušné zvolené 

enzymy, vlevo je znázorněna simulace elektroforetického rozdělení štěpů. 

 

5.6.3 Kontrolní restrikce a zpětná restrikce 

Postupuje se podle návodu v kapitole 4.4.1.2. Na základě výsledků elektroforézy 

izolovaných plasmidů (viz 5.6.1) se od každého genu vybral plasmid  

z 1 kolonie, u kterého byl potenciál pro úspěšné zaklonování insertu. Pozorovali jsme,  

že ve všech případech proběhlo úspěšné zaklonování (viz obrázek 14). 

Omylem byl použit marker Supercoiled DNA ladder místo markeru 2-log DNA 

ladder, což způsobilo chybu v odhadu absolutní velikosti fragmentů. Nanášelo se vždy 

500 ng DNA. 
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Obrázek 14: Vyhodnocení gelové elektroforézy z kontrolní a zpětná restrikce. 

Jamka 1 – chybně použitý marker Supercoiled DNA ladder (správně měl být použit 

marker 2-log DNA ladder), jamka 2 – zpětná restrikce AKR1C1, jamka 3 – kontrolní 

restrikce AKR1C1, jamka 4 – zpětná restrikce AKR1B1, jamka 5 – kontrolní restrikce 

AKR1B1, jamka 6 – zpětná restrikce AKR1B10, jamka 7 – kontrolní restrikce AKR1B10, 

doba separace – 45 minut, napětí 90 V, 0,8% agarosový gel. 

 

5.7 Midi purifikace a sekvenace 

U vybraných kolonií, u nichž se předchozími kroky potvrdil potenciál pro správné 

zaklonování insertu, bylo provedeno namnožení vzorků ve větším množství. Následovala 

izolace plasmidů v midi formátu (4.4.2.2). Po tomto kroku bylo provedeno měření čistoty 

a koncentrace dle metody uvedené v kapitole 4.4.2.5. Každý vzorek byl stanoven 3x  

a výsledky byly zprůměrovány. Dosáhlo se izolace vysokých množství plasmidů  

o dostatečně vysoké čistotě (viz tabulka 11). 
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Tabulka 11: Koncentrace a čistota plasmidů po midi purifikaci. 

 

koncentrace 

vzorků 

(ng/µl) 

průměr 

koncentrací 

(ng/µl) 

čistota 
průměr 

čistot 

pCI_AKR1B1 1303,2 

1299,2 

1,90 

1,91  1294,3 1,90 

 1300,0 1,92 

pCI_AKR1B10 1143,9 

1154,8 

1,89 

1,90  1170,6 1,90 

 1149,8 1,91 

pCI_AKR1C1 1481,1 

1484,0 

1,91 

1,90  1486,9 1,90 

 1484,1 1,90 

 

Následovala příprava vzorků pro sekvenaci. Bylo požadováno, aby každý vzorek 

obsahoval 500 ng plasmidu, proto byly příslušné poměry vypočítány trojčlenkou (viz 

tabulka 12). Dále každý vzorek obsahoval 2,5 µl sekvenačního primeru o koncentraci 10 

µM a voda se dopočítávala do 10 µl. Takto připravené vzorky byly zaslány  

na analýzu sekvence do firmy SEQme. Pomocí programu ClustalW bylo provedeno 

srovnání výsledků sekvenace se sekvencí cDNA z databáze. Bylo zjištěno, že u všech tří 

AKR enzymů byla cDNA zaklonována správně a nedošlo k žádné záměně nukleotidů  

či mutacím. 

 

Tabulka 12: Příprava vzorků pro sekvenaci. 

 plasmid Primer F  Primer R voda 

1B1_F 0,38 µl 2,5 µl - 7,12 µl 

1B1_R 0,38 µl - 2,5 µl 7,12 µl 

1B10_F 0,43 µl 2,5 µl - 7,07 µl 

1B10_R 0,43 µl - 2,5 µl 7,07 µl 

1C1_F 0,34 µl 2,5 µl - 7,16 µl 

1C1_R 0,34 µl - 2,5 µl 7,16 µl 
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6 Závěr 

 

Cílem naší práce bylo vytvořit savčí vektory kódující enzymy AKR1B1, AKR1B10 

a AKR1C1. Využívány byly metody molekulárního klonování a molekulární biologie. 

 cDNA všech tří klonovaných aldo-ketoreduktas byla k dispozici ve vektoru 

pOTB7 a odtud ji bylo potřeba překlonovat do vektoru umožňujícího expresi v savčích 

buňkách. Nejprve byly vhodně navrženy primery, které obsahovaly místa pro RE NotI  

a XhoI. K namnožení kódujícího úseku DNA byla použita polymerasová řetězová reakce. 

Po PCR byla provedena gelová elektroforéza, podle které se zvolily dva produkty,  

které byly spojeny a purifikovány. Při následné restrikci vznikly lepivé konce u plasmidu 

a insertu, které umožnily jejich spojení ligací. Po ligaci se pokračovalo vnesením 

ligovaného vektoru do buněk Escherichia coli HB101. Vybráno bylo 6-10 kolonií,  

které byly namnoženy. Po namnožení proběhla izolace plasmidů z buněk a jejich 

purifikace. 

 Následovaly metody ověřování úspěšnosti zaklonování. V prvním kroku  

byla porovnávána délka izolovaných plasmidů s prázdným plasmidem pomocí gelové 

elektroforézy. V druhém kroku byla navržena a provedena kontrolní restrikce, kdy byly 

použity enzymy BamHI a HindIII pro AKR1B1 a AKR1B10 a enzymy NdeI a EcoRI  

pro AKR1C1. Současně byla provedena zpětná restrikce, kdy byly aplikovány stejné 

enzymy, které byly použity pro zaklonování (XhoI a NotI). Z elektroforézy štěpů  

bylo zřejmé úspěšné zaklonování cDNA všech tří enzymů. Následovalo namnožení 

ověřených kolonií a izolace a purifikace v midi formátu. Posledním krokem práce  

byla příprava vzorků pro sekvenaci a odeslání k analýze do specializované firmy. 

Výsledky sekvenace potvrdily úspěšné zaklonování cDNA jednotlivých aldo-

ketoreduktas. 

 Připravené plasmidy budou sloužit jako důležitá pomůcka pro výzkum 

substrátové a inhibiční afinity enzymů AKR1B1, AKR1B10 a AKR1C1 na buněčné 

úrovni. 
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7 Zkratky 

 

AKR - aldo-ketoreduktasa/y 

AKR5C - 2,5-diketo-D-gluconic acid reductasa 

F primer – forward (vedoucí) primer 

LB médium - Luria – Bertani médium 

NF-κB - nukleární faktor kappa-B  

NNK - (4-methylnitrosamino- 1-(3-pyridyl)-1-butanon) 

PCR - Polymerasová řetězová reakce 

RE – restrikční endonukleasa/y 

R primer – reverse (zpětný) primer  

SDR - dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem 

Taq polymerasa - polymerasa izolovaná z bakterie Thermus aquaticus 

TIM - trifosfátizomerasa 

TNF-α - tumor necrosis faktor alfa  

11β-HSD-1 - 11β–hydroxysteroiddehydrogenasa typu I  

(AP)-1 - aktivační protein 
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