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Způsob přípravy vysoce aktivního a termostabilního preparátu jaterní
uriilin-kinasy pro enzymatickou synthesu radioaktivních nukleosid
S'-fosfátíi pyrimiilinové řady
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sokou enzymatickou aktivitou, popřípadě v
Vynález se týká způsobů přípravy vysoce
dostatečně purifikovaném stavu, takže reaktivního a termostabilního preparátu jaakce pak probíhá rizeně a ve prospěch
terní uridin 'kinasy pro enzymatickou syntvorby žádaného produktu;
thesu radiaaktivních nukleosid 5'-fosfátů z
!
c) metody izolace produktů jsou ve srovpyrimidinové řady.
nání s organickou synthesou podstatně jedJaterní uridin kinasa má významnou funknodušší.
ci v řadě biologických procesů v živých buňNepurifikovaného jaternfho bezbuněčného
kách, zejména v souvislosti s biosyntliesou
extraktu obsahujícího uridin kinasu lze poa metabolismem nukleových kyselin.
Uridin kinasa se jeví jako velmi výhodný w užít jak v případě přirozených pyrimidinových nukleosidu při jejich transformaci na
systém pro enzymatickou přípravu nukleopříslušné S'-fosfáty, tak v případě anomálsid 5'-fosfátú, které jsou důležitým meziiích, chemicky synthetisovaných jejich anaproduktem při synthese modelových polylog.
nukleotidů. K tomuto účelu se pak nejčasNejčastěji dosud používaným zdrojem uritěji používá radioaktivních nukleosid 5'-fos- 15
din kinasy jsou bakteriální buňky Escherifátu s vysokou specifickou radioaktivitou.
chia coli B, buňky z Ehrlichova ascitickélio
Studium těchto biochemických pochodů
tumoru nebo jiných nádorů. Normální játra,
je nezbytné pro poznání a výzkum živé hmoneovlivněná vnějším zásahem, vykazují ve
ty včetně narušených regulačních procesů,
které se vyskytují v průběhu nádorového M srovnání shora uvedenými zdroji uridin -kinasy její nižší aktivitu.
růstu.
Podstatou způsobu přípravy vysoce aktivEnzymatická synthesa radioaktivních nuního a termostabilního preparátu jaterní ukleosid 5'-fosrátu má četné přednosti oprati
ridin kinasy podle vynálezu je, že se získá
jejich chemické synthese.
a) několikastupňovou organickou synthe- » z živého organismu s výhodou 2 jater krysích samců po předchozí intraperitoneální
su je možno nahradit jedinou reakcí radioaplikaci S'-azacytidinu.
aktivního substrátu s donorem fosfátové
skupiny za katalysy vhodného enzymačního
Uvedeného způsobu 'lze s výhodou použít
preparátu;
u krys, a to tak, že 5'-azacytodin se aplikuje
b) tento preparát je možno připravit s vy- 30 do živého organismu ve fyziologickém roz157935
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toku v množství 5 až 15 ,nmol na 100 g živé
zauridin5'-fosfátu (tj. 6Az UMP], vznikajícíváhy zvířete, a to buď jednorázově, nebo oho v průběhu 5 minutové inkubace pří 37 °C
pakovaně v 24 hodinových intervalech. Tenz 20 m .umal 6-azauridinu jako substrátu s pří
to efekt nenastává po podání jiných, 5-azaslušným jaterníin bozbuněčným extraktem
cytidinu strukturálně príbuzných látek, ani s obsahujícím uridin kinasu. Tak například v
po podání četných dalších, biologicky vy72 hodině po působení 5-azacytidinu dochází
soce účinných látek. Ke zvýšení aktivity
k 50%ní přeměně 6-azauridinu jako substráuridin kinasy, provázené její zvýšenou tertu na příslušný 5'-monofosfát (tj. 6 — Az
mostabilitou, dochází pravděpodobně v důUMP) (černé body), přičemž u kontrolních
sledku zásahu 5-azacytidinu do aktivity ja- 10 zvířat (bílé body) dochází za stejných podternici! degeneračních systémů.
mínek pouze k 5c/oní přeměně.
Obecnost a široké použití jaterní uridin
Na obr. 2 je znázorněn časový průběh jakinasy vyplývá nejen z nízké substrátové
terní uridin kinasy při měření její aktivity
specifity enzymu, ale rovněž ze skutečnosti,
v bezbuněčném jater ním extraktu se 6-azaze změnou koncentrace některých složek 13 uridinem jako substrátem.
inkubované směsi (například ATP, enzymu)
Na vodorovné ose je znázorněna délka
lze regulovat průběh reakce ve směru tvorinkubace při 37 °C v minutách a na svislé
by požadovaného radioaktivního nukleotiose je vyjádřena aktivita uridin kinasy v
du. Enzymatickou reakcí vzniká jednoduchá
m ,t;mol 6-Az UMP vznikajícího z 20 m umo!
směs produktů, které jsou a) zužitkovány 10 6-azaiu'idinu.
komerčními produkty, b) lze je izolovat meNa obr. 3 je graficky znázorněna rozdílná
todami papírové chromatografie o chromatermoslabilila uridin kinasy získané z jater
tografické čistotě min. 96—98 %.
kontrolních zvířat (bílé body) a ze zvířat,
kterým byl in vivo aplikován 5-azacytidin
Dále jsou uvedeny příklady získávání a
so (černé body). Na vodorovné ose je znázorpoužití jaterní uridin kinasy.
něna teplota v °C, při které byl enzymatický preparát 20 minut zahříván před stanoPříklad 1
vením zbylé aktivity uridin kinasy.
Čtyřem krysím samcům o váze 180—200
Aktivita uridin kinasy (vyjádřená na svisgramů bylo podáno intraperiloneální cestou 30 lé ose v % původní enzymatické aktivity
10 ,umol 5-azacytidinu na 100 g živé váhy
naměřené před termální aktivací) byla stazvířat jednorázově. Po 24 hodinách půsonovena v průběhu 5 minutové inkubace při
bení byla zvířata utracena, odebrána jejich
37 °C a 20 m ,(ímol 6-azauridinem jako subjátra a honiogenisována za chlazení .0—4 2C
strátem. Tak například 20 minutové zahřátí
ve skleněném homogenisátoru s těsným tef- 35 při 50 °C má u uridin kinasy z kontrolních
lonovým páskem poháněným elektrickým
zvířat (bílé body) za následek úplnou ztrámotorkem (600—900 ot/min] se třemi vátu enzymové aktivity. Přitom uridin kinasa
hovými objemy 0,25 M Tris — HC1 pufru o
ze
zvířat vystavených účinku 5-azacytidinu
13H 7,5-7,8 s 25 mH Kel a 5 m H Mg2+ —
(černé body) si podržuje kolem 80% pů40
— ionty. Homogenát byl odstředěn (10 000
vodní enzymatické aktivity.
ot/min, 20 minut, 2°C] a tuku zbavený suTabulky 1.—III. obsahují příklady použití
pernatant byl použit jako zdroj uridin kinaenzymatické přeměny radioaktivních nuklcsy. (Získaný preparát lze uchovávat bez výosidů na příslušné 5'-fosfáty.
raznějšího poklesu enzymové aktivity 6—8
Tabulka 1 je. příkladem na metabolickou
45
týdnů při —10 až —15 °C).
přeměnu radioaktivního uridinu na příslušPři příprav'- puriíikované jaterní uridin
né uridin 5'-fosfáty za použití uepurifikovakinasy prosté uridin fosforylasy a uridin
ného jaterního extraktu s uridin kinasou.
monofosfát kinasy se vychází ze shora uTabulka II je příkladem na metabolickou
vedeného nepurifikovaného jaterního bezpřeměnu radioaktivního 6-azauridinu na 6buněčného extraktu. Další průběh purifi- 50 -azauridin 5*-monofosfát za použití nepurikace je shodný s dříve popsaným postupem
fikovaného jaterního extraktu s uridin kinapodle A. Orengo (j. Biol. Chem. Z44, 2204/
sou.
/1969) a ]. Veselého a kol. (Int. J. Cancer
Tabulka llí je příkladem na metabolickou
8, 310/1971).
přeměnu radioaktivního uridinu na uridin
Na obr. 1, 2 a 3 jsou dále graficky znázor- 55 B'-monofosfát za použití částečně purifikované jaterní uridin kinasy.
něny údaje, které charakterisují získaný enzymatický preparát ve srovnání s aktivitou
Podle těchto tabulek se při použití nepuuridin kinasy přítomné v normálních konrifikovaného jaterního extraktu s vhodným
trolních játrech.
donorem fosfátové skupiny (adensin 5'-triNa obr. 1 je znázorněn vzrůst aktivity ja- 60 fosfát) se tvoří převážně 5'trifosfát příslušterní uridin kinasy po opakovaném podání
ného radioaktivního nukleosidu (podle ta5-azocytidinu krysím samcům v dávce Q
bulky I.).
,«mol/100 g živé váhy zvířete. Na vodorovné
Při použití anomálního radioaktivního
ose je znázorněn čas, při kterém byl pokusnukleosidu (například 6-azauridinu viz taným zvířatům intraperitoneálně aplikován 65 bulka II) se tvoří pouze příslušný 5'-mono5-azacytidin (šipky) a na svislé ose je vyfosfát.
jádřena aktivita uridin kinasy v m ,umol 6-aPurifikovaný preparát jaterní uridin kina-
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sy vede za stejných podmínek pouze ke vzniku příslušných 5'-inonofosfátů a za optimálních podmínek až k 85—95 % přeměně. (Tabulka III.].
Předností uridin kinasy získané z jater
živých organismů podle vynálezu je její vy-

soká enzymatická aktivita již v nepurifikovaném bezbuněčném jaterním extraktu. Získaný preparát vykazuje zvýšenou odolnost
při zacházení za vyšších teplot, což usnadi fmje jeho použivatelnost v provozních podmínkách.

Tabulka 1
Metabolická premena radioaktivního uridinu na příslušné uridin 5'-fosfáty za použití
nepurifikovanúlio jatornílio extraktu s uridin kinasou
Složení inkubační směsi
0,1 m M uridin-2-i'iC

5 m M adenosin 5'-trirosfát (ATP j
2,5 m M Mg2+ - - ionty
0,2 inl jaterního bezbuněčného extraktu v celkovém objemu 1 ml inkubační směsi;
inkubace 10 minut při 37 °C v 0,04 M Tris-HCl pufru o pl-I 7,4.
Jaterní
bezbuněčný
extrakt
Kontrolní
Po 24 hod. působení 5-azycytidinu in vivo
(10 ,(íinol/100 g)

Nezreagovaný
uridin
m .mnol
47,2

Uridin 5'-monofosfát
m ,mnol
14,2

43,0

11,1

Uridin 5'-trifosfát
m .mnol
10,6 (100 %]

29,7

(280 %)

Uracil
m .uinol
18,0

16,2

Rozdělení produktů vznikajících v inkubační směsi bylo provedeno papírovou chromatografií 20 hod. dělením na papíře Whatnian č. 1 v soustavě kyselina isomáselná — hydroxid amonný — voda (66:1,5:33)
Tabulka II
Metabolická přeměna radioaktivního 6-azau/idinii na 6-azauridin5'-monofosfát za použití
ncpurilikavanSlio jaterního extraktu s uridin kinasou
Složení inkubační směsi
0,02 m M 6-azauridin-4,5-i'iC
1 nnVl adenosin 5 l -trifos[át (ATP)
1 niM Mg2+ — ionty
0,2 ml jaterního bezbuněčného extraktu v celkovém objemu 1 ml inkubační směsi;
iniuibace .10 mm při 37 CC v 0,04 M Tris-HCl pufru o pH 7,4.
Jaterní bezbuněčný
6-Azauridin
6-Azauridin-5'-mono-fosfát
extrakt
ni ,mnol
m ,amol
Kontrolní
17,1
2,9
(100%)
Po 24 hod. působení
5-azacytidinu in vivo
(10 ,«»iol/l00 g)
12,9
7,1
(245 %)
Tabulka III
Metabolická proměna radioaktivního uridinu na uridin 5'-monoíosfát za použití částečně pucifikovatié jatevní uridin kinasy
Složení inkubační směsi
0,02 ni M uridin-2-!''C
1 m M adenosin
5'-trifosfát (ATP)
1 m M Mg2' — ionty
50 mg proteinů purifikované frakce v celkovém objemu 0,5 ml inkubační směsi;
inkubace 10 min. při 37 °C v 0,06 M Tris-HCl pufru o pH 7,5
Uridin kinasa
puriťikovaiiá ?.
kontrolních krys
Po 24 hod. působení 5-azacytidinu u krys
(10 .umol/100 g)

Nezreagovaný
uridin
m
ftinoi
16,2

8,5

Uridin 5'-monofosfát
m ,mnol
3,7 (100 o/0]

11,3

(305 %)

Uridin 5'-trifosfát
m ,mnol
0,1

0,1

Uracil
m ,mnol
0

0,1
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Prodloužením času (napríklad 30 min. inkubace) a přidáním většího množství enzymaticky aktivního proteinu (například 100 ,«g) lze získat až 85—95 % přeměnu na uridin 5'-monofosfát.
PREDMET

VYNÁLEZU

1. Způsob přípravy vysoce aktivního a ter2. Způsob přípravy podle bodu 1, vyznačeinostabilního preparátu jaterní uridin-kinasy
ný tím, že 5-azacytidín se aplikuje do živépro enzymatickou synthesu radioaktivních
ho organismu ve fysiologickém roztoku v
nukleosid 5'-fosiátů pyrimidinové řady, vymnožství 5—l5,«mol na 100 g živé váhy zvíznačený tím, že se získává z živého organis- 5 řete, a to bud jednorázově, nebo opakovaně
mu s výhodou z jater krysích samců po
v 24 hodinových intervalech.
předchozí intraperitoneální aplikaci 5-azacytidinu.
1 list výkresů

Soverogratla, n. p„ provozovno 32. Most
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