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SCHOELLER PHARMA, WIEN, RAKOUSKO
Obchodně-tech. zastoupeni pro ČSFR, Poledni 22, 147 00 Praha 4
Tel. (02) 4727493 nebo (02) 732400 Fax (02) 4727493

Pro maximální ochranu zdraví laboratorních pracovníků a pro
maximálni efekt každého experimentu i rutinního vyšetřeni Vám
nabízíme:

LAMINÁRNÍ BOXY TŘÍDY BIOHAZARD
výrobce Clean Air, Holandsko zaručující maximální ochranu
pracovníků při práci s infekčními nebo potenciálně infekčními
vzorky krve, séra apod. při laboratorních vyšetřeních.
Box o šíři 120 cm stoji cca 250.000 Kčs, box o šíři 190 cm stojí
cca 280.000 Kčs. Boxy splňují přísné nároky pro class II A2 podle
norem německých DIN 12590 1-4, British Standard BS 5726 a
americké NSF 49.
Je k dispozici i široký výběr boxů jiných kategorii ochrany,
levných boxů (od 100.000 Kčs) pro práci s tkáňovými kulturami a
sterilními vzorky atd.

VŠE PRO ELISA TESTY A TKÁŇ . KULTURY :
- Široký výběr ELISA fotometrů už od 80.000 Kčs, promývačů (od
11.000 Kčs) dávkovačů, aut. pipet, dilutorů, počítačových
programů, to vše od firmy SLT Rakousko. Fotometry lze použít i
pro turbidimetrii, kinetická a aglutinačni měřeni apod.
- Široký sortiment plastů pro imunologii (pro ELISA a RIA testy),
tkáňové kultury, kryoprezervaci atd. Nunc Dánsko.

)LEKULÁRNÍ BIOLOGII
- Cyclery pro PCR metodu, sekvenátory a další přístroje Techne UK

JAPONSKÉ VÁHY ( AaD )
- Široký výběr analytických, laboratorních i průmyslových vah
obsahujících prvky nejmodernější japonské elektroniky.

alátek řv Kčs).
_ _ _ a to vše
8a cwiv obvykle »t«iné nebo i nlžii n«ž n a b i j i iini dodavatelé.

Katalogy a ceníky Vám rádi pošleme na požádání.

S pozdravem

RNDr.P.Mančal
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HEWLETT-PACKARD Československo, spol. s r.o.
skupina pro analytické přístroje

HEWLETT
PACKARD

RNDr. Lubomír Knesel, obchodní zástupce, Ing. Marie Mátlová, asistentka
Novodvorská 82, 142 00 Praha 4, tel: (02)47173 21, 47173 22, fax: (02)4717611, tlx: 123554

V oboru biochemie a biologie nabízí firma Hewlett-Packard analytické přístroje pro separaci,
kvantifikaci a identifikaci biomakromolekul a organických sloučenin. Hewlett-Packard
spektrofotometry a kapalinové chromatografy jsou určeny pro separace a purifíkace proteinů,
peptidů, nukleových kyselin a nukleotidů, polysacharidu a dalších biologicky aktivních látek.
Široký výběr speciálních chromatografických kolon a detektorů umožňuje stanovení
aminokyselin, vitamínů a metabolitů nebo aktivních složek léčiv. Řada konkrétních postupů a
řešení je popsána v bohaté nabídce aplikační literatury a metodických listů. Hewlett-Packard
analytická instrumentace se plné uplatňuje v laboratořích zamířených do oblastí biologie a
biochemie, klinické biochemie, farmacie, potravinářství a ekologie:

Diode-array spektrofotometr HP 8452A 5 vlnovým rozsaliem 190 • 820 nm, s ovládáním a
vyhodnocováním pomocí PC Vectra (MS-DOS), sotware pro obecná spektrofotometrická
měření, a enzymovou Idnetiku; možnost konfiguraci pro disoluční test s průtokovou kyvetou,
řídícím počítačem Vectra PC, MS-DOS, MS-Windows, multitasking software pro disoluční test.

HP8452A
spektrofotometr

Vectra PC

Integrovaný kapalinový chromatograf HP 1090 Win s ternámím čerpacím systémem, diode-
array detektorem, řídícím počítačem řady ChemStation (MS-DOS), s novým HPLCiD software
umožňujícím trojrozměrné zpracování a zobrazení chromatogramů.

Modulární kapalinový chromatograf HP 1050 Ti Serie II pro práci s korozwními mobilními
fázemi, s ternámím čerpadlem, UV/V1S detektorem s proměnnou vlnovou délkou, ovládáním
a vyhodnocováním naměřených dat pomocí integrátoru HP 3395A, 3396B nebo počítačem
ChemStation (MS-DOS); Všechny konfigurace je možné doplnit fluorescenčním nebo
elektrochemickým detektorem a automatickým dávkovačem vzorků s možnostípředkolonových
derivatizací a ředění vzorků.

AminoQuant analyzátor aminokyselin - kapalinový chromatograf typu HP 1090, s
automatickou předkolonovou derivatizací, s diode-array nebo fluorescenčním detektorem,
vyhodnocováním pomocí integrátorů 3395A, 3396B nebo PC ChemStation.

HP AminoQuant
HP 1090 Win LC Integrátor 339SA, 3396B

ChemStation

f . HP 1050 LC
-* (modulární)
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Functional domains of Elongation factor To from Thermits
thermophäus

R. Hilgenfeld, H. Berthold, R. Kreutzer, L Reshetnikova, C
Reiser, N, Schirmer and M. s

Elongation factor Ta from T. thermophUus is a thermostable
protein pooessing 70% homology to £ coU EF-Ttu The sequence
of its tuf 1 and tuf 2 genes has determined. Tlie tuf 1 gene which
is coexpressed with genes for EF-G and ribosomal protein S 7, S
12 was overexpressed in £1 colt. GTP binding domain of T.
thermophäus EF-Tu was separately expressed in E. coä and the
covalently linked domains O/El were obtained by proteorytical
cleavage of the native protein. Several specific ammo adds
mutations of the aminoadd residues located in the GTP/GDP
binding regions and the effector region of the molecule were
performed. The aminoacyl-tRNA to EF-TVGTP interaction was
spectroscopically measured at equilibrium. The intact protein in
complex with GMPPNP and GMPPGHP was crystallized and
data were collected up to 1.45Á resolution. The three-
dimensional structure of these complexes were solved providing
information about mechanisms of activation, GTP hydrolysis and
structural regions involved in interactions during the functional
cycle.



P.2
ABSTRACT

Inhibition of Potato Spindle Tuber Viroid (PSTV) with DNA Oligonucleotides

J. Matoušek*1, Ludmila Trněná1, L. Arnold3, P. Dědič2, S. Rakouský1, G. Steger4 and D.
Riesner

institute of Plant Molecular Biology Czechoslovak Academy of Sciences, Na sádkach
702, České Budějovice

institute of Potato Research, Havlíčkův Brod
3Organical Chemistry and Biochemistry Czechochoslovak Academy of Sciences, Prague,

institute of Physical Biology, Heinrich-Heine University, Dusseldorf, FRG.

The effects of DNA oligonucleotides complementary to potato spindle tuber viroid (PSTVd)
on viroid infection and pathogenesis were investigated. The oligonucleotides were used to
form hybrids with PSTVd in the infection mixture. A 75% reduction of viroid infection and no
stimulation of disease-associated aminopeptidase activity were found, when an oligonucleo-
tide complementary to nucleotides 79-110 of PSTVd was hybridized with PSTVd at a molar
ratio of approximately 5000:1. A total inhibition of PSTVd infection was observed using an
oligonucleotide complementary to nucleotides 42-78 at the same molar excess of DNA over
PSTVd, although a 200-fold molar excess was found to be sufficient for the complete blocking
of infection by PSTVd. This oligonucleotide caused a significant reduction (about 88%) of
viroid infection even if the hybridization was done at a low (30° C) temperature. The thermo-
dynamic calculations of the complex formation between this oligonucleotide and PSTVd were
in good agreement with the experimental results, confirming that the "kissing" interaction is
involved in the pairing. Shorter oligonucleotides containing 22 and 15 bases corresponding
to effect only at a high (80° C) initial temperature of molecular hybridization.
Heteroduplexes formed between PSTVd RNA and antisense DNA were found to be less
stable in a crude nuclease extract from tomato leaves as compared with PSTVd RNA alone.
RNase-H was demonstrated to cleave the molecular hybrids in vitro. For short antisense
RNA complementary to nucleotides 42-78, the inhibitory effect was lower (51 %), than for the
corresponding antisense DNA oligonucleotides (98% inhibition) underthe same experimental
conditions, suggesting a possible role of RNAse-H in vivo.
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1 . 3

Aktivita a lokalizace B-Glucuronidasy v transgenních rostlinách

K. Beneš, M. Michalova, S. Vitha

ÚMBR ČSAV, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

K stanovení p - glucuronidasy in vitro je nejpoužívanější metoda fluorescenční. Modifikovali
jsme ji tak, aby byla použitelná kvantitativně.
Touto metodou jsme sledovali distribuci aktivity a stálost exprese Agrobacteriem vneseného
GUS genu s intronem (promotor 35S) u jednotlivých klonů tabáku. Nezjistili jsme větší rozdíly
v aktivitě v různých částech téže rostliny. Část klonů byla GUS negativní přesto, že všechny
klony byly kanamycin rezistentní. V rámci GUS pozitivních klonů byly zjištěny značné
rozdíly v aktivitě, včetně významných změn během pasážování.
Zabývali jsme se rovněž ovlivněním GUS aktivity zmrazením a rozmrazením a fixací Ca for-
molem.
Metody používané pro lokalizaci intrinsních glykosidas nelze použít pro in situ stanovení
/? - glucoronidasy v transgenních rostlinách. Proto se zde používá inkubace in toto. Můžeme-li
srovnat výsledky fluorescenčního stanovení in vitro a indigogení metody aplikované in situ,
je výsledný obraz lokalizace podmíněn diferenciální penetrací substrátu a nikoliv diferenciální
expresi GUS genu.

1.4

FUNKCE KAROTENOIDÚ VE FOTOSYNTÉZE

J.H 1 ad í k

Katedra biochemie- PřF UK, AI ber Lov 2030, 128 40 Praha 2 ••

Karotenoidy - xantofyly a karuteny - jsou integrální
součástí thylakoidníeh membrán všech fotoautotrofníeh orga-
nismů, kde jsou vázány hyd rofobrw interakcí na biJkovinnou
matrici pigment-protei nových komplexů. Jejich funkce ve fo-
tosyntetickém aparátu je vícerá: I.funguj i jako doplňkové :
svčtlosbčrné pigmenty, I I.chráni před nežádoucí fotooxídací,
III.aktivně se podílejí na konťormační stabilite pigment-
proteinoyých komplexů, IV.pravděpodobně se účastní prenosu i
elektronů v blízkosti reakční ho centra fotosystému 2. Naše -i
experimentální výsledky za 1 ožene na selektivní extrakci ka- •},
rotenoidů z p i gmen t-proteinových komplexů a jejich zpětné '\
rekonstituci plně tyto funkce potvrzují, přičemž xantofyly %
se uplatňuj i spíše jako svčtlosbčrné pigmenty, zatímco káro- I
teny mají dominantní funkci ochrannou a strukturní. %



1.5

VLIV SVĚTLA NA KUMULACI DUSIČNANŮ V ROSTLINÁCH
J.Prugar,Výzkumný ústav rostlinné výroby, 161 06 Praha 6

V nádobovém pokusu v klimatizační místnosti se sledoval
účinek dusíkatého minerálního hnojení 0,80 a 160 kg N.ha
současně s vlivem nepřetržitého osvětlování rostlin špená-
tu tři dny před sklizní. Dusík byl aplikován před prvním
výsevem a vyprodukovány byly dvě sklizně bez dalšího hno-
jení.Vliv dusíkaté výživy byl vysoce statisticky průkazný
na obsah nitrátů v půdě a)v rostlinách.Vliv osvětlování byl
průkazný jen v prvé sklizni,k níž byl dusík aplikován pří-
mo. V následující druhé sklizni došlo k podstatně nižší aku-
mulaci dusičnanového aniontUfpřičemž mimořádně nízká byla
koncentrace na kontrolních variantách.

Světelné podmínky mohou do značné míry ovlivňovat hro-
madění dusičnanů v rostlinách. V zelenine a v bramborách
k tomu dochází zpravidla v případech,kdy za nedostatku
světla (a tepla) vzniká deficit uhlíkatých sloučenin pot-
řebných pro přeměny nahromaděného nitrátového dusíku na
aminokyseliny až bílkoviny.Klesá aktivita nitrátreduktázy
nezbytné pro tyto metabolické pochody. V praxi se sjtím
počítá a zejména problematické zeleninové druhy se sklonem
k nadměrnému hromadění nitrátů se nepěstují na zastíněných
plochách a skleníky a fóliovník/ se udržují v čistotě tak,
aby průchod světla nebyl omezován. Více by se měla dodržo-
vat zásada sklízet zeleninu v odpoledních hodinách,nikoliv
ránořpokud nebylo v noci použito umělé osvětlování.

1.6
ŠPECIFICKÄ MUTAGENÉZA cDNA CHITINÁZY Z UHORKY-ZAVEDENIE REŠTRIK-
ČNÉHO MIESTA PRE Ncol

l i ?M. Bauer , J. Libantová , 3. Turňa

1 - ?
Ustav genetiky rastlín SAV, Hlohovská 2, 949 92 Nitra, Katedra

molekulárnej biologie PFUK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Vysoká, konštitutívna expresia génov pre niektoré PR (patho- ľ
genesis related) proteiny v rastlinách, napr.génov pre chitinázy, •'
0-1,3-glukanázy, tioníny, by mohla pozitívne ovplyvniť rezisten- f-
ciu rastlín proti fytopatogénom. '>%
Metódou cielenej mutagenézy sme do oblasti translačného iniciač- &
neho kodonu (ATG) cDNA chitinázy izolovanej z uhorky (Métraux J tó
P. a kol., 1989: Proc. Natl. Acad . Sci . USA 86, 896) zaviedli res- Í§.
trikčné miesto pre Ncol. Sekvenovaním 5' konca cDNA vo vybraných á
mutantných klonoch sme potvrdili prítomnosť sekvencie CCATGG. .:
Zavedené reštrikčné miesto je nevyhnutné pre pripojenie promóto-
ra CaMV 353 spolu s konsenznou sekvenciou pre optimálnu väzbu
ribozomov ako aj iniciačným kodónom ATG k 5' koncu cDNA.
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AKTIVITA LIPOXYGENÁZY V KLÍČNYCH RASTLINÁCH MAKU

L. Bezáková, M. Pšenák, H. Šmogrovičová, P. Kovécs

Katedra biochemie a mikrobiologie, Farmaceutická fakulta

UK, Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

V klíčnych rastlinách maku, delených, sa stanovil

obsah volných nasýtených a nenasýtených mastných kyselin

v priebehu kllCenia. Hladiny nenasýtených MK boli 3-krát

vyššie ako nasýtených, s najvyšším percentuálnym zastúpe-

ním kyseliny linolovej.

Aktivita lipoxygenázy, sledovaná počas klíčenia ma-

ku, dosahovala najvyššie hodnoty na 4-deň klíčenia, v

prevažnej miere sústredená v kotyledonoch. V čiastočne

purifikovaných preparátoch lipoxygenázy sa testoval vplyv

niektorých inhibítorov, hlavne alfa-tokoferolu. V prie-

behu klíčenia sa študovali elektroforeticky odlišné for-

my enzýmu.

KOMBINOVANÉ PÔSOBENIE AZIDU SODNÉHO A TEPLOTNÉHO ŠOKU
NA JAČMEŇ - (Hordeum vulgare L.)

B.Bohmová, E.Gálová.

Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, pav.B-1,
842 15 Bratislava.

Sledovali sme modifikačný vplyv teplotného šoku (TŠ)
na mutačný účinok azidu sodného (AS) na jarný jačmeň,
odrodu Orbit. AS je silný mutagén pre jačmeň, ktorý dokáže
túto jednoduchú chemickú látku (NaN3)v metabolickom procese fX
premeniť na vysoko účinný mutagén. AS indukuje značnú Ô
frekvenciu chromozómových aberácií (CHA) ako aj chlorofy- f
lových mutácií (CHM). Teplotný šok aplikovaný po krátko- t
dobom i dlhodobom pôsobení AS má kuratívny a antimutagé- i
nny účinok,_ktorý sa prejavuje v znížení frekvencie CHA J
i CHM jačmeňa. i
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VARIABILITA OBSAHU HYPERICÍNU V Ro REDENERANTOCH HYPERICUM
PERFORATUM L.

Z . Daxnerova, iř . Ce 11 árová1

Ústav experimentálnej fysiky 3AV, Solovjevova 47, Košice
1 Kat. exp. botaniky a genetiky PF UPJ3, Mánesova 2-3, Košic*

Regenerácia v explantátových kulturarh Hypericuni

perforatum ! bola .indukovaná exogénnou a p 1 i'-áriou

6-benjylaminapurínu /BňP/, kinetínu a N*C-2-iíopentennylJ

adenlnu /2iP/ do základného RM média. Najefektívnejším

indukčným faktorom regenerácie bol BAP.

Spek trofotometrický sme analyzovali obsah hypericínu v

regenerovaných rastlinách v rámci jedného pôvodného genotypu

a v závislosti od použitého indukčného faktora. Obsah

hyperie.ťnu v kontrolnej vzorke a v regenerantoch získaných

Oči n K o m 0.44 a 4„ 40 ,uli BAP, resp, 0.46 pt't kinetírm bol

porovnateľný, Signifikantné svyeenie sme sa^namenali v

regenerantoch indukovaných 2.22 JJM BAP a 2.46 ;JM natívneho

cytokinínu ?ip. Uvedené poznatky bude možné využiť pri

klonovaní qenotvpov s vysokým obsahom hypericínu.

1.10
PRENOS EXCITACE Z NADPH NA PROTOCHLOROFYLID V AKTIVNÍM CENT-
RU SVETELNE ZÁVISLE NADPH-PROTOCHLOROFYLID-OXIDOREDUKTAZY

M. Durchan1, E. Dujardin2, N.N. Lebedév3

1 2
OMBR CAV, Branišovská 31, 370 05 C. Budéjoyice, University

de Liege, (B22) 4000 Sart-Tilman, Belgie, Institut biochi-
mi i im. A. N. Bacha, Leninskij prospekt 33, 117071 Moskva,
Rusko

Nízkoteplotní (77 K) excitační fluorescenční (657 nm)
spektra v UV-A-oblasti (300-400 nm) jak intaktních etiolova-
ných listů, tak izolované svetelné závislé NADPH-protochlo-
rofylid-oxidoreduktázy (EC 1.6.99.1.) svědčí o tesné vazbé
NADPH a protochlorofylidu v aktivním centru tohoto enzymu.
V průběhu fotooxidace NADPH (redukce protochlorofylidu) ne-
byly detekovány žádné změny v poměru [NADPH]/[NADP ] v okol-
ním médiu. Dynamika fotoreakce (přenos hydridového aniontu
do polohy C7 protochlorofylidu) vykazuje dva po sobě jdoucí
kroky odpovídající zřejmě elektronovému a protonovému přeno-
su.
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TRANSFORMÁCIA GENÓMU ARACTIIS HYPOGASA L. POMOCOU T-DNA

1^-PLAZMI DOľ AGROBACTSEIUM TUMSFACIEtfS

2 . H l i n k o v á

Katedra genetiky PvPUK, Mlynská dolina B-1,842 15 Bratislava

Na tranformáeiu buniek A.hypogaea L. sme použili kmeň A. tu-
mefaeiens C58 nesiíci nopalíitový .plazmid pTi C58 a kmeň LBA
4404 nesúci pomocný plazmid pAL 4404 s vyštiepenou T-BITA a
plazmid pCB 1334 /gén 4/ resp. plazmid pCB 1349 /gény 1,2/.
Transformované rastliny podzemnice olejnej sme získali pri
priamej aplikácii bakteriálnej suspenzie na explanáty apikál-
ného meristému. Inkorporované úseky T-DNA do rastlinného geno-
mu dali pozitívne reakcie na vnesené markery. Transŕormanty sa
od kontrolných rastlín líSili ako fenotypom tak i niektorými
molekulárno-genetickými charakteristikami. V porovnaní s kon-
trolou bola listová plocha zredukovaná o viac ako 50%. rastli-
ny boli po 2 mesiacoch kultivácie menšie, znížil sa obsah chlo-
rofylu a, celkove sa zmenilo kvantitatívne i kvalitatívne zas-
túpenie proteínov, predovšetkým v oblasti m.h. od 21-50 kDa.

1 . 1 2
IZOLA'CIA KIEKTJH'A'H LEKTÍNOV Z LEGUMINÓZ

3. Chudý1, Ž. Ivanko 2 , B. Š u l í k 2

pHuma-Lab Czechoslovakia s . r . o , , Garbiarska 2, 040 61 Košice
"Katedra chémie, biociiéaiie a biofyziky Univerzity v e t e r i n á r -
neho l e k á r s t v a , Komenského 73, 041 81 Košice

V semenách r a s t l í n t r i e d y leguminóz sa nachádzajú masív-
ne množstvá l e k t í n o v . I z o l o v a l i flme l e k t í n y zo semien šošo-
vice (Lens c u l i n a r i s l e k t í n - LCL), hráSku (Pisum sativum
i e k t í n - PSL) a bôbu druhu Vicia faba (Vicia faba l e k t í n -
VFÍJ) . Všetky t i e t o l e k t í n y vykazujú š p e c i f i c i t u ^ n a D-glukózu
-?. Ií-manózu a ag lut inu jú ľudské erytrocyty všetkých krvných

k í V š k ý í h i l á i ž i l i b b ý
g j y y y ý ý

p Vo všetkých prípadoch i z o l á c i e srne p o u ž i l i obdobný
ostup a malými úpravami pre j e d n o t l i v é l e k t í n y . Semená b o l i

ľ'ozomleté na jemnú múčku a t á t o bola extrahovaná v PBS pufri
?K 7 ,2 . Po c e n t r i f u g á c i i sa globulínové f rakc ia o d e t r á n i l a
so supernataiitu dialýzou oprot i des t i lovane j vode (3 dni p r i
4 C). Po opätovnej c e n t r i f u g á c i i sa získaný supernatant d ia-
lyzoval oprot i PBS pufru a použil sa ako východzí mater iá l
pre a f i n i t n ú chromatografiu na kolóne naplnenej Sephadexom
0-100. Značne č i s t ý l e k t í n bol z kolóny eluovaný roztokom
1 m o l . l " 6-'-^{OZy v ľ^S p u f r i . Súbežne experimentálne pou-
i i t á vssdková a polovsádkové metoda dávala podstatne n i ž š i e
výťažky. Lektíny b o l i dale j charakterizované stanovením pu-
r i t y , molekulovej hmotnosti (LCi.: 45 000, PSL: 45 000, VPLJ
46 000) a agl i t inačnej a k t i v i t y .



1.13

MASTNÉ KYSELINY V BUŇKÁCH ŘAS CHLAMYDOMONAS GEITLERI A CHLAMYDOMONAS EUGAMETOS

J. Kopecký, K. Tetlk

MBÚ ČSAV, Sektor autotrofních mikroorganismů, Opatovický mlýn, 379 81 Třeboň

Při indukci gametogeneze a tvorby zygot u volvokálních řas Chlamydomonas
geitleri a Chlamydomonas eugametos převedením populace vegetativních buněk do
bezdusíkatého média se v bunkách hromadí četné inkluze. Zpočátku jsou to pře-
vážně škrobová zrna, v dalším průběhu kultivace převažují lipidická tělíska.
Nahromadění lipidických tělisek v buňce je charakteristické zejména pro zygoty
se sekundární stěnou (zygospory), ve kterých tvoři významný energetický zdroj
pro jejich zrání i klíčeni.

V průběhu dlouhodobé kultivace v bezdusíkatém médiu se zjistil nárůst
obsahu mastných kyselin v buňkách uvedených řas (z 9,4 % na 16,6 h v sušinš).
Zygospory obsahovaly cca 20 '-. (Chlamydomonas eugametos) až 32 \ (Chlamydomonas
geitleri) mastných kyselin v sušině.

Vedle toho docházelo i ke kvalitativním změnám ve složení mastných kyse-
lin. Např. poměrné zastoupení převládající mastné kyseliny 18:1 se zvýšilo z
28,2 *-. na začátku kultivace na 42,3 % na konci kultivace. V zygosporách dosa-
hují tyto hodnoty 43,3 '-. (Chlamydomonas eugametos) až 67,3 \ (Chlamydomonas
geitleri) celkové sumy mastných kyselin.

V práci se uvádí složení mastných kyselin obou uvedených řas získané
pomocí plynové chromatografie a výsledky se srovnávají s daty známými z lite-
ratury pro jiné druhy volvokálních řas.

TRANSFORMACE BRAMBORU GEHEM 4 T-DNA A. TUMEFACIENS OVLIVŇUJE
FOTOSYNTÉZU

1.14

J. Květofti a H. Synková2

IÚMBR ČSAV, Branisovská 31, 370 05 České Budějovice;
ČSAV, Na Karlovce la, 160 00 Praha 6

2UEB

Transformace bramboru plazmidovým systémem A. tumefaciens
vnášejícím do rostlinného genomu gen pro syntézu oytokininů
(gen 4 T-DNA) společné s genem pro rezistenci k antibiotiku
kanamycinu vedla ke zmenám zkoumaných fotosyntetických cha-
rakteristik. Transgenni rostliny (klony 1334-4/1 a 1334-13)
a kontrolní rostliny bramboru kv. Oreb byly pestovaný in
vitro na agaru. Transformanty měly výrazně odlišnou morfolo-
gii nadzemní části i kořenů a byl u nich prokázán zvýšený
obsah cytokininů [Ondřej aj. (1990) Biol. Plant. 32, 401].

Transformanty vykazovaly nižäi obsah chlorofylu a roz-
pustných bílkovin v čerstvé hmotě vzorku. Aktivity karboxy-
lafinlch enzymů vztažené na jednotku rozpustných bílkovin ne-
bo čerstvé hmoty byly u transformantů vždy nižäi. Při vzta-
ženi aktivit na jednotku obsahu chlorofylu byla situace růz-
ná a záleželo na dané karboxyláze. VSechny sledované foto-
chemické aktivity izolovaných chloroplastů byly u transfor-
mantů nizäi. Nedetegovatelná aktivita necyklického trans-
portu elektronů při fungujících PSI a PS2 u transformantu
1334-4/1 může být důsledkem defektu některého z přenasefiů
elektronů mezi PSI a PS2.

10



1.15
KONŠTRUKCIA VEKTOROV PRE EXPRESIU GÉNU Q-1,3-GLUKANÁZY V RASTLI-

NÁCH

3. Libantová , M. Bauer , A. Godány

genetiky rastlín SAV, Hlohovská 2, 949 92 Nitra, 2Ústav
molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 9, 842 51 Bratislava

V binárnom transformačnom vektore pCIB 10 sme pripravili dve
konštrukcie pre expresiu génu G-l,3-glukanázy z N.plumbaginifó-
lia (Van Montagu, 1990: The Plant Cell, Vol.2 .1131) v rastlin-
ných bunkách.
Pri konštrukcii sme použili silný, konštitutívny promótor CaMV
35S a polyadenylačnú signálnu sekvenciu vírusu CaMV, kmeňa Cabb
B-D, ktoré sa nachádzajú v expresných vektoroch série pRT (Tóp-
fer a kol., 19B7: Nucleic Acids Research, Vol.l5,Nol4: 5890). Za
účelom regulovateľnej expresie génu 0-1,3-glukanázy v rastlinách
sme pripravili konštrukciu so svetlom regulovateľným promótorom
rbcS-E9 z hrachu, ktorý je klonovaný vo vektore pKYI_X5 (Schardl
a kol., 1987: Genet.61: 1-11). Pripravené expresné vektory pou-
žijeme na transformáciu rastlín zemiaka.

J

1.16

Analýza latentního viroidu v komerčních klonech žateckého chmele

J. Matoušek1, S. Rakouský1, J. Svoboda2, L Tměná1, J.Jirásková1

Sdělen í molekulární genetiky, Ústav molekulární biologie rostlin, ČSAV,
BraniŠovská 31, České Budějovice
2Výzkumný ústav chmelařský, Kadaňská, Zatec.

Pomocí hybridizačních technik (DNA-RNA a RNA-RNA hybrídizace) byl analyzován latentní
viroid (HLV) v českých komerčních klonech chmele. Kvantifikace HLV v klonech Osvald 31
a 72 potvrdila vysokou frekvenci i hladinu (průměrně 4.3 pg mg"1 pro klon 31 a 2.4 pg mg"1

čerstvé hmotnosti pro klon 72) tohoto patogénu. Největší koncentrace byla zaznamenána
u meriktonů odvozených od klonu 31, které nebyly podrobeny termoterapii 33,6 ± 10pg
HLV na mg čerstvé hmotnosti. Na druhé straně analýza meriklonů odvozených od
klonu 72 podrobených mnoha cyklům termoterapie prokázala eliminaci HLV u genotypů
žateckého chmele. Metodou elektroforézy heteroduplexů in vitro nebyla prokázána přítom-
nost mutantních variant HLV v analyzovaných vzorcích. Bylo zjištěno, že HLV lze parcíelně
purifikovat pomocí frakctonace RNA12-20 % PEG 6000. Detekci HLV v parcielně purífi-
kovaných vzorcích lze uskutečnit pomocí dvojsmerné elektroforézy publikované dříve
(Matoušek a Schubert, Arch. Phytopathol PSanzenschutz 24:511,1988).

i
I
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Inhibition of Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd) Infection with Antisense Nucleic Acids II.
Inhibition of Viroid Infection with RNA Transcripts.

J. Matoušek1, Ludmila Tměná1, S. Rakouský1 and D. Riesner2

1ÚMBR ČAV, Branišovská 31, Č. Budějovice
2lnst. Physical Biology Heinrich-Heine Univ., Dússeldorf, FRG

Antisense RNA inhibited (PSTVd) infection if mixed with PSTVd at 200-fold molar excess and
hybridized before inoculation. For antisense RNA complementary to nudeotides 42-78, the
inhibitory effect was lower (51%) than for the corresponding antisense DNA oligos (98%
inhibition). An almost complete block was observed using complete minus monomers of
PSTVd, suggesting that double stranded PSTVd RNA is not infectious. Antisense transcripts
complementary to nucleotides 338-359/87, 264-359/1-94, and 88-337, caused 65%, 98%
and 94% inhibition, respectively. Double stranded complexes of PSTVd and antisense RNAs
were detected using antibody specific for double stranded RNA and a nuclease S1 -protection
assay. Antisense RNA inhibited infectivity of dimeric PSTVd transcripts of plus polarity with
high efficiency if added during transcription. Co-transcription of PSTVd dimers with antisense
RNAs yielded RNA species showing virtually no infectivity.

Inhibition of Potato Spindle Tuber Viroid (PSTV) Infection with Antisense DNA.

J. Matoušek*1, Ludmila Tměná1, P. Dědič2 and Detlev Riesner3 x ' 1 8

1ÚMBR ČAV, Č. Budějovice
2VÚB H. Brod
3lnst. Physical Biology Heinrich-Heine-Univ., Dusseldorf, FRG

The effects of DNA oligos complementary to PSTVd on viroid infection and pathogenesis
were investigated. A 75% reduction of infection and no stimulation of disease-associated
aminopeptidase activity were found, when an oligos complementary to nucleotides 79-110
of PSTVd was hybridized in vitro with PSTVd infection mixture (mol. rat. 5000:1). A total '
inhibition of PSTVd infection was observed using an oligos complementary to nudeotides :

42-78 at the same molar excess of DNA over PSTVd, although a 20-fold molar excess was \
found to be sufficient for the complete blocking. This oligonucleotide caused a significant J
reduction (about 88%) of viroid infection even at a low (30°C) temperature. Oligos correspon- ~\
ding to position 42-62 and 63-78, respectively, exhibited a significant effect only at a high á
(80°C) initial temperature of hybridization. Heteroduplexes formed between PSTVd RNA and |
antisense DNA were found to be less stable in a crude nuclease extract from tomato leaves í
as compared with PSTVd RNA alone. RNaseH was demonstrated to cleave the molecular
hybrids in vitro.

12



1.19

FOTOSXSTÉM 2 IZOLOVANÝ ZE SINIC METODOU VYSOKOÚČINNÉ
KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE (HPLC)

D. Sofrová, T. Kučera, J. Hladík

Katedra biochemie přírodovědecké fakulty UK Praha
Albertov 2030, 128 40 Praha 2

Thylakoidní membrány sinice Synechococcus elongatus
jsme solubilizovali několika různými tenzidy. Extrakty
jsme dělili centrifugaci v hustotním gradientu sacharózy
a ionexovou HPLC. Jednotlivé zóny a frakce jsme charak-
terizovali elektroforeticky a absorpčními, případně
fluorescenčními spektry. Nejpodrobněji jsme se zabývali
frakcionací dodecylmaltosidového extraktu. Naěe výsledky
podporují hypotézu, že fotosystém 2 je v thylakoidních
membránách sinic (Dekker a spol. (1988) Biochim. Bio-
phys. Acta 936. 307 ) a pravděpodobně i v thylakoidech
vyšších rostlin (Peter a Thornber (1991) Plant Cell Phy-
siol. 12, 1237 ) organizován jako oligomer.

1.20
DIFEPTIDYLPEPTIDÄZA IV VO VYŠŠÍCH RASTLINÁCH

J. Stano, Po Eovács, P„ Nemec

Katedra biochémie a mikrobiológie, Farmaceutická fakulta
s Univerzity Komenského, Kalinčiakova 8, 83232 Bratislava

Dipeptidylpeptidaza IV / DPP IV, EC .3.4 „14-„5/ je hojne
rozšírená v mikroorganizmoch a živočíchoch. Poznatky o výs-
kyte a vlastnostiach enzymu izolovaného z rastlín sú veľmi

'. limitované.

) DPP IV sme pomocou Gly-Pro-/3NA / ako substrátu/ doká-
; zali v semenách a kličnych rastlinách 14. čeľadiach vyš-
| ších rastlín. Gymnosperms s Araecaceae, Ginkgoceae, Pina-
| ceae. Angiosperms monocotyledonae : Liliaceae, Poacaae ;
f dicotyledonae : Apocyanaceae, Asteraceae, Cheno^odiaceae,
f Cucurbitaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Lineaceae, Papave- 1

| raceae, Scrophulariaceae a Solanaceae. Tieto výsledky naz- *
f načujú, že DPP IV je hojne rozšířená nielen v mikroorganiz-
e moch a živočíchoch, ale aj v rastlinách.

J'
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1.21

CHARAKTERIZACE NĚKTERÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH. KULTIVARB JARRÍHO
JEČMENE OBECNÉHO (Hordeum vulgare L.)NA ZÁKLADĚ ISOENZY.M8
ESTERAS.

SoSýkorová, V.Hadačové

VÚRV, Drnovská 507, 161 06 Praha 6

Pro verifikaci a rozlišeni kultivarů a linií jarního ječme-
ne se kromě morfologických a agronomických znaků užívají hlav-
aS zásobní bilkoviny-hordeiny.U blízce príbuzných kultivarů a
hordeinových linií se shodnou skladbou hordeinových bloků,ja-
ko je:Bonus-Profit A; Jaspis-Orbit; Korál-KrjfstaJ-Novum; Karát
-Perun B;Perun A-Zenit A;Fatran-Rubín C,jsme dosáhli dobrého
rozlišení stanovením isoenzymů esteras elektroforézou v 7,5%
polyakrylamidovén) gelu podle J0NESE.1987 (extrakce 0,111 acetá-
tovým pufreo pH 5,0 s 10% glycerolem,poměr extrakčního pufru
k materiálu 10;l(V/m),ke vzorku po centrifugaci (200 (ul) přidá-
no 5 (Ul směsného roztoku 0,25Jt Tris-HCl pH 6,8+0,29M sacharosy
+1<ug bromfenolové modři; elektrodový pufr: 0ř025M Tris +
0.19M glycin,pH 8,3}.

Ze studovaných orgánů byly nejvhodnější čtyřdenní kořeny a
suchá zrna.V některých genotypecMProfit A,Zenit A)se projevu-
je vnitřní heterogenita,t.j. výskyt a£ 4 typů isoenzymů estera*
s určitým poměrným zastoupením každého typu.

1.22
SYMBIOTICKY REGULOVANÁ SYNTÉZA CYTOKININU:
KONSTRUKCE CHIMÉRICKÝCH GENŮ A BINÁRNÍCH VEKTORŮ

STAYKOVOVÁ-STRNADOVÁ D., VLASÁK J. , NAŠINEC V.
Ústav molekulární biologie rostlin ČSAV
Braniěovská 31, 370 05 České Budějovice

Leguminózní rostliny fixují vzdušný dusík v symbióze
s bakteriemi rodu Rhizobium nebo Bradyrhizobíum. Místem
redukce N 2 jsou kořenové hlizky - vysoce organizované
a specializované orgány, na jejichž vzniku se podílejí
desítky rostlinných i bakteriálních genů. Během vývoje
symbiotických vztahů dochází v místech infekce kořenů
k indukci hlízkové specifických (tzv. nodulinových) genů a k
syntéze hlizkově specifických proteinů (nodulinů). Exprese
nodulinových genů je řízena tkáňově specifickými, nodulino-
vými promotory, které reaguji na bakteriální signály.

V naši laboratoři jsme konstruovali dva chimérické
geny, které se skládají ze symbiotického promotoru (promotor
leghemoglobinu lbc3 a nodulinů N23 sóje), a dále z kódují-
cích a terminačních sekvencí agrobakteriální isopentenyl-
transferasy (syntéza cytokininu). Tyto konstrukce byly
vpraveny do binárních vektorů pBI-K-5'N23 a pBI-K-5•lbe,. Po
transformaci do rostlin budeme studovat vliv symbioticky
regulované nadprodukce cytokininu na marfologii hlízek, ex-
presi dalších symbiotických genů a fixaci vzdušného dusíku.

14



1.23

NUKLEOVÉ KYSELINY A BÍLKOVINY V PRŮBĚHU VÝVINU ZYGOT ŘASY CHLAMYOOMONAS
GEITLERI

K. Tetlk

MBÚ ČSAV, Sektor autotrofních mikroorganismů, Opatovický mlyn, 379 81 Třeboň

Studovaly se biosyntézy ONA, RNA a bílkovin během indukce gametogeneze
a vzniku zygot i během zrání a klíčení zygospor homotalické volvokální řasy
Chlamydomonas geitleri.

Gametogeneze, indukovaná bezdusíkatým médiem, zastavuje v buňkách biosyn-
tézu ONA arvyvolává pokles obsahu RNA a bílkovin. Ten zřejmě souvisí s degra-
daci ribozómů (cytoplazmatických i chloroplastových) v gametách.

Zygoty bezprostředně po konjugaci gamet obsahují jejich DNA i RNA (diplo-
idní stav). Během dlouhodobého (2B dní) zrání ve tmě pokračuje v zygosporách
(tj. v zygotách s vytvořenou sekundární buněčnou stěnou) biosyntéza ONA, RNA
i bílkovin. Zralé zygospory mají zpravidla čtyřnásobek obsahu DNA vegetativní
buňky (tetraploidní stav).

Ze zygospor uvedené řasy se získaly poměrně kvalitní vysokomolekulárni
preparáty DNA (velikost až 50 kbp), a to i přesto, že v izolačním postupu je
nutné použít mechanickou dezintegraci. Ultracentrifugace v hustotních gradi-
entech CsCl ukázala, ?e vedle frakcí odpovídajících jaderné (44,4 mol.% G+C) a
chloroplastové (26,5 mol.% G+C) DNA existují v zygosporách ještě další dva
druhy DNA (s obsahy G+C přibližně 50 a 60 mol.%), které se dosud nenalezly
ve vegetativních buňkách. Jsou obsaženy již v mladých zygosporách a zůstávají
v nich po celou dobu jejich zrání. Zatím se nepodařilo určit ani jejich kom-
partmentový původ, ani přesnější časovou lokalizaci jejich výskytu v životním
cyklu.

IS
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Izolácia a charakterizácia génu bunkového receptoru vírusu bovinnej leukémie

J. Bán, Š. Czene, Č. Altaner

Ústav experimentálnej onkológie SAV, 812 32 Bratislava

Prvým krokom pri infekcii bunky vírusom bovinnej leukémie (BLV) je väzba vírusu pomocou
obalového glykoproteinu gp51 na špecifický, doteraz neznámy, bunkový receptor prítomný
na bunkovej membráne. Pokúsili sme sa izolovať gén kódujúci tento bunkový receptor. Ex-
presná cDNA knižnica pripravená z bovinných virus-permisivních buniek MDBK bola selek-
tovaná na přítomnost rekombinantných fágov, ktorých produkty boli schopné viazať virusový
glykoprotein gp51, ktorý bol sekundárne detekovaný zmesou monoklónových protilátok
namierených proti gp51. Týmto imunoskriningom sa podarilo izolovať 3 rekombinantné fágy
obsahujúce 2,3 kbp inzert. Inzert označený ako BLVRcpi bol ďalej charakterizovaný. Bola
stanovená úplná nukleotidová sekvencia, hybridizáciou boli zistené odpovedajúce mRNA a
DNA sekvencie v bovinných a ovčích bunkách. Inzert, ktorý kóduje 724 aminokyselin bol
reklónovaný do expresného bakteriálneho vektoru ado eukaryotického expresného vektoru.
Pomocou expresie tohto génu vo vírus-nepermisívnych myších a íudských bunkách sa po-
darilo preniesť citlivosť pre vírusovú infekciu, čo dokazuje, že izolovaný gén kóduje bunkový
BLV receptor. Izolovaný gén predstavuje doteraz neznámy gén.

2.25

Studium vzniku mutací srovnáním nukleotidovych sekvenci příbuzných genomů
V.Beneš a V.Pačes
Ústav molekulární genetiky ČSAV, Flemingovo nám.2, 166 37 Praha 6

Malé bakteriofágy $29. BS32, PZA. $15, Nf, B103 a GA-1 lyticky infikují bunky několika
kmenů Bacillus. Jejich genomy jsou tvořeny lineární dvouvláknovou molekulou DNA a jsou si
podobné co do velikosti (přibližně 20 kb) a pravděpodobně i uspořádání na dva soubory genů
(časné a pozdní). Úplné nukleolidové sekvence jsou známy u dvou členů této skupiny (<]>29 a
PZA), u ostatních byly sekvenovány vybrané úseky. Srovnání nukleotidových sekvencí ukazuje
značnou příbuznost těchto fágú (jen 10% párů bází je rozdílných). Jejich genomy se však že
společného předka nevyvíjely rovnoměrně: koncové části se měnily rychleji než centrální úsek.
Nejvýraznější rozdíly jsou v pravé části genomu obsahující časný gen 17 a několik
nepřiřazených otevřených čtecích rámců (uORF). Z výsiedků je patrné, že gen 17, jehož produkt
se dosud neobjasněným mechanismem podílí na replikaci fágové DNA, prošel během evoluce
reorganizací, která měnila hlavně jeho střední a 3' -koncovou část. Srovnáním nukleotidových
sekvencí genu 17 u různých fágů této skupiny můžeme získat jednak informace o mechanismu
vzniku těchto změn a dále o evoluci fágů ze společného předka. Z evolučního hlediska lze fágy
rozdělit do tří skupin: 1) $29, BS32, PZA a $15: 2) Nf a B103; 3) GA-1. Ke změnám v genu 17
došlo trojím mechanismem - bodovými mutacemi, delecemi větších úseků a rekombinací, snad
s nefágovou DNA. Delece vznikají v oblastech krátkých repeticí, pravděpodobně mechanismem
"proklouznutí" DNA polymerázy při replikaci fágové DNA. Takové delece byly nalezeny i na
jiných místech fágových genomů. Bodové mutace jsou jednak tzv. "tiché" a jednak mutace
vedoucí k záměně kódovaných aminokyselin. Z těchto změn v 5' -oblasti genu 17, důležité pro
funkci proteinu, lze usuzovat na zaměnitelnost aminokyselin ve funkčních doménách. Záměny
nukleotidů v isomorfních kodónech ukazují, že u Bacillů, na rozdíl od gramnegafivních baklerií
a vyšších organismů, není preference kodónů nijak výrazná.
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2.26

NUKLEOTIDOVA SEKVENCE DNA LIDSKÉHO CYTOMEGALOVIRU A PROBLEM
JEJÍ INTERPRETACE

R. Černý

Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UK, Karlovarská 48,
301 66 Plzeŕl

Nejdelší kompletní DNA sekvence jednotlivého organismu
byla stanovena u lidského cytomegaloviru kmene AD169 v MRC
Laboratory of Molecular Biology, Cambridge za účasti asi 15
vlastních i hostujících pracovníka (Chee et al.: Current
Topics in Microbiol.ft Immun.154, 125-169, 1990). Sekvenční
analýza byla provedena statistickým klonováním v M13 systému
terminačnl metodou. Posice každého nukleotidu byla
mnohonásobné ovérena. Sekvence obsahuje 229 354 párů basi.
Pro analýzu Čtecích rámeft byla stanovena minimální délka
3OO nukleotidových párů, čemu2 odpovídá 778 sekvencí,
z nichž 581 je součástí rozsáhlejších Čtecích rámců.
Zbývajících 197 čtecích rámeô představuje kandidáty na
skutečné kódující gény. Tyto sekvence jsou posouzeny
z razných hledisek. Vysoký obsah G+C (57,2X) umožňuje
posoudit výbér kódónů s vysokou frekvencí G a C ve 3.posici,
co2 je důležité kriterium pro kódující funkci
sekvence. Výsledky analýzy genomu byly konfrontovány
s nálezy skutečných proteinů a bylo provedeno srovnáni
s proteinovým obsahem jiných herpetických virů.
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2.27

KINETIKA REAKCE DNA S PROTINÁDOROVĚ ÚČINNÝMI SLOUČENINAMI
PLATINY

V. Kleinwachter, V. Brabec, O. Vrána, R. Žaludová

Biofysikální ústav ČSAV, Královopolská 135, 612 65 Brno

Byla studována kinetika reakce koordinačnich sloučenin
platiny s DNA a syntetickými polynukleotidy a kinetika kon-
formačních změn molekuly DNA, ke kterým tato reakce vede
[V. Kleinwachter et al. (1988), Studia Biophys. 123, 85].
Byly srovnávány reakce protinádorově účinných slouče2iin
(cis-diammindichloroplatnatého komplexu a jeho analogů)
a modelových neúčinných látek. Bylo zjištěno, že primární
monofunkční vazba sloučenin platiny vede vždy k lokální de-
naturaci šroubovice DNA. Konformační změny indukované pří-
padnou následnou bifunkční interakcí se liší pro reakce
látek protinádorové účinných a neúčinných [V. Brabec et al.
(1990) Biophys. Chem. 35, 129]. Tvorba bifunkčnich aduktů
protinádorově účinných sloučenin platiny vyžaduje jen malou
lokální distorsi dvojité šroubovice, zatímco bifunkční reak-
ce neúčinných látek denaturační změny neovlivňuje. Kinetika
monofunkční interakce má dvojfázový charakter, který je dán
heterogenitou vazných míst na molekule DNA.

2.28

HETEROGENITA SIGMA FAKTOROV RNA POLYMERAZY U STREPTOMYCÉT

J. Kormanec, M. Farkašovský, L. Potúčkovä, B. Řežuchová, D.
Homérova.

ÚMB SAV, Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava.

Metodou hybridizácie kolonii genómových bánk Streptomyces
aureofaciens CCM 3239 v E. coli plazmide pBR 322 rôznymi
oligonukleotidovými próbami pripravenými na základe
homológie ku konzervatívnej doméne sigma-faktorov RNA
polymerázy zodpovednej za väzbu na "core" RNA polymerázu
sme identifikovali gény pre sigma faktory RNA polymerázy,
ktoré sme nazvali hrdA, hrdB, hrdC, hrdD, rpoX a rpoZ.
Sekvenčnou analýzou sme zistili, že, kódujú bielkoviny o Mr

43 363, 57 172, 57 565, 36 591, 33 348 a 30 714. Northern
blot hybridizáciou sme zistili, že pri rastových podmienkach
v bohatom tekutom médiu dochádza k expresii iba génu hrdB,
hrdD a slabo aj hrdA.
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2.29

STUDIUM STRUKTUR/ ONA IN VITRO A IN SITU POMOCÍ
CHEMICKÝCH SOND

E. Paleček, Biofyzikálni ústav ČSAV, 612 65 Brno

Při studiu polymorfní struktury DNA jsou stále více používány chemické sondy
(1). Mezi nejužívanější sondy patří komplexy oxidu osmičelého, které se
kovalentně vážou na baze v jednořetězových a dvoušroubovicových
anomálních oblastech (2). Místo vazby lze zjistit různými metodami včetně
technik sekvencování nukleotidů. OsO4, pyridin (Os.py) a OsO4,2,2'-bipyridin

(Os.bipy) byly široce uplatněny při výzkumu lokálních otevřených struktur )
stabilizovaných nadšroubovicovým vinutím, jako jsou křížové formy, triplexy,
rozhraní mezi pravotočivou a levotočivou DNA atcí. Tyto sondy byly rovněž
využity pří studiu lokálních změn ve struktuře DNA v důsledku její interakce se
specifickými bílkovinami a farmaky. V poslední době byl Os.bipy použit ke
studiu struktury DNA přímo v bakterielních a savčích buňkách (3); pomocí této
sondy byl získán důkaz o existenci Z-DNA a intramolekulámího triplexu v
buňkách E.coli.
1. Paleček E., Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol. 26 (1991) 151-226
2. Paleček E., Meth. Enzvmol. 212 (1992) 139-155
3. Paieček E., Meth. Enzvmol. 212 (1992) 305-318

2 . 3 0

CHARAKTERIZÁCIA REGULAČNÉHO GÉNU KÓDUJÚCEHO 0-LAKTAMÄZU

Pseudomonas aerug í nos a PAK

J.Timko*S.Lory 2

1ÚMB SAV,Dúbravská cesta 21,842 5Í Bratislava,2Depart.of

Microbiology.UW.Seattle, Washington 98195

Za použitia afinitnej chromatografie(m-aminophenyl-boronic

acid-agarose) sme izolovali j3-laktamázu z Pseudomonas :

aerugínosa PAK.Po určení aminokyselinovej sekvencle prvých 20

aminokyselín sme pripravili 24 b.p.sondu, pomocou ktorej sme i

izolovali regulačný (ampR) jj štrukturálny (ampC) gén. Porno- f

cou pBluscript sme určili kompletnú sekvenciu ampR aj ampC

génu. Zistili sme, že ampR je zložený z 292 aminokyselín a

patrí do skupiny regulačných proteínov "LysR family".Studoval

sme promotory ampR a ampC.
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2.31

PROCHYMOSINOVÁ cDNA JAKO MODEL PRO HETEROLOGNÍ GENOVOU EXPRESI

S. Zadražil, Z. Pálková, V. Vondrejs

Společná laboratoř genové manipulace PřF UK a ÚMG ČSAV,
Viničná 5, 128 44 Praha 2

Klasickým způsobem připravená cDNA (izolace a reverzní
transkripce polyA+mRNA), kódující prekursor telecí žaludeční
proteasy (nezastupitelné průmyslové syřidlo), byla použita pro
konstrukci rekombinantnich vektorů pMG424 (analog pUC) a pJDB-
(alfa)CHE schopných transformovat bunky E.coli a/nebo S.cere-
visiae a indukovat v nich produkci chymosinových proteinu.

Přirozené vlastnosti inaktivního prochymosinu, jeho auto-
katalytická aktivace na chymosin a analyticky využitelná
schopnost srážet mléko, se ukázaly jako vhodné pro modelové
studium exprese, produkce a izolace rekombinantnich proteinů
v daných hostitelích.

Posttranslační úprava produktů a nové postupy stanovení
chymasové aktivity (v kapalném a pevném mediu, v elektrofore-
tických gelech apod.) posloužily k selekci a izolaci "super-
sekrečních" mutantů S_.cerevisiae, k přípravě a charakterizaci
vnitrodruhových a mezirodových hybridů kvasinek, produkujících
protein do prostředí (S.cerevisiae a Kluyveromyces lactis) a
k hodnocení nových hostitelů - Schizosaccharomyces pombe a cdc
mutanty S.cerevisiae, které lze považovat za základ pro při-
pravované" systémy kontinuální produkce rekombinantnich protei-
nů kvasníčnou bunkou.

2.32

MONOKRYSTALY BAZl NK - MODELY PRO STUDIUM INTERAKCÍ
V NUKLEOVÝCH KYSELINÁCH

J. Zachová

Ftí UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2

Sada krystalů baží NK,zejména adeninu, s různým stupněm
protonace byla připravena pro studium elektronových stavů,
vodíkových vazeb (jejichž extrémním případem je protonace)
a interakci mezi bázemi. Krystaly jsou zkoumány spektrosko-
pickými metodami, nejčastěji polarizovanou Ramanovou a I.č.
reflexní spektroskopii a luminiscenci. Proto je zapotřebí,
aby byly opticky homogenní, s dobře vyvinutými plochami
a větši než 1 mm.

Některé ukázky modelových interakcí budou diskutovány:
- struktura solvátu chlorooctanu adeninia - kyselina chloro-
octová připomíná vodíkové vazby v trojšroubovici, protože
obsahuje jak Watsonův-Crickův typ párování, tak Hoogsteenův,
- krystaly komplexu 9-methyladenin - 1-methylthymin jsou do-
sud nejjednodušším modelem interakce mezi bázemi a připravu-
jí se poměrně snadno. Avšak krystaly komplexu adenin-thymin
nelze připravit z vodného roztoku vůbec, jak vyplývá ze sta-
noveného fázového diagramu soustavy Ade-Thy-H2O. Rozdílné
interakce mezi adeninem a thyminem a jejich methylderiváty
byly prokázány Ramanovou spektroskopií i v roztocích a pot-
vrzeny výpočtem interakčních energií.
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Izolácia cDNA fragmentu kódujúceho časť ENVgénu vírusu bovinnej leukémie (BLV) a
jeho využitie na mapovane epitopov gľykoprotemu gp51

Š. Czene1, J. Bán1, V. Krchňák2, Č. Aitaner1

1 Ústav experimentálnej onkológie SAV, 812 32 Bratislava
2Výzkumný ústav pro bicfaktory a veterinární léčiva, 254 49 Jílové u Prahy

Lambda gt 11 cDNA knižnica pripravená z BLV-produkujúcich ovčích buniek bola selektovaná
na prítomnosť inzertov obsahujúcich informáciu pre glykoprotein gp51 BLV pomocou mo-
noklónových protilátok. Boli izolované štyri rekombinantné fágy obsahujúce inzert o veľkosti
2,5 kbp, Jeden z nich, označený lambdaBLVgp51/1 obsahoval C-koncovú časťgp51 a celý
gp30. Tento inzert bol exprimoyaný ako nefúzovaný protein v expresnom vektore pEV-vrf/1.
Rekombinantný protein spolu s králičími antisérami namierenými proti syntetickým peptidom
pokrývajúcim celú štruktúru glykoproteinu gp51 BLV boli použité na mapovanie sekvenčných
epitopov, pred tým definovaných monoklónovými protilátkami. Epitopy boli lokalizované v
týchto oblastiach aminokyselín: B epitop 180-205, B epitop 195-205, epitopy D a D 218-237
a epitop A 249-260. Výsledky lokalizácie sekvenčných epitopov pomocou bakteriálne expri-
movaného gp5i potvrdili a upresnili údaje získané mapovaním natívneho vírusového glyko-
proteinu. Rekombinantná DNA technológia je vhodným prístupom k mapovaniu sekvenčních
epitopov proteínov a umožňuje detailné mapovanie cestou cielených mutácií.

2.34

Špecifická inkorporácia 3H-tymidinu do DNA niektorých vírusov a jej využitie na mikroti-
tračné pokusy

M. Dragún, J. Dragúnová, B. Rada, J. Pešlová

Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9,842 46 Bratislava

Vypracovali sme novú mikrometódu titrácie niektorých DNA vírusov. Metóda využíva inkor-
poráciu značeného tymidínu do DNA vírusov, ktoré si kódujú vlastnú tymidínkinázu a rastú
v bunkách deficientných na tymidínkinázu (TK"). Predpokladali sme, že v jednocyklových
rastových pokusoch môžeme nájsť koreláciu medzi multiphcitou infekcie a množstvom H-
tymidínu, inkorporovaného do infikovaných buniek. Na štúdium sme použili dva bunkové
systémy: 1) bunky L(TK"), infikované vírusom herpes simplex, typ 1 (HSV-1) a 2) bunky Rat
1 (TK), infikované vírusom vakcínie. Našli sme lineárnu závislosť medzi logaritmom rádioak-

-,. tivity a multiplicitou infekcie v rozsahu 2-3 logaritmov.
Špecifická inkorporácia tymidínu do vírusovej DNA bola potvrdená dvoma nezávislými me-

\ tódami: vírusovou titráciou a DNA-DNA hybridizáciou. Obe metódy vykazovali lineárnu zá-
vislosť ako funkciu multiplicity infekcie.
Výhodné oblasti použitia mikrometódy sú: títrácia vírusov a jednocyklové experimenty, za-
merané na štúdium aktivity látky na jej koncentrácii.
Použiteľnosť metódy je dokumentovaná na príkladoch niektorých antivírusových látok, inhi-

«. bujúcich množenie HSV-1 a vírusu vakcínie.
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2.35
SEKVENČNÁ ANALÝZA AUTONÓMNE SA REPLIKUJÚCEHO FRAGMENTU
MITOCHONDRIÁLNEJ DNA Z PAPAVER SOMNIFERUM L.

J. Farkašovská

ÚMB SAV, Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava

Určilo sa poradie nukleotidov minimálneho fragmentu
mitochondriálnej DNA z Papaver somniferum L., ktorý bol
ešte schopný zabezpečiť replikáciu plazmidu v kvasinke
Saccharomyces cerevisiae. Tento fragment DNA o velkosti
917 bp sa vyznačuje charakteristikami ( vysoký obsah AT
párov, prítomnosť konzervatívnej sekvencie ) typickými
pre všetky doteraz izolované autonómne sa replikujúce
sekvencie ( ARS ) zo Saccharomyces cerevisiae a iných
eukaryotických organizmov.

2.36

IZOLÁCIA SIGMA FAKTOROV ROZPOZNÁVAJÚCICH Al PROMÓTOR Z
PLAZMIDU pSA 2201 U STREPTOMYCES AUREOFACIENS.

M. Farkašovský, J. Kormanec.

ÚMB SAV, Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava.

Na základe lokalizácie ALPA pozitívneho signálu
prípadného sigma-f aktora v čiastočne purif ikovanom preparáte
RNA polymerázy zo S. aureofaciens a komplementačneho testu
s Al promótorom (Farkašovský a kol. 1991, FEMS Lett., 90,
57) sme purifikovali tento sigma-faktor do homogenity za
účelom získania N-koncovej aminokyselinovéj sekvencie.
Purifikačný postup zahŕňal PEI frakcionáciu, síranové
zrážanie, FPLC chromatografiu na Q-Sepharose, Supherose 12 a

| Phenyl-Supherose. Edmannovým odbúraním sa zistila sekvencia
| Val-Pro-Asn-Leu-(Asp)-X-Phe-Ala- Glu-X-Leu-Gln-Leu-Ile.

S
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2.37

EXPBESE GSNU PRO FCR0CH2LATÁZU V MIŠÍCH EBYTROLEUKSMICKÍCH

O. Fuchs
CÍHKTt. U nemocnice 1, 128 20 Praha 2

Hladina mHHA pro ferochelatázu byla stanovena v celkové
cytopla3matické HHA isolované z myších, erytroleukemickýeh
/ÍIEI/ buněk linie 707 v průběhu indukce erytroidní diferen-
ciace pomocí hexamethylenbisacetamidu. Hladina této mRNá. se
zvýšila po pěti dnech indukce asi 6 x. Inhibitory syntézy
hernu /sukcinylaeeton, hjrdrazid kyseliny iaonikotlnové a pe-
nicilamin/ způsobily snížení exprese genu pro ferochelatázu.
Naopak, přidání prekursorů syntézy hernu /kyselina o^amino-
levulová nebo protoporfyrin IX/ mělo za následek zvýšení
syntézy mHNA pro ferochelatázu. Vedle syntézy protoporfyrinu
je pro expresi ríenu pro ferochelatázu rozhodující i dodávka
dalšího substrátu pro syntézu hernu, kterým, je železo. Chelá-
tory železa /desferioxaoin nebo PIH, pyridoxalisonikotinoyl-
hydrazon/ snižovaly a naopak donory železa /jPe?-transferin,
Pe-PIH a hemin/ zvyšovaly syntézu nRNA pro ferochelatázu.
Hemin snižuje syntéza mSKA. pro feroehelatázu u plně induko-
vaných MEL buněk, ale zvyšuje expresi genu pro ferochelatázu
v průběhu indukce erytroidní diferenciace, protože působí
jako indukční činidlo.

2.38

PRÍPRAVA EXPRESNÉHO VEKTORA SO SILNÝM Al PROMÓTOROM U
STREPTOMYCÉT

D. Homérova, J. Kormanec, M. Farkašovský.

ÚMB SAV, Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava.

Analýzou neúspešnej nadprodukcie sigma faktorov zo
Streptomyces aureofaciens v E. coli-expresných vektoroch sme
zistili, že táto je pravdepodobne spôsobená odlišným využitím
kodónov v týchto mikroorganizmoch nakolko ako sme zistili Northern-
blot analýzou k nadprodukcii transkriptti dochádza. Pripravili sme
preto expresný E. coli-S.lividans shuttle-vektor na báze plazmidu
pIJ486 á pKK233-2, ktorý obsahoval silný promótor Al zo S.
aureofaciens, ku ktorého expresii dochádza v stacionárnej fáze
rastu S. aureofaciens a S. lividans (Farkašovský a kol. 1991,
Biochem. Biophys. Acta, 1088, 119). Tento vektor sme použili pre
nadprodukciu sigma faktorov zo S. aureofaciens.
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2.39

VLIV OMEZENÉHO PŘÍJMU POTRAVY NA ONA V JÁTRECH POT K A N B A MYŠI.

F. Hubálek

Laboratoř vývojové toxikologie, ÚEM ČSAV, 517 83 Olešnice
v Orlických horách 14

I když omezení příjmu potravy prodlužuje věk hlodavců,
molekulární mechanismus zodpovědný za tento efekt je nezná-
mý. Omezení příjmu potravy (zejména omezení energie) modifi-
kuje kaskádu metabolických procesů jako jsou radikálové rea-
kce, protein turnover nebo endokrinní regulaci metabolismu.
Podávali jsem potkanům Wistar a myším NMRI po dobu 37 dnů 60%
denní spotřeby pelet (Larsenova dieta, Velaz Praha). Po této
době jsme podali i.p. kontrolním a pokusným zvířatům dimetyl-
nitrosamin (DMNA) v dávce 0,3); 3,3; a 31 mg/kg a v játrech
zvířat jsme za 2 hod stanovovali poškození DNA metodou alka-
lického rozplétání. Zjistili jsme, že myši krmené ad libitum
jsou o 38,6% sensitivnější k DMNA než myši na 60% dietě. Stej-
ně tak potkani na 60% dietě byli k účinkům DMNA méně citliví.
Kontrolní zvířata na 60% diotft přitom měla vyšší podíl dvoj-
řetězcové ONA v játrech než zvířat;) knunnň ad libitum (75,lx
x47,7% u myší ;i f> 3, ! xA6 , 4% u potk^niV).
Zdá se, že restrikce potravy sni/ujr porn t jednořetězcových
zlomů DNA v játrech, tj. snižuje akumulaci poškození v DNA
a indukuje detoxikační mechani srny pro některé typy karcino-
génu.

2.40

PROMOTORY A TERMINÁTORY BARTERlOKAGA BFK 20 Z BREVIBAKTERIUM

FLAVUM

M.Koptides, E.Baloghová, D.Raufinnvá, J.Timko,

1MB SAV Dúbravská cesta 21. 842 51 Bratislava

Pomocou "shuttle" promótor - probe vectora pJUP 05 sme

izolovali z genómu fága BFK 20 ONA fragment nesúci promótor,

ktorý funguje v E.coli a Brevibaktériách. Sangerovou metódou

sme určili primárnu štruktúru tohto fragmentu. Skonštruovaný

plasmid pJUFl funguje ako terminátor - probe vector. T3

transkripčný terminátor z genómu corynefága BFK 20 je funkčný

v E.coli a Brevibaktériách.
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2.41

KRE11 gén kóduje protein zúčastňujúci sa syntézy p - (1 - > 6)-glukánu v S. cerevisiae

Z. Kossaczká1, J.L. Brown2, H. Bussey2

'Chemický ústav SAV, Dúbravská 9,842 38 Bratislava,
2Department of Biology, McGill University, Montreal, PQ, Canada H3A1B1

Stenový p - (1- >6)-glukán slúži ako receptor pre K1 killer toxín. Vazba toxínu na bunkovú
stenu S. cerevisiae je nevyhnutnou podmienkou jeho účinnosti. Rezistencia voči killer toxínu
sa využila ako selekčný marker pre izoláciu mutantov s porušenou syntézou p- (1->6)-
glukánu. Ďafší so skupiny KRE génov, KRE11 gén, bol izolovaný pomocou funkčnej kom-
piementácie kre11-1 mutácie použijúc ACp50-kvasinkovú genómovú banku. 1.68 kolobáz
dlhásekvenciaKre11 génu kódujecytoplazmatický protein (Mw = 63kD).Mutantkre11::His3
má o 50% nižší obsah p - (1 - > 6)-glukánu než divoký kmeň. Štruktúrna analýza ukázala, že
p - (i->6)-glukán z krei i : His3 je menší, avšak obsahuje prakticky rovnaký podiel 1->6
väzieb ako p - (1->6) -glukán z divokého kmeňa. Dvojitý kre11::His3/kre1::His3 mutant
vykazoval až 75% zníženie obsahu p - (1 - > 6)-glukánu. p-(\-> 6)-glukán zostávajúci v tomto
mutante bol výrazne menší než v divokom kmeni, ako aj v jednoduchom kre11 ::His mutante.
13C-NMR spektrum p - (1->6)-glukánu izolovaného z dvojitého mutantu bolo totožné so
spektrom z kre1 ::His mutantu.

2.42

VLIV 5 -KONCOVÉ FOSFORYLACE NA POHYBLIVOST JEDNOVLÁKNOVÝCH
FRAGMENTU DNA PŘI ELEKTROFORĚZE V NEDENATURUJÍCÍM AKRYLAMI-
DOVÉM GELU

R. Matyášek

BFU ČSAV, Královopolská 135, 612 65 Brno

Odstraněni 5 -koncového fosfátu způsobuje pozorovatelné
zvýšení rychlosti pohybu jednovláknových fragmentu DNA při
elektroforéze v nedenaturujícím akrylamidovém gelu. Tento
efekt byl pozorován u 78% analysovaných jednovláknových
(91% dvouvláknových byl-li efekt patrný alespoň u jednoho
komplementárního vlákna) fragmentu DNA délkového rozmezí 30
- 450 nukleotidů. Vzájemný rozdíl v pohyblivostech fosfory-
lovaných a defosforylovaných fragmentů DNA závisí na jejich
délce, primární struktuře a na podmínkách elektroforézy

v- (koncentrace gelu). Jednoduchá závislost však nalezena neby-
;; la s výjimkou té skutečnosti, že relativní rozdíl v pohybli-
| vostech fosforylované a defosforylované formy DNA byl přib-
| ližně dvakrát výraznější u komplementárního vlákna s nižší
i elektroforetickou pohyblivostí. Rozdílné pohyblivosti fosfo-
| rylované a defosforylované formy DNA může být využito ke
'{i stanoveni úrovně koncové fosforylace fragmentů DNA při práci
; s fosfatázou, polynukleotidyl kinázou a ligázou.
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2.43

GÉN KÓDUJÚCI POTENCIÁLNY SIGMA FAKTOR U STREPTOMYCES AUREO-
FACIENS HOMOLOGICKÝ K PRODUKTU GÉNU whiG

L. Potúčková, J. Kormanec, M. Farkašovský, B. Řežuchová. D.
Homérova.

ÚMB SAV, Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava.

Hybridizáciou kolónií genómovej banky Streptomyces
aureofaciens CCM 3239 v E. coli plazmide pBR 322
oligonukleotidovou próbou pripravenou na základe
homológie ku konzervatívnej doméne sigma-faktorov RNA
polymerázy zodpovednej za väzbu na "core" RNA polymerázu
sme identifikovali gén pre potenciálny sigma faktor RNA
polymerázy ktoré sme nazvali rpoZ. Sekvenčnou analýzou sme
zistili, že, kóduje bielkovinu o Mr 30 714. Bielkovinový
produkt je vysoko homologický s produktom génu whiG
kódujúceho sporulačný sigma faktor u Streptomyces coelicolor
A3(2). Analýzou 5'-nekodujúcej oblasti v promótor-probe
vektore pARCl sme zistili, že k expresii dochádza už aj v
substrátovou) mycéliu.

2.44

Zkušenosti s modelem elektroforézy DNA fragmentu

M. Press

ÚHKT, Korunní 108, 101 03 Praha 10

Způsob přesného vyhodnocování elektroforéz fragmentů DNA v agarosovém gelu postavený
na vztahu log y = a/x+b+c*x+d*x2(x = uputovaná vzdálenost, y = velikost fragmentu,
a b c d = parametry závislé na podmínkách) se osvědčil. V uplynulém období byl program
Elfor 4K modifikován pro různé specielní účely. Po několika letech používání byla připravena
nová přátelštější verze. Způsob predikce výsledků elektroforézy podle podmínek postavený
na stejném vztahu se z počátku setkal s potížemi, které se v další verzi programu Model 4K
podařilo odstranit.
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2.45

SLEDOVANIE BIOLOGICKEJ AKTIVITY A ŠTRUK1URÄLNEJ INTEGRITY PLAZMIDOVEJ
DNA PO KOMBINOVANOM ZÁSAHU CISPLATINY A HYDROXYLAMÍNU

P. Rauko, E. Balážová, L. Novotný

Ústav experimentálnej onkológie SAV, Špitálská 21, 812 32 Bratislava

Cisplatina tvorí s DNA bifunkčné adukty, ktorým sa pripisuje proti-
nádorová aktivita a navyše v mieste väzby sa indukujú distorzie v štruk-
túre DNA. Hydroxylamín je vysoko citlivá chemická próba, ktorou sa môžu
detekovat malé odchylky vyskytujúce sa lokálne v štruktúre dvojšpirály
DNA.

V našich experimentoch sme sledovali biologickú aktivitu a štruk-
turálnu integritu superšpiralizovaných molekúl pBR322 ONA po zásahu
oboch látok separátne a tiež po predchádzajúcej platinácii DNA s cispla-
tinou a následnej expozícii s hydroxylainínom.

Prezentujeme, že platinová DNA je mnohonásobne citlivejšia k zásahu
s hydroxylamínom v porovnaní s nepoškodenou DNA a dokumentujeme to 50-
-násobným znížením biologickej aktivity, respekt. 20-násobnýn zvýšením
výskytu DNA zlomov v superšpiralizovansj plazmidovej DNA.

2.46

PRÍPRAVA A TRANSFORMÁCIA PROTOPLASTOV ZO STREPTOMYCES
AUREOFACIENS CCM 3239

B. Řežuchová, J. Kormanec, M. Farkašovský.

ÚMB SAV, Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava.

Optimalizovali sme podmienky prípravy a regenerácie
protoplastov kmeňa Streptomyces aureofaciens CCM 3239.
Príprava a transformácia protoplastov štandartnými postupmi
pre S. lividans bola neúčinná. Pre prípravu protoplastov bol y,
optimálny začiatok stacionárnej fázy rastu na na médiu YEP Q,
(Tichý a kol., 1982, Biotechnol. Lett. 4, 437). Protoplasty 'h
pripravené modifikáciou metódy podlá (Shirahama a kol., ŕ('s»
1981, Agric. Biol. Chem. , 45, 1271) boli na 70% jj£
regenerovatelné, avšak sa nám nepodarilo ich transformovať hv
žiadnym replikatxvnym plazmidom. Avšak transformáciou ^
integračného vektora došlo k integrácii tohto plazmidu cez Vs
homologickú rekombináciu do alely génu pre sigma faktor hrdA. í f
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2.AI

Detekce meziřetězcových krossllinků v plasmidové DNA pomocí alkalické gelové elektro-
forézy

A. Španová, H. Montagová

BFÚ ČSAV, Královopolská 135,612 65 Brno

Meziřetězcové krosslinky, vznikající v restrikčních fragmentech plasmidové DNA po ozáření
UV, jsme detekovali metodou alkalické gelové elektroforézy. Dvouvláknová DNA je v alka-
lickém gelu denaturovaná a migruje jako jednovláknová. Přítomnost krossiinků mezi dvěma
vlákny zabraňuje separaci řetézců a krosslinkovaná DNA je v alkalickém gelu zpožděna.
Restrikčnífragmenty piasmidu pUC 19, vzniklé štěpením restrikčními endodeoxyribonukleá-
zami Eco Rl a Bg11 jsme ozářili různými dávkami UV (254 nm) v rozmezí od 1 000 J/m2 do
20 000 J/m2. Krosslinky vznikaly ve všech restrikčních fragmentech. Se zvyšující se dávkou
UV vzrůstal počet krossiinků, což se projevilo zesilováním pruhu, který odpovídal dvouvfá-
knové DNA a naopak zeslabováním pruhu na úrovni jednovláknové DNA.

2.48

DETEKCE OLIGOMER0 NEHISTONOVÝCH CHROMOSOMÁLNÍCH PROTEIN0 HMG 1
A HMG 2 V NATIVNÍM CHROMATINU

M. Štros, A. Kolíbalová

Biofyzikálni ústav ČSAV, Královopolská 135, 612 65 Brno

SDS/elektroforesa proteinů extrahovaných z jader myších thý-
mů kyselinou chloristou prokázala, že spolu s monomery HMG1 a
HMG2 proteinů jsou přítomny HMGl(2)-dimery, trimery, tetramery a
pentamery (nebo vyšší oligomery) kovalentně spojené prostřednict-
vím sulfhydrylových skupin. Volné HMG1 (2) proteiny se v roztoku
vzájemně nespojují a to ani za přítomnosti DNA. Existence HMG1 (2)-
oligomerů je pravděpodobně důsledek těsné blízkosti těchto protei-
nů v nativním chromatinu.

i
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M E R C K

V roce 1991 vznikla společnost MERCK spol. s r.o. jako
dceřiná společnost firmy E. MERCK Darmstadt, B.R.D. Tato
samostatná československá společnost se zabývá dovozem a
distribuci chemikálii, diagnostik,' pigmentů, čistých chemikálií
pro průmysl a farmak na celém území ČSFR. Produkty firmy MERCK
jsou celosvětově proslulé svou kvalitou a uniformitou
jednotlivých šarží. Každá chemikálie určitého stupně čistoty má
garantované parametry pro stopové nečistoty, jejichž skutečná
hodnota navíc nikdy nedosahuje deklarované úrovně.
Nejpočetnější třída reagencii representuje:
1) Sloučeniny pro syntézu MERCK-SCHUCHARDT
2) Chemikálie, standardy a rozpouštědla pro analýzy všech typů

jako AAS .ICP-AES, ICP/MS, RFA, NMR, UV-V1S, IR, apod.
3) Rozsáhlý program tzv." hotových setů " pro sledování kvality

půdy, všech typů vod, potravin a jiných složek životního
prostředí včetně enzymatického stanovení potravin pomocí
Bioquant testů.

i>) Přípravky, sorbenty a rozpouštědla pro chromatografii, a to
GC, HPLC, TLC a BIO-chromatografii včetně kompletního
přístrojového vybaveni pro HPLC.

5) Preparáty pro biochemii jako např. enzymy, vitamíny,
aminokyseliny, cukry, kompletní sortiment pro elektroforézu,
molekulární biologii, aj.

Ze skupiny diagnostik je třeba zmínit cca 250 druhů živných
půd pro mikrobiologii převážně v granulované podobě ( např.
Fluorokult, Anaerokult, aj.). Dále poskytujeme celou řadu barviv
a dalších produktů pro buněčnou diagnostiku.

Katalog firmy MERCK 92/93 obsahuje asi 12 tis. sloučenin,
které můžete získat naším prostřednictvím ve velmi krátkých
dodacích terminech z našeho skladu v Praze. MERCK spol. s r.o.
však nechce být pouhým Vaším dodavatelem. Chceme být Vaším
skutečným partnerem, ochotným vždy Vám poskytnout radu či
nejnovější informaci.

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRACÍ S VAMI

MERCK spol. . s ar . o .

SLAVĚTINSKA 26 POLIANKY 5
190 00 PRAHA 9 - KLÁNOVICE 844 14 BRATISLAVA

tel.+fax. (02) 788 12 03 tel.+fax (07) 768 920
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3.49

PŘENOS ELEKTRONU U BIOMAKROMOLEKUL - NOVÉ PŘÍSTUPY STUDIA
V. Dadák

Katedra biochemie přír. fak. MU, Kotlářská 2, 61137 Brno

Výměna elektronu mezi redoxaktivními místy proteinů má řadu specifik,
které ji odlišují od běžných redoxních reakcí. K jejich charakterizaci
se nově používá:

- molekulárně genetického přístupu pro zjištování úlohy aminokyselin
v proteinovém obalu porfyrinu,

- chování excitovaného tripletového stavu porfyrinu (napr. cytochromu
c ve kterém je atom Fe nahrazen kovem s uzavřeným elektronovým obalem),

- zhášení fosforescence tripletového stavu strkturně imobilizovaného
tryptofanu s použitím hemoproteinu (myoglobinu,cytochromu c) jako vněj-
ších akceptorů vyzářené energie,

- fotoaktivních derivátů cytochromu c a dalších hemoproteinů připra-
vených vazbou ruthenia na povrchově lokalizovaný histidin.

Dosažené výsledky prokazují aktivní úlohu aromatických aminokyselin
proteinového obalu hernu v elektronovém přenosu a svědčí o existenci dál-
kového přenosu elektronů (viz např. V. Dadák et al. (1992) Biochim.
Biophys. Acta 1100, 33-39 ).

3.50

Digestibilita lektínu zrna Vicia faba in vitro a v perfudovaných fragmentoch digestívneho
aparátu potkana

Š. Ivanko, L Vaško, D. Chudý

UVL, 041 81 Košice, Komenského 73

Huma-lab s.r.o. (URVJT), 040 61 Košice, Garbiarska 2

Lektin (VFL) izolovaný zo zrna Vicia faba sa skladá z dvoch subjednotiek (Mr 22-24 KD),
ktoré nie sú spojené -S-S mostikami pre úplnú absenciu cysteinu v oboch subjednotkách.
Rýchlosť enzymatickej hydrolýzy in vitro je veľmi malá a dosahuje po 180 min. iba 0,47,0,46,
0,75 a 0,44 % pre pepsin, trypsin, chymotrypsin a elastázu, zatiaí čo pronáza hydrolyzuje
VFL úplně na malé peptidy za 5 minút. V perfudovanom žalúdku potkana ostávajú po dobu
30 minút obe subjednotky VFL nezmenené, kým v duodene, jejune a v cotone sa úplné
hydrolyzuje len ťažšia subjednotka. VFL aglutinuje erytrocyty ľudské a konské nešpecifický,
voči ovčím a kravským sa chová inertně. V perfudovaných orgánoch sa zachováva agluti-
načná aktivita voči ľudským a konským erytrocytom pri titri 1:128 riedenia, kým natívny aglu-
tinín je pri titri 1:1 024.
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3.51

ROZPOZNÁNÍ NUKLEOVÉ KYSELINY BÍLKOVINOU : VAZEBNÉ MÍSTO PRO
AMINOACYL-tRNA V MOLEKULE ELONGAČNÍHO FAKTORU EF-Tu

J. Jonák1, P. Anborgh , A. Parmeggiani

1ÚMG ČSAV, Flemingovo n. 2, 166 37 Praha, Ecole Polytech-
nique, Laboratoire de Biochimie, 911 28 Palaiseau, France

Elongační faktor Tu (EF-Tu) je nejhojněji se vyskytující
bílkovinou bakteriální buňky. Tato jednořetězcová GTP-bílko-
vina složená z 393 aminokyselin přenáší aminoacy1-tRNA (aa-
tRNA) na ribosom v průběhu proteosyntézy. Mechanismus inter- •
akce mezi EF-Tu a aa-tRNA ani vazebné místo pro aa-tRNA v IDL-
lekule EF-Tu však dosud nebyly identifikovány. Zjistili jsme
již dříve, že aa-tRNA i samy její 3 koncové aminoacylováné
fragmenty specificky ochrání Cys-81 v EF-Tu před chemickou
modifikací, což směrovalo vazebné místo prô 3 konec aa-tRNA
do této oblasti bílkoviny. Funkční význam Cys-81 pro vazbu s
aa-tRNA byl posouzen jeho cílenou mutagenesou za glycin a
byly určeny vlastnosti mutantního EF-Tu. Stejným způsobem
byl připraven EF-Tu se záměnou His-118 za glycin. His-118 je
chráněn před fotooxidací je-li EF-Tu v komplexu s aa-tRNA.
Funkční vlastnosti mutovaných faktorů podporují takový mo-
del komplexu EF-Tu. GTP.aa-tRNA, ve kterém oblast mezi Cys-
81 a His-118 je součástí vazebného místa pro 3'konec aa-tRNA.
Ukazuje se, že vazba aa-tRNA na EF-Tu bude zajištována asi
poměrně rozsáhlým množstvím interakcí.

EXPRESIA A BIOLOGICKÁ FUNKCIA PR - PROTEÍNOV PRI Cucumis 3 - 5 2

sativus L.

V . Repka

Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV,
900 28 Ivanka pri Dunaji

Patogény, elicitory a rôzne stresy indukujú áirokú
škálu významných zmien v metabolizme rastliny. Jednou z
týchto zmien je indukcia syntézy a akumulácia heterogén-
nej skupiny solubilných proteínov tzv."Pathoaenesis-rela-
ted" alebo PRs. Metódou dvojrozmernej PAGE sme v -extrak-
toch intercelulárnych štiav (ICF), izolovaných z kotyle-
donov uhoriek hypersenzitívne reagujúcich na infekciu vi-
rusom TNV> identifikovali celkove desať nových proteínov
(pät kyslých a pät bázických). Niektoré z týchto proteí-
nov boli purifikované do elektroforetickej homogenity a
fyzikálno-chemicky charakterizované (RfjMj.jpI). Testová-
ním biologickej aktivity bola dokázaná peroxidezová (Prxl,
Prx2 a Prx3), chitinázová (p28) a 0-1,3-glukanázová akti-
vita piatich kyslých PR-proteínov. Voči purifikovaným PR-
proteínom boli pripravene polyklonálne králičie protilát-
ky, ktoré umožnili sérologickú charakteristiku identifi-
kovaných PR-proteínov pri Cucumis sativus. Pomocou proti-
látok bola analyzovaná akumulácia (Western blotting) PR-
proteínov v extraktoch ICF po aplikácii rôznych biotic-
kých a abiotických stresov, ktoré sú známymi induktormi
syntézy a akumulácie PR-proteínov pri iných rastlinných
druhoch, najmä pri Nicotiana tabacum.
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3 . 5 3

Aplikace stacionární fluorescence při studiu proteinů

Petr Suchomel, Alexandr Krajhanzl

Katedra biochemie PřF UK Praha, Albertov 2030, Praha 2, 12843

Měřením stacionární fluorescence lze získat řadu údajů o struktuře a topologii molekul pro-
teinů, stejně jako i o parametrech interakce protein - ligand. Na příkladu studia kortikálního
lektinu z oocytů plotice říční (Rutilus rutilus) lze demonstrovat soubor experimentů, které
mohou sloužit například jako týdenní úloha pokročilých biochemických praktik. Sledováním
polohy emisního maxima v různě polárních rozpouštědlech byla posouzena lokalizace Trp
zbytků, které jsou dominantními fluorofory v molekule lektinu. Na základě vlivu přítomnosti
sacharidu na zhášení fluorescence akrylamidem pak jejich vztah k vazebnému místu pro
sacharid. Fluorimetrickými titracemi byly určeny asociační konstanty lektinu s ionty C a 2 + a
se sacharidem (L-Rha), sledován byl rovněž vliv přítomnosti chelatotropního činidla na sílu
interakce lektin - sacharid (a tím i význam iontů Ca2 + ve stavbě molekuly). Diskutovány jsou
rovněž možnosti využití dalších fluorescenčních metod (měření anizotropie nebo rezonanční-
ho přenosu energie).

3.54

ENZYMOVÁ SEMISYNTÉZA INSULINOVÝCH ANALOGU S MODIFIKACEMI
V POZICÍCH B24, B25, B29.

I.Svoboda. T.Barth, J.JiráCek, V.KaSička, K.Ubik

ÚOCHB ČSAV, Flemingovo nám. 2. 166 10 Praha 6.

Struktura C-koncové oblasti B-řetězce insulinu velmi :

silně ovlivňuje afinitu insulinu a jeho analogů k receptorom, •
a následně i biologický účinek. Připravili jsme analogy '
lidského insulinu, modifikované v pozicích B24, B25 a B29. *.
při využití metody enzymové semisyn tézy. Při syntéze •;
(katalyzované trypsinem v částečně" nevoáném prostředí) jsme f
vycházeli z vepřového des-oktapeptid(B23-B30)-insu1 inu s %
nechránSnými ot-amínoskupinami a z oktapept idů(B23-B30) s ví
řádanou strukturou, s e-aminoskupinou lysinu(B29) chráněnou I
pomocí fenylacetylove skupiny, která byla následně odStěpena f
imobi 1 izovanou pěnici 11 in amidohydrolázou. Připravené analogy -j
byly charakterizovány pomocí RP-HPLC, kapilární ':
elektroforézy, hmotové spektrometrie a aminokyselinové
analýzy. Biologická aktivita analoga byla testována
kompetiCní vazbou na insulinové receptory na lidských
lymfocytech IM-9 a mařením lipogeneze v izolovaných krysích
ad i pocytech.
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Vplyv kardiopatogennej diéty na obsah peptidov s antibakteriálnymi vlastnosťami v myo-
karde potkanov

J. Adam1, Z. Chavková, J. Suržin, B. Grega
1 Ústav lek chémie a biochémie LF UPJŠ, tr. SNP 1, 040 66 Košice

V práci sú zhrnuté výsledky obsahu vofných aminokyselín a paptidov v myokarde potkanov,
ktorým bola 8 týždňov podávaná kardiopatogenná diéta.
Zistili sme, že v závislosti od dĺžky podávania kardiopatogennej diéty mení sa v jednotlivých
etapách pokusu (7,21,49 a 56 dní) spektrum vofných aminokyselín, počet peptidov i obsah
aminokyselín v nich.
V práci sú obsiahnuté i výsledky vplyvu získaných frakcií na rast kultúr baktérií S. aureus.

3.56

Zmeny v obsahu vofných aminokyselín a peptidov vo svale u ľudí v závislosti od doby
smrti

M. Adamová1, F. Longauer2, J. Adam3 •
1 Ústav pre súdne lekárstvo, LF UPJŠ, 040 01 Košice, Šrobárova 57

3Ústav lekárskej chémie a biochémie LF UPJŠ, 040 66 Košice, tr. SNP 1 i

Zistili sme, že v rôznych časových obdobiach od doby smrti mení sa obsah vofných a pep- •
tidove viazaných aminokyselín vo svale u ľudí zomrelých z rozličných príčin. ,:

Diferencie v obsahu vyššie uvedených látok možno pripísať anaeróbnym podmienkam a v |
nich prebiehajúcej degradácii bielkovinových molekúl. |.
V práci sa diskutuje možnosť využitia degradačných produktov postmortaine prebiehajúcej Ä
proteolýzy ako diagnostickej pomôcky na stanovenie času od doby smrti. U



3.57

IMOBILISOVANÝ TRYPSIN V SYNTHESE PEPTIDOVÉ VAZBY

T.Barth1, E.Anzenbacherová1, M.Čapka2, I. Jiříkova1, J.Jiráček1,
I .Svoboda1

1 ÚOCHB, ČSAV, Praha 6, 166 10, 2 ÚTZCHT, ČSAV, Praha 6, 160 00

Katalysa synthesy peptidové vazby trypsinem v částečné
nevodném prostředí je obecnS známá skutečnost, bohaté využívaná
v semisynthetických přípravách peptidu a bílkovin. S cílem
opakovaného použití trypsinu a jeho dokonalého oddělení od
ostatních reakční ch sloSek jsme připravili trypsin zakotvený na
chemicky oSetřené Sirckoporézní sklo. Vypracovali jsme podmínky
synthesy peptidové vazby mezi dvSma substituovanými L-argininy
(N°-acetyl-L-Arg-L-Arg-4-nitroani1 id a N°-Bz-L-Arg-L-Arg-4-
nitroanilid) a analysovali jsme produkty působení navázaného
trypsinu na B23-30 desoktapeptid insulin a a) Thr(tBu)OtBu a b)
Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-ArgNHEt (ethylamid dalarginu). Jako
limitující specifický faktor v těchto reakcích se jeví nízká
koncentrace trypsinu podmíněná počtem reaktivních míst na skle
a moZností jejich substituování trypsinem.

3.58

DÁLKOVÝ PŘENOS ELEKTRONU JAKO MECHANISMUS ZHÁŠENÍ
FOSFORESCENCE EXCITOVANÉHO TRYPTOFANU

V. Dadák 1, J.M. Vanderkooi 2, W.W. Wright 2

Katedra biochemie, přír. fak. MU, Kotlářská 2, 61137 Brno,
2
Johnson Research Foundation, Department of Biochemistry and Biophysics,
University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104 (USA)
K nabuzení tripletového stavu tryptofanu byl vybrán parvalbumin jako

bílkovina obsahující jediný tryptofanový zbytek zabudovaný ve strukturní
části molekuly. V reakční směsi zbavené kyslíku lze po ozáření při 280nm
pozorovat fosforescenci, její doba života je 5 ms.

Cytochrom c zháší fosforescenci parvalbuminu, konstanta zhášení pro

bimolekulární reakci je 2.9 x 10 M~ s . V deoxygenovaném roztoku cy-
tochromu c a parvalbuminu vyvolá ozáření redukci cytochromu c. Přítom-
nost nitritu v 0,2 mM až 1 mM koncentraci, (tj. v koncentračním rozmezí
které efektivně zháší fosforescenci ale ne fluorescenci tryptofanu),
podstatně sníží stupeň redukce cytochromu c.

Výsledky jsou v souladu s představou dálkového přenosu elektronů
(long-range electron transfer), jako jednoho z mechanismů uplatňujících
se při zhášení fosforescence excitovaného tripletového stavu tryptofanu
u bílkovinných makromolekul.
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VYZNÁM VOLBY BAZE DAT PRO VÝSLEDNÉ HODNOTY PREFERENČNÍCH
PARAMETRŮ PRO PREDIKCI SEKUNDÁRNÍ STRUKTURY BÍLKOVIN METODOU
PODLE CHOUA A FASMANA

L. Davidová, J. Hudeček

Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 2030,
128 40 Praha 2

Pro predikci sekundární struktury proteinů metodou podle
Choua a Fasmana má klíčový význam nalezení spolehlivých hod-
not preferenčních parametrů (normalizovaných frekvencí výsky-
tu postranních řetězců v různých typech sekundární struktury).
V současnosti používané sady parametrů jsou vesměs založeny
na analýze strukturních databází, definovaných pomocí algo-
ritmu přiřazení sekundární struktury podle Levitta a Greera
(J. Mol. Biol. 114, 181 (1977)).

V této práci bylo pro výpočet preferenčních parametrů vy-
užito alternativního souboru dat, založeného na algoritmu
přiřazení podle Kabsche a Sandera (Biopolymers 22, 2557 (1983)).
Byly studovány rovněž rozdíly v hodnotách parametrů, spočte-
ných odděleně pro jednotlivé strukturní třídy globulárních
bílkovin a vliv zahrnutí početnějších skupin homologických
do výchozí databáze.

-t

j

3.60

Izolácia a charakterizácia RNázy Sa2 exprimovanej v £. coli

G. Ďurčová, V. Both, J. Ševčík, V. Nazarov

UMB SAV, Dúbravská cesta, 842 51 Bratislava

Gén RNázy Sa2 zo Streptomyces aureofaciens RO8/26 sa exprimoval pomocou plazmidu
pMa5-19 v E. coli WK6. Štandardná produkcia enzymu je 1200 -1800 jednotiek na ml kulti-
vačného média. Na purifikáciu exprimovanej bielkoviny sa použila ionexová a molekulová
vylučovacia chromatografia. Stanovili sa niektoré vlastnosti enzymu a porovnali sa s vlast-
nosťami RNázy Sa.
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3.61

GLYKOPROTEINY S LEKTINOVOU AKTIVITOU Z HADOVKY

L.Koláčná, G.Entlicher

Katedra biochemie PřF UK, Albertov 2030, 12840 Praha 2

Z vajíček hadovky smrduté /Phallus impudicus L. ex
Pers./ byly izolovány dva lektiny, které mají glykoprotei-
nový charakter.

Lektin A, jehož izolace a některé nejzákladnější cha-
rakteristiky byly popsány již dříve, byl získán afinitní
chromatografií na fetuin-Sepharose. Molekulová hmotnost
nativní molekuly je 76 000. Lektin obsahuje )2% neutrál-
ních cukrů, jeho sacharidové složka je mikroheterogenní.
Jedná se o oligomannosidový typ N-glykosidicky vázaných
řetězců, které obsahují D-mannosu ?90%/ a N-acetyl-D-glu-
kosamin.

Nový lektin I byl izolován ionexovou chromatografií
na DEAE celulose 52. Kromě lektinu je přítomen ještě další
obtížně rozpustný protein /molekulová hmotnost 14 000/.
Molekulová hmotnost lektinu je 29 000. Preparát získaný
na sloupci ionexu obsahuje 30$ neutrálních cukrů.

3.62

VARIANTNÉ GLUKOAMYLÁZY SACCHAROMYCOPSIS FIBULIGERA

Ľ. Kováč, Ľ. Urbániková, E. Hostínová, J. Gašperík

ÚMB SAV, Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava

Dimorfná kvasinka Saccharomycopsis fibuligera je dobrým
producentom amylolytických enzýmov (a-amylázy, glukoamylázy,
a-glukozidázy). Vlastnosti variantných glukoamyláz z génov GLA 1
(S. fibuligera KZ) a GLU 1 (S. fibuligera HUT 7212) exprimovaných
v Saccharomyces cerevisiae boli porovnané s vlastnosťami
glukoamylázy produkovanej donorovým mikroorganizmom (S. fibuligera
KZ). Porovnaním sekvencií oboch génov sa zistilo, že sa tieto líšia
v 8 AMK, čo spôsobuje rozdiely v špecifickej aktivite, zmeny v
afinite k nízko- a vysokomolekulovým substrátom a posuny tepelného
a pH optima.

Všetky nami sledované glukoamylázy sa vyznačujú dobrou
renaturačnou schopnosťou po tepelnej denaturácii. Túto vlastnosť
si zachovávajú aj po enzymovéj deglykozylácii.



3 . 6 3

Purifikácia inhibítora RNázy Sa afinitnou chromatografiou.

D. Krajčíková, J. Ševčík

ÚMB SAV, Dúbravská cesta, 842 51 Bratislava

Pri purifikácii inhibítora RNázy Sa klasické chromatografické metody neboli účinné, preto sa
pristúpilo k aplikácii afinitnej chromatografie. Ako ligand bola použitá RNáza Sa. Komplex
RNáza - inhibitor sa rozrušil až pôsobením silných denaturačných činidiel. Najvyšší stupeň
renaturácie inhibítora sa dosiahol pri jeho vytesnení guanidínhydrochloridom. Po SDS elek-
troforéze vzorka vykazovala 2 pásy, ktoré zodpovedali bielkovinám s molekulovou
hmotnosťou 8500 a 14000.

3 . 6 4

Zjednodušený spôsob monitorovania biologicky aktívnych látok in vitro

J. Kušnír, M. Synek

Ústav lekár, chémie a biochémie, Lekárska fakulta UPJŠ, tr. SNP 1,040 66 Košice /

Biologicky aktívne látky aminovaného charakteru (bielkoviny, aminokyseliny, aminocukry, j
antibiotiká...) patria pri štúdiu živých systémov k najčastejšie stanovovaným komponentám. %
Uvádzame univerzálny postup analýzy takýchto látok, ktorý je kombináciou štandardnej chro- š|
matografie na tenkých vrstvách (elektroforézy) a súbežného d v o j i t é h o vyhodnotenia 'j
na princípe fluorescencie a absorbancie - jediným upraveným prístrojom. Postup je vhodný 4
tam, kde použitie zložitých analyzátorov by bolo neekonomické. 1

4 0
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NMR analýza hydrolyzátu bílkovin univerzálně značených uhlíkem-13

Jan Němeček, Stanislav Pospíšil

MBÚ ČSAV, Vídeňská 1083,142 20 Praha 4 - Krč

V hydrolyzátu bílkovinné frakce z řas pěstovaných v atmosféře CO2 obohaceného isotopem
C-13 byly pomocí NMR spektroskopie nalezeny vedle očekávaných aminokyselin i organické
kyseliny a cukry. Jednotlivé komponenty byly po chromatografii na ionexu identifikovány na
základě 1H a 13C NMR spekter.

3.66

VAZBA KVARTÉRNÍCH BENZOFENANTRIDINOVÝCH ALKALOIDU NA LIDSKÝ
SÉROVÝ ALBUMIN

H. Paulová, J. Slavík

Biochemický ústav, lékařská fakulta MU, Komenského nám.2,
662 43 Brno

Fluorescenční spektrofotometrií bylo zjištěno, že
kvartérní benzofenantridinové alkaloidy se váží na lidský
sérový albumin (HSA). Pomocí fluorescenčních měření a
rovnovážné dialýzy byla charakterisována vazba sanguinarinu
na HSA. Je diskutován vliv pH a vliv některých ligandů
(chloridových iontů, mastných kyselin, warfarinu a
diazepamu) na vazbu sanguinarinu.
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3.67

ŠTÚDIUM REAKCIÍ 9-AKRIDÍNIZOTIOKYANÁTOV S AMINOKYSELINAMI,
KINETIKA, RELATÍVNA FLUORECSENCIA, A HPLC ANALÝZA PRODUKTOV

D. Podhradský1, P. Oravec1, N. Mazánek1, M. Antalik1,
p. Kristián2

1Katedra biochemie PF UPJŠ Košice
2Katedra organickej chemie PF UPJŠ Košice

Reakciou 9-akridínizotiokyanátov s rôznymi aminokyseli-
nami vznikajú príslušné N-(9-akridinyl)-N-karboxymetyltiomo-
čoviny, ktoré v kyslom prostredí cyklizujú za vzniku prísluš-
ných tiohydantoínov.

Bola sledovaná kinetika v podmienkach pseudomonomoleku-
lových reakcií, študovali sa: vplyv teploty na rychlost
reakcií, relatívna fluorescencia produktov a HPLC analýza
tiohydantoínov.

BIOLOGICKÁ FUNKCIA PR - PROTEÍNOV PRI Cucumis sativus L.:
CHITINÁZA p28 (PR-3)

V- Rejplca. , Ľ. Slovákova
3,68

ustav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV,
900 28 Ivanka pri Dunaji

Infekcia kotyledonov uhoriek (Cucumis sativus L., cv.
Laura) vírusom TNV (nekrotižujúci patogén) stimulovala
superexpresiu chitinázovej aktivity lokalizovanej v apo-
plaste hypersenzitívne reagujúcich rastlín. Kvalitatívnou
analýzou extraktov intercelulárnych štiav (ICF) zdravých
a infikovaných kotyledonov metódou natívnej polyakrylami-
dovej gélovej elektroforézy (PAGE) bola dokázaná jedna
anodická chitináza, označená ako protein p28 patriaca do
triedy PR-3. Chitináza bola purifikovaná do elektrofore-
tickej homogenity podlá nami vypracovanej purifikačnej
schémy obsahujúcej pät krokov- precipitáciu síranom amón-
nym, ionexovú a gélovú chromatografiu, preparatívnu elek-
troforézu a elektroelúciu. Finálny, elektroforeticky ho-
mogénny produkt mal molekulovú hmotnost 28 400 a izoelek-

), trický bod, stanovený pomocou IEF, 4,2. Voči purifikova-
l nej anodickej chitináze bola pripravená špecifická poly-
f klonálna králičia protilátka. Imunobloting proteínov se-
1; párovaných natívnou anodickou PAGE dokázal monošpecifickú
I reakciu protilátky iba s proteínom p28. Akumulácia chiti-
l názy (p28) po aplikácii rôznych biotických a abiotických
s stresov bola analyzovaná imunodetekciou (Western blottin-

i gom).

.j
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3.69

HOMOLÓGTA. PRIMÁRNYCH STRUKTUR POLYGALAKTURONÁZ RÔZNEHO PÔVODU

E . S t r á t i l o v á , O.Markovič, Ľ.Rexová-Benková

Chemický ú s t a v SAV, Dúbravská 9, 842 38 B r a t i s l a v a

Doteraz sú známe kompletné primárne štruktúry polygalak-
turonáz z Aspergillus niger /2 formy/, Aspergillus
tubigensis, Pseudomonas solanacearum, Erwinia carotovora,
rajčín, peľu Oenothera organensis a kukurice a čiastočné
štruktúry 150%I polygalakturonáz z broskýň a nami izolovanej
majoritnej formy z komerčného preparátu Rohament P
/Aspergillus species/. Napriek veľkej variabilite štruktúr
/21-95% homológia/ sa z i s t i l i viaceré striktne konzervované
kratšie segmenty lokalizované v C-koncovej časti molekuly,
ktoré sú pravdepodobne zapojené do katalytického účinku
enzýmu.

Fungálne polygalakturonázy vykazujú naviac veľkú
podobnosť N-koncových dekapeptidov, aj keď nie sú úplne
identické.

3.70

Odštěpování fibrinopeptidů z adherovaného fibrinogenu

J. Suttnar, J. E. Dyr

ÚHKT, U nemocnice 1,128 20 Praha 2

Fibrinogen (Fbg) je plasmatická adhezivní bílkovina, tvořená třemi páry neidentických
řetězců: Aa.Bpa y. Serinová proteasa trombin odštěpuje fibrinopeptidy A a B (FPA, FPB)
z řetězců Aa a Bp, což vede k přeměně Fbg na fibrin. Rychle odštěpovaný FPA je po určité
časové prodlevě následován FPB. Ve Fbg sorbovaném na různých površích byly zjištěny
změny jeho konformace monoklonálními protilátkami, které rozlišovaly povrchově vázaný a
rozpustný Fbg a inhibovaly polymeraci fibrinu. Tato data implikují, že podobné konformační
změny mohou provázet přeměnu Fbg na fibrin. Protože odštěpování FPB je urychlováno
polymeraci fibrinu, vzniká otázka, zda adsorpce Fbg má podobný vliv.
Pro sledování odštěpování fibrinopeptidů z fibrinogenu sorbovaného na ELISA destičkách
jsme použili monoklonální protilátky proti epitopům N-koncových oblastí Fbg. Zjistili jsme, že
rychlost odštěpování FPB je srovnatelná s FPA a že nedochází k časové prodlevě na počátku
reakce.
Je známo, že za přítomnosti krevních destiček, na které se po jejich aktivaci Fbg váže, dochází
rovněž k urychlení odštěpování FPB. FPB je silným chemotaktickým činidlem pro makrofágy
a tak naše poznatky mohou signalizovat možnost dalšího regulačního mechanismu při vývoji
trombu.
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Vplyv aminokyselinového zloženia diety na metabolické procesy a kvalitu mäsa ošípaných

L. Vaško, Š. Ivanko, P. Turek, D. Máte, R. Hojer

UVL, 041 81 Košice, Komenského 73

U sledovaných biochemických parametroch v krvi a v pečeni (AST, ALT, GGT, Argináza,
Močovina, CB, Amyláza) sme nezaznamenali štatisticky významné rozdiely medzi jednotliv-
ými dietami. Vyšší obsah bielkovín a lepšie aminokyselinové zloženie diety pozitivně ovplyvnili
jatočné ukazovatele. Zistili sme vyššiu výťažnosť, väčšiu hmotnosť šunky a karé, nižšiu chrbto-
vú slaninu bez zmien v obsahu vody, tuku a bielkovín v samotnom svale m.l.d. Stabilita
tukovej zložky (chrbtová slanina skladovaná tri mesiace pri -18°C) hodnoty pHi, pH24, farba
mäsa, strata hmotnosti skladovaním, boli ovplyvnené výskytom PSE mäsa, bez zjavného
vplyvu diét.
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Destrukce cytochromu P450 působení benzenu a jeho metabolitů in vitro

B. Filipcová, P. Souček, I. Gut

SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10

Cílem této práce bylo prostudovat možný mechanismus destruktivního působení benzenu
a jeho metabolitů na cytochrom P450 (P450) v pokusech in vitro. Tato práce navazovala na
zjištění, že po inhalaci benzenu in vivo docházík destrukci P450 indukovanéhofenobarbitalem
(I. Gut, Zbi. Pharm, 122, 1983, 1139).
Ke studiu jsme použili izolované mikrosomy z potkaních jater premedikovaných fenobarbi-
talem. Přímý destruktivní účinek benzenu nebo jeho metabolitů byl sledován během inkLbace
mikrosomů s těmito látkami. Případný vliv jejich metabolitů jsme hledali po současném přidání
NADPH-generujícího systému, který umožňuje P450 katalyzované reakce. Destruktivní
účinky aktivních forem kyslíku jsme analyzovali v inkubacích se superoxid dismutásou a
katalásou a vliv peroxidace lipidů v inkubacích s EDTA. Primární působení na hem nebo
apoprotein bylo sledováno pomocí elektroforésy v polyakrylamidovém gelu s následným
barvením na hem nebo protein.
Benzen ani fenol nezpůsobil výrazné poškození P450. Významné snížení obsahu P450 bylo
zjištěno po benzochinonu (BQ), hydrochinonu (HQ) a pyrokatechinu (P). Degradace P450
byly časově a koncentračně závislé a tyto průběhy se také lišily se změnou pH.
Závěrem lze uzavřít, že P, BQ, HQ inaktivují P450-PB jak poškozením hernu tak proteinu,
přičemž se v těchto mechanismech významně neuplatňují ani aktivní formy kyslíku ani per-
oxidace lipidů.

4 . 7 3

Interakce aromatických xenobiotik s jaterními cytochromy P-450 v kuřecím embryu

M. Machala, J. Turánek, L. Mátlová1, K. Nezveda ,

VÚVeL, Hudcova 70, 621 32 Brno >
1 Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, 602 37 Brno |

Jaterní cytochrom P-450-dependentní monooxygenázové aktivity (0-dealkylázy, N-demety- *
lázy a další") v kuřecím embryu byly sledovány po podání modelových cizorodých látek •$
(2,3,7,8-tetrachlór-dibenzo-p-dioxinu, polycyklyckých aromatických uhlovodíků, 3,3'A,A\- |j
tetrachlórbifenylu, aromatických aminů, fenobarbitalu, lindanu, acetonu, dexamethazonu a I
di-[2- etylhexyl] ftalátu). Byla nalezena vysoká indukce cytochromu P450IAI xenobiotiky typu ::l
TCDD, P450IA2 byl nalezen po parciální separaci na FPLC, jeho indukce však byla "překryta" •?
hlavním TCDD- inducibilní formou IA1. Fenobarbital - inducibilní formy byly na rozdíl od savců
zvýšeny také aromatickými polyaromáty, cytochrom P450IIE a P450IIIA nebyly pravděpo-
dobně v kuřecím embryu přítomny.

47



4.74

ÚČINOK 4-ALKYLMORFOLÍN-N-OXlUUv Ai\ LNĽKULI1CKÝ MLTABOLlZMUb

•JÁDOROVÝCH BUNIEK

M
1
M. Miko 1, F. Devínsky2

Kat.mikrob.,bioch. a biologie CHTF STU,B12 37 Bratislava

Kat.anorg. a crg. chémie FaF UK, 832 32 Bratislava

V nadväznosti na naše predchádzajúce výsledky študoval

sa účinok série 4-alkylmorfolín-N-oxidov (MONO) na endogénnu

respiráciu buniek Ehrlichovho ascitového karcinomu (EAC)

a leukemických buniek L1210. Zistila sa závislosť medzi dĺž-

kou postranného retazca MONO a stupňom inhibície endogénnej

respirácie. Najúčinnejšie inhibitory obsahovali v postrannom

retazci C12 až C14. Podobné výsledky sa získali aj v prípade,

ak sa ako substrát použil sukcinát. Na základe týchto výs-

ledkov sa u vybratých derivátov MONO sledoval účinok na ae-

robnú .Jykolýzu, hladinu celkových a neproteínových tiolov

a hladinu ATP. Pozorované inhibičné účinky MONO sú sekundár-

nym dôsledkom primárneho zásahu týchto látok do integrity

biologických membrán nádorových buniek.

4 . 7 5

L1POPEROXIDACE NA PIALYZAČNÍCH MEMBRÁNÁCH

Štípek S.*, Haragsim L.*, Zima T*. Bártová V.A

*/. ústav pro lékařskou chemii a biochemii, 'Ústav pro toxikologii, &HDS II. interní kliniky,
Kateřinská 32, 12108 Praha 2

Sledovali jsme peroxidaci lipidů v plné krvi a plazmě pacientů v chronickém dialyzačním
programu na dvou dialyzačních membránách (cuproplian a GambraneR). Jako známku
peroxidace lipidů jsme měřili koncentraci malondialdehydu (MDA).

MDA jsme stanovovali modifikovanou metodou podle Carbonneaua jako koncentraci
látek reagujících s kyselinou thiobarbiturovou (TBARS). MDA s kyselinou thiobarbiturovou
vytváří barevný komplex, který jsme stanovovali fotometrický. Měřili jsme jednak volný MDA ľ;
(vMDA) a jednak celkový MDA (cMDA) po alkalické hydrolýze, tj. vřetně frakce vázané na J.*
proteiny, nukleové kyseliny a některé další nukleofilní látky. i,i

Pacienti z HD programu (n=20) byly dialyzováni v průměru 4 3 roku (1 - 13 let), jejich K
průměrný věk byl 44,9 let (20 - 66 let), průměrný počet dialýz byl 560 (116 -1450). Šest z nich bylo £
léčeno rekombinantním lidským erytropoetinem v průměrné dávce 57 lU/kg tělesné váhy týdně. Fj

U dialyzovaných jsme prokázali významné zvýšení hladin TBARS v porovnání s kontrolní '
skupinou 35 dárců krve, průměrného věku 27,9 (19 - 46) let. V průběhu dialýzy dochází k j :
významnému zvýšení koncentrace MDA. Tato změna ,jť významně vyšší na cuprophanové ,
membráně než na GambraneR. Nepodařilo se nám prokázat významné rozdíly mezi pacienty <
léčenými erytropoetinem a pacienty bez této léčby. V skupiny pacientů ani u kontrolní skupiny ,
jsme neprokázali korelaci koncentrace TBARS s věkem. U pacientů jsme neprokázali korelaci s '
dobou HD léčení, počtem dialýz ani počtem transfuzí.
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Antioxidačné účinky (N-Salicylidénglutamáto)-med'natých komplexov s ligandami diazolo-
vého typu

L. Andrezálová, 2. Ďuračková , A. Valent

Katedra chemickej teórie liečiv FaF UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava

'Ústav lekárskej chémie a biochémie LF UK, Sasinkova 2, 811 08 Bratislava

Sledovala sa antiradikálová aktivita komplexov Cu[(sal-L-glu)(H2O)2] H2O, Cu[(sal-D,L-
glu)H2O].2H2O, [Cu(sal-L-glu)X], [Cu(sal-D,L-Glu)X], kde X = pyrazol; imidazol; 3,5-dime-
tylpyrazol. Ich SOD podobná aktivita bola študovaná v systéme xantín-xantínoxidáza-INT pri
pH = 7.8, kde komplex inhiboval redukciu INT spôsobenú vznikajúcim superoxidom. Miera
inhibície redukcie INT v závislosti od koncentrácie komplexu bola stanovená spektrofotome-
tricky. Nepozoroval sa vplyv samotných ligandov testovaných v 5,5 a 4,3 krát vyššej kon-
centrácii ako je ekvimolárna a CU 2 + iónov v ekvimolárnej koncentrácii na aktivitu komplexov.
Taktiež ju neovplyvňovala prítomnosť albumínu o koncentrácii 1,47 ^mol.dm"3. Fosfátový
tlmivý pufor mal koncentráciu 0,05 mol.dm"3. Pri jeho zriedení na koncentráciu 10"3 mol.dm
aktivita komplexov výrazne poklesla. Testované komplexy majú schopnosť inhibovať reduk-
ciu INT. V závislosti od ich optickej aktivity významnejšia je L- forma a v závislosti od ligandu
klesá aktivita v rade : imidazol, pyrazol a 3,5- dimetylpyrazol.

4.77

KEAKCIA ALBUMÍNU S ANHYDRIDOVYNAI SKUPINAMI FUNKČNÝCH
POLYMÉROV

J. Augustín, Š. Baláž

Chemickotechnologická fakulta STU, Radlinského 9,
812 37 Bratislava

Maleianhydridové kopolyméry a terpolyméry obsahujúce reaktívnu
anhydridovú skupinu -CH-CO-O-CO-CH- reagujú vo vodnom roztoku
proteinu za podmienok konkurenčnej reakcie s OH" iónmi prostredia
za vzniku príslušných dikarboxylových kyselín -CH(COOH)-CH(COOH)-
a reakčného produktu polymér-proteín, viazaného amidovou väzbou
-CH(COOH)-CH-CO-NH-Proteín. Reakcia vo vodnom prostredí prebieha
iba pri alkalickom pH v závislosti na reakčných podmienkach (pomer
koncentrácie protein : polymér, pH, teplota) reakčný produkt vykazuje
rôzne fyzikálne vlastnosti od tvorby viskóznych roztokov až po gély
s rôznym stupňom tuhosti a stupňom napučiavania. Protein v géli je
čiastočne kovalentne viazaný, čiastočne uzavretý do priestorovej struk-
túry gélu.

Kinetika reakcie proteinu s kopolymérom má zložitý priebeh, pretože
v prvej fáze je ovplyvňovaná rýchlosťou solubilizácie proteinu, v
ďalšom postupným sieťovaním reakčného produktu.
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Účinok stobadínu na izoproterenolom poškodené mitochondrie srdca starých králikov

E. Barnová1, J. Guzy1, L Beneš2

1 Ústav lek. chémie a biochémie LF UPJŠ, tr. SNP 1, 040 66 Košice
2Ústav org. syntézy Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava

V práci bol sledovaný vplyv stobadínu hydrochloridu (2 mg/kg) na niektoré parametre ener-
getického metabolizmu mitochondrií myokardu ako zdravých, tak aj izoproterenolom pre-
medikovaných králikov. Stobadin zvyšuje aktivitu ATP-ázy, znižuje aktivitu SOD a zvyšuje
hladinu malondialdehydu. Podobne ovplyvňuje mitochondrie srdca u izoproterenolom pre-
medikovaných králikov.

4.79

Distribúcia rizikových prvkov u oviec po prijme priemyselného substrátu

J. Bíreš1, P. Bartko1, G. Kováč1, M. Jesenská1, 2. Juhásová2, E. Kovářová2

1ÚVL, Komenského 73, 041 81 Košice, 2ÚEVM Duklianskych hr. 1/A, 040 01 Košice

Distribúcia rizikových prvkov sa u oviec sledovala po príjme priemyselnej emisie zo závodu
na výrobu medi. Najvyššia koncentrácia Cu bola v pečeni oviec uhynutých na intoxikáciu
meďou (2242,0 ±1351,52 mg.kg"1 sušiny). Obličky v priebehu experimentu nakumulovali
304,65 ±256,39 mg Cu.kg'1 v sušine). Najnižšie množstvo Cu sme zistili v kostnom a mozgo-
vom tkanive. Po aplikácii testovanej emisi sme najvyššie hladiny Zn zaznamenali v pečeni a
obličkách (407,18 ± 217,85 resp. 163,56 ± 48,70 mg.kg"1 sušiny) a najnižšie v mozgovom
tkanive (67,4 ±10,25 mg.kg"1 suš.). Najviac Fe u vyšetrovaných bahníc sme zistili v slezine
(3896,21 ± 3042,88 mg.kg"1 suš.). V závislosti na podávaní priemyselného substrátu bola
najvyššia kumulácia As v obličkách a stene tenkého čreva (14,12 ± 3,93 resp. 8,04 ± 3,79 fx
mg.kg"1 suš.). Najvyššie hodnoty Cd sme pozorovali v pečeni a kostnom tkanive (0,389 ± &
0,22 resp. 0,44 ± 0,08 mg.kg"1 suš.) a Pb v obličkách a pečeni (4,42 ± 2,67 resp. 3.70 ±
1,81 mg.kg"1 suš.).
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4.80
SÍUOIUM VLIVU 8ENZ0FENATHRIDIN0VÝCH ALKALOIDU1 NA ISOLOVANÉ
POTKANÍ HEPATOCYTY

S. Dvořáčková, 3. Ulrichová, 0. Walterová, V. Šimánek

Ústav lékařské chemie LF UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Sanguinarin, chelerythrin a chelidonin, alkaloidy benzo-
fenanthridinového typu, jsou obsaženy v řadě fytoterapeutických
a homeopatických přípravků. Byl studován vliv těchto alkaloidů
na viabilitu isolovaných potkaních hepatocytů. Při inkubaci
s hepatocyty sanguinarin a chelerythrin indukují v závislosti
na jejich koncentraci uvolnění cytosolických enzymů (LDH, AST,
ALT) a snížení intracelulární hladiny GSH. Při koncentracích
50 - 100 ,uM způsobují buněčnou smrt. Zvýšená lipoperoxidace
membrán nebyla pozorována. Mikroskopicky bylo zjištěno, že
popsaným biochemickým změnám předchází penetrace obou alkaloidů
do buňky a jejich akumulace v lysosomech. U chelidoninu nebyl
pozorován signifikantní vliv na sledované parametry funkce he-
patocytů ani při vyšších koncentracích (100 - 500 /UM).

4.81

SUPEROXIDDIZMUTÁZE-PODOBNA AKTIVITA 2,4-U1HYUKUXYBĽNZYL1DEN-
TIOSEMIKARBAZONATO-Cu KOMPLEXU

Z. Ůuračková , G. Polachová , 3. Cársky , A. Valent

Ústav lek. chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK, Sa-
sinkova 2, 811 OB Bratislava, 2«at. anorganickej a organickej
chémie FaFUK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava

Pripravili sme Cu(II) a Zn(II) komplex s 2,4-dihydroxy-
benzylidéntiosemikarbazónom a stanovili ich schopnosť reago-
vať so superoxidom v systéme chemickej (fenazínmetylsulfát a
NADH) a fotochemickej (riboflavín - metionín) tvorby super-
oxidového aniónu. Jeho detekciu sme robili s INT.

Antiradikálovú schopnosť sme vyjadrili hodnotou IC5Q =
= 2,88 - 1,15 . 10~6 mol.1-1 (v závislosti od použitého sys-
tému), čo je hodnota zrovnateľná s hodnotami IC5Q iných bio-
koordinačných zlúčenín, ktoré boli stanovené nepriamymi meto-
dami .

Zn(II) komplex antiradikálovú aktivitu významne nepreja-
voval. Hodnota IC5Q nebola významne ovplyvnená pridaním EDTA
(IO-4 mol.I" 1). Pridaný albumín (0,11 mol.I"1) zvýšil aktivi-
tu komplexu o 14 \.

Ekvimolárne množstvá ligandov ani Cu(II) neprejavovali
významnú aktivitu v systéme PMN - NADH.



4 . 8 2

VLIV KADMIA NA VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A HEMATOLOGICKÉ
UKAZATELE A NA FAGOCYTARNÍ AKTIVITU U POTKANU

Fučíková.A., Vodičková.H., Slámová.A.
Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6

Kadmium, které je častým kontaminantem potravy, vody a vzduchu
bylo přidáváno do krmné směsi pokusným potkanům ve formě anorganické soli
(CdCIo) a dále ve formě organicky vázaného Cd v sušených kvasinkách
Candiaa utilis (krmné kvasnice VITEX). Pokusné skupiny A i B dostávaly
shodně cca 0,6 mg Cd.kg-"1 krmné směsi. Kontrolní krmná směs obsahovala
kvasnice VITEX s nízkým obsahem Cd (0.071 mg C ď 1 kg krmné směsi). Pokus
byl prováděn celkem na 24 samcích kmene Wistar o hmotnosti cca 200 - 250 g
ve věku 3 měsíců. U všech skupin potkanů byl sledován červený a bílý krevní
obraz, fagocytární aktivita, aktivita aminotransferáz (AST, ALT), celková
bílkovina a hladina krevní glukózy. Statisticky významný stimulační vliv kadmia
byl prokázán u fagocytární aktivity souhlasné s některými literárními údaji.
U dalších sledovaných ukazatelů nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly
mezi skupinami.

4.83

Hladiny niektorých biochemických parametrov v sere starých králikov po aplikácii stobadi-
nu a izoproterenolu

J. Guzy1, M. Cisár2, E. Barnová1, L Beneš3

1 Ústav lek. chémie a biochémie LF UPJŠ, tr. SNP 1, 040 66 Košice
2Oddelenie klin. biochémie FNSP" Košice
3Ústav org. syntézy Farmaceutickej fakulty UK Bratislava

V práci sme sledovali hladinu glukózy, triacylglyceridov, cholesterolu a enzýmov AST, CK, i
LDH, ALP, ALT a GMT v krvnom sére starých králikov v časovej závislosti po podaní izopro- f.
terenolu (1 mg/kg) a stobadinhydrochloridu (2 mg/kg). V skupine starých králikov (24 mes.) f
sme vyvolali poškodenie srdca typu mikroinfarktov podaním izoproterenolu. Po tejto dávke V
došlo k podstatnému zvýšeniu hladín hlavne enzýmov AST, LDH, CK a ALP popri zníženej *
hladine GMT. Ak bol pred podaním izoproterenolu aplikovaný stobadín došlo k podstatnému
protektívnému účinku.
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N-demethylace nitrosoarninů rostlinným cytochromem P-450

H. Hansíková, M. Stiborová

Katedra biochemie PřF UK, Albertov 2030,128 40 Praha 2

2 cibulí tulipánů (Tulipa fosteriana L.) byly izolovány elektroforeticky homogenní preparáty
cytochromu P-450 o Mr 50100 a NADPH-cytochrom P-450 reduktazy o Mr 70 200 s Km pro
NADPH 6,25/< M. Izolovaný P-450 vykazoval vysokou afinitu k fyziologickým substrátům kys.
laurové a skořicové, jejichž spektrální disociační konstanty mají hodnoty 0,95x10"7M a
1,72x10~6 M. Byl vytvořen rekonstituovaný rostlinný systém v definovaném poměru enzymů
P-450: reduktáza 1:1,5. Poprvé byla prokázána aktivita rostlinného rekonstruovaného
systému k exogenním substrátům - nitrasoaminům. Byly vypočteny Km pro demethylaci
N-nitrosomethylanilinu 4,39x10'5 M a N-nitrosodimethylaminu 1.42X10"4 M.

4.85

STUDIUM ANTIOXIDAČNÝCH VLASTNOSTÍ PROPENTDFYLÍNU V ERYTROCY-
TOCH

M. Hrnčiarová , 3. Cársky , L. Mahrlová1, Z. Mahrla2

Ústav lekárskej chémie, biochemie a klinickej biochemie LF UK,
Sasinkova 2, 811 OB Bratislava, 2ŠUKL, Kvetná 11, 821 08 Bra-
tislava

V rámci štúdia farmakologicky významných vlastností pro-

pentofylínu (PPF, VULM 953) sme sledovali antioxidačné účinky

tejto látky v modelovom systéme ľudských erytrocytov a ich

izolovaných membrán. Zistili sme, že testovaná látka stabili-

zuje štruktúrnu a funkčnú integritu buniek modelového systé-

mu, čo sa prejavuje významným znížením fragility a citlivosti

voči lipoperoxidácii. Nezistili sme významný účinok testova-

nej látky na aktivitu glukoza-6-fosfátdehydrogenázy a stupeň

oxidácie hemoglobínu viazaného na membránu.
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VAZBA MERKAPTOBORÁTU SODNÉHO NA THIOLOVŽ SH SKUPINY
PROTEINŮ IN VITRO

1 2 2 2
L.Kameníková. E.Buchar, V.Horn, I*Janků
1ILF, Ruaká 85, TOO 05 Praha 10, 2Fktf ÍSAV, Albertov 4,

128 00 Praha 2

Merkaptoboiét sodný (BSH), sledovaný pro použ i t í v
neutronové záchytové t e r a p i i mozkových nádorů, vyvolává
akutní ledvinnou dysfunkci* Byla sledována interakce BSH
se sulfhydrylovýrai skupinami prote inů tkání potkana ( j á t -
ra, l edv iny, mozek) a subcelu lárních f rakc í l e d v i n v pod-
mínkách i n v i t r o s použitím Elmanova č i n i d l a jako s p e c i -
fického č i n i d l a pro d e t e k c i volných th io lových skupin.
Podí l vazby BSH na prote iny j e d n o t l i v ý c h orgánů ae výraz-
ně n e l i é i l , zatímco procento obsazenost i SH skupin mer-
kaptoborátem u j a t e r bylo významně n i ž š í než u l edv in a
mozku. To Je v souladu s výsledky s t u d i e saturačních k ř i -
vek znázorňuj ících i n t e r a k c i BSH s SH skupinami prote inů
jednot l ivých orgánů. Bylo potvrzeno, že saturační kapaci-
t a j a t e r je n e j v y š š í , V pokusech se subcelulárními frakcemi
l e d v i n potkana bylo prokázáno n e j n i ž š í procento obsaze-
n o s t i th io lových skupin BSH v c y t o s ó l o v é frakci*

4.87

Cu - viažuce bielkoviny v tráviacom trakte húseníc druhu Galleria mellonella.
Z.Obselková, R. Bátora, B. Polek,

OEH, Ústav Ekobiológie SAV,
Sienkiewiczova č.i, 81434 Bratislava

Húsenice siedmeho instaru druhu Galleria mellonella (Lepidoptera, Pyralidae)
konzumovali potravu, kontaminovanú síranom mednatým (50/<g Cu/g potravy) počas
štyroch dní. Subcelulárnou frakcionáciou sme zistili, že podstatná časf Cu tráviacej
sústavy sa nachádzala v rozpustnej cytozolovej frakcii (t. j . v supernatante bez častíc).
Z elučného profilu, získaného chromatografickým delením bielkovín tráviacej sú-
stavy húseníc na kolóne, naplnenej Sephadexom G - 75 vyplýva, že Cu sa viaže na biel-
koviny s molekulovou hmotnosťou približne 11 000 daltonov podobnej metallothio-
neinom a do frakcií vysokomolekulárnych bielkovín (približne nad 60 000 daltonov).
V práci sa diskutuje o úlohe tráviacej sústavy pri ochrane hmyzu pred účinkami
kontaminovanej potravy.
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Akumulácia Cd a adaptácia hmyzu na jeho účinky.
B. Polek, Z. Obselková, J. Godočíková,

OEH, Ústav Ekobiológie SAV,
Sienkiewiczova č.l, 814 34 Bratislava

Húsenice druhu Galleria mellonella sme injikovali s vyzývacími dávkami Cd,
alebo Zn (2, resp.4 «g/g hmotnosti tela) v rôznych časových intervaloch (8, 24. 48
hodín) pred následnou injekciou letálnej dávky kadmia (12 alebo 16/íg/g).

Vyzývacia dávka v dobe predpôsobenia 8 hodín významne zvyšovala toxicitu le-
tálnej dávky. Vyzývacia dávka v dobe predpôsobiaci interval 48 hodín významne
zvyšoval toleranciu voči letálnej dávke. Ukázalo sa, že tolerantnejšie na letálnu dáv-
ku kadmia boli húsenice po dvojnásobnom predpôsobení s vyzývaciou dávkou Cd
alebo Zn.

4 . 8 9

Aktivace karcinogénu peroxidasou

M. Stiborová

Katedra biochemie PřF UK, Albertov 2030,128 40 Praha 2

Peroxidasa oxiduje in vitro karcinogenní azobarviva N,N-dimethylaminoazobenzen a Sudan
I (1-fenylazo-2-hydroxynaftalen) na produkty vázající se na DNA, tRNA a homopolydeoxyri-
bonukleotidy (poly(dX)). Intermediáty vzniklé jednoelektronovou oxidací (radikály) jsou zod-
povědné za modifikaci nukleových kyselin. Vazba produktů oxidace azobarviv peroxidasou
na nukleové kyseliny je inhibována askorbátem NADH, glutathionem a MgCfc. Pomocí Ran-
derathovy metody (^P-postlabeling) byly detegovány a kvantifikovány jednotlivé adukty
tvořené z deoxyribonukleosidu DNA a aktivovanými azobarvivy. Cílovými deoxyribonukleo-
sidu DNA a aktivovanými azobarvivy. Cílovými deoxyribonukleosidy DNA jsou deoxyguano-
sin a deoxyadenosin. Výsledky jsou diskutovány z hlediska možné role peroxidasy v aktivaci
karcinogénu v tkáních s vysokým obsahem tohoto enzymu.
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4 . 9 0

In vivo a in vitro biotransformace látky VÚFB 16956 - potenciálního cytostatika

A. Šroler, V. Wsól, E. Kvasničková, I. M. Hais

Biotransformace látky VÚFB 16956 6-[2-(2-hydroxyethyl)aminoethyl] -5,11-dioxo-5,6-
dihydro-11 H-indeno [1,2-c jisochinolinu je studovánain vitro (pomocíenzymů subcelulárních
frakcí homogenátu jater samce potkana) a in vivo (po jednorázovém podání látky) v moči a
stolici intaktnich zvířat a po indukci fenobarbitalem. Jednotlivé metabolity jsou porovnávány
a předběžně charakterizovány na základě podmínek, za kterých vznikají a jejich chromato-
grafického chování.

Jí
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5.91

PRODUKCE KYSELINY L-MLÉČNÉ VLÁKNITÝMI HOUBAMI RODU
RHIZOPUS.

M. Rosenberg, L. K r i š t o f i k o v á

CHTF STU B r a t i s l a v a . R a d l i n s k é h o 9, 613 37 B r a t i s l a v a

V l á k n i t é houby rodu RHi-zopnis, druhy arrhisus a
orysae jsou schopné vysoce selektivní produkce kyseliny
mléčné na s^charidických substrátech v aerobním režimu
fermentace. Výhodu vláknitých hub proti bakteriálním
producentom lze spatřovat v jednoduchých kultivačních
médiích, široké paletě použitelných substrátů, produkce
výhradně LC -O anoméru .vysoké selektivitě a v aerobním
režimu kultivace, který umožňuje dobrou neutralizaci
kyseliny CaC2+) i ony. Vláknité houby rodu Rh.iz.opus navíc
patří mezi tukotvorné mikroorganismy. Proto byla selekce
produkčního mikroorganismu Rhisopus arrhizvis CCM 8109
zaměřena nejenom na selektivitu tvorby kyseliny L-mléčné,
ale i na maximální obsah polynenasycených mastných
kyselin, především y-linolénové kyseliny, v mycéliu
producenta. Byly charakterizované základní vztahy mezi
produkcí kyseliny L-mléčné a tvorbou polynenasycených
mastných kyselin v průběhu fermentace a po vyčerpání
sacharidického substrátu a prokázán význam tvorby polyolů
v tomto procesu.

5.92

INTEGRACE OPERACÍ PR B M Y S L O V Ý C H BIOTECHNOLOGICKÝCH VÝROB

M. Rychtera1, K. Melzoch1, V. Hábová1

1VŠCHT, Technická 5, 166 2B Praha 6 :

Integrovaným procesem rozumíme takový proces, ve kte-

rém je spojena izolační část přímo s produkční částí.

Mají-li vznikající produkty inhibiční charakter, pak je

integrace přímo nezbytná. Ideální řešení se naskýtá u .;

kontinuálních procesů. Recirkulace mikroorganismů bývá ;.v,

obvykle prvním krokem integrace procesu s izolační částí. J

Pro konkrétní případ produkce mléčné kyseliny a ethanolu ;';

jsou ukázány přednosti produkce s recirkulací mikroorga- *

nismů. Stávající techniky izolace umožňují pripojení dal- Í;

šiho stupně, např. pro případ mléčné kyseliny lze pomocí

elektrodialýzy deacidifikovat systém a tím snižovat inhi-

biční vliv produktů. V příspěvku budou uvedeny přehledně

případy integrovaných systémů, které byly prověřeny v ma-

lém či větším měřítku. !
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5.93

Magnetické sorbenty pro isolaci a imobilizaci biologicky aktivních látek

I. Šafařík

Laboratoř analytické chemie, Sdružení biologických pracovišť, Branišovská 31, 370 05
České Budějovice

Magnetické sorbenty (jak afinitní, tak ionexové) a magneticky značené biologicky aktivní látky
jsou vhodnými nástroji pro isolaci žádaných produktů z hrubých směsí, frakcionaci buněč-
ných populací, odstranění enzymů z reakčních směsí po dosažení žádaného stupně kon-
verze, čištění odpadních vod i pro cílenou terapii při vybraných onemocněních. V příspěvku
bude stručně shrnuta současná situace v této oblasti a presentovány výsledky týkající se
isolace vybraných enzymů pomocí magnetických afinitních sorbentů a imobilizace enzymů
na magnetické nosiče.

5.94

Vliv biostimulátoru RASTIMU 30 DKV na výnosové a chemickotechnologické ukazatele ve-
getující cukrovky Beta vulgaris L

J. Zahradníček1, A. Kadlík1, M. Henselová2, V. Konečný2

1Cukrspol a.s., VÚC, Komořanská 30,143 19 Praha - Modřany
2VÚCHT, Pri Vinohradoch 269, 836 03 Bratislava

V polních poloprovozních pokusech založených v roce 1991 na dvou geograficky a agroe-
kologicky odlišných lokalitách se sledoval účinek dělené foliárníaplikace růstového regulátoru
RASTIM 30 DKV na výnos bulev cukrovky a její chemickotechnologické složení Přípravek >
s účinnou látkou 3- /benzyloxykarbonylmetyl/, benzotiazolin - 2ón se aplikoval na list cuk-
rovky, jednak v údobí 6 párů pravých listů (zakrývání řádků) v dávce 300 ml/ha a pak v údobí
začátku fyziologického vyzrávání řepy v dávce 180 ml/ha. Nejvyššího účinku na většinu klí-
čových sledovaných ukazatelů bylo dosaženo při obojí aplikaci. Ošetřená řepa vykázala při
sklizni oproti kontrole výrazně vyšší výnos bulev a cukru. V obsahu technologicky škodlivých {
látek, mezi něž patří hlavně amidy, volné aminokyseliny a popeloviny, nebyly mezi variantami
shledány žádné významné rozdíly. Ukázalo se, že biostimulační účinek přípravku je podmíněn
samotnou kvalitou řepného porostu. Výskyt plevelů a listových chorob se projevil depresivně. {
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5.95

Biosyntéza fenylacetylkarbinolu u kvasinek

R. Zeman, J. Netrval

Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací, 252 63 Roztoky u Praha

Byl studován vliv kultivačních podmínek na produkci fenylacetylkarbinoiu (FAK), který vzniká
u kvasinek Saccharomyces sp. z benzaldehydu (BA) a sacharózy. K nejvyšší produkci FAK
vedla kombinace sníženého vzdušnění a snížené teploty. S cílem zvýšit produkci FAK byl při
biotransformaci přidáván acetaldehyd jako akceptor vodíku. Acetaldehyd sice snižoval pro-
dukci benzylalkoholu, ale ke zvýšení produkce FAK nedošlo. Dále byly srovnávány účinky
BA, FAK a benzylalkoholu s účinky organických rozpouštědel, tenzidů a metabolických in-
hibitorů na produkci FAK a další parametry biotransformace. Bylo prokázáno, že ačkoli bio-
syntéza FAK probíhá v anaerobní větvi metabolismu, závisí na aerobním metabolismu
glukózy.

5.96

Mechanizmus hypolipemického efektu hlivy ústricovitej

P. Bobek1, Ľ. Kuniak2, Ľ. Ozdín1

Výskumný ústav výživy, Limbová 14, 833 37 Bratislava
Chemicko-technologická fakulta STÚ, Kolárovo nám. 9, 811 06 Bratislava

V ČSFR na priemyselnej báze pestovaná drevokazná huba hliva ústricovitá {Pleurotus ostrea-
tus) vykazuje výrazný hypolípemický efekt u zvierat s hyperlipémiou, navodenou alimentárně,
intoxikáciou alkoholom, streptozotocínovým diabetom, alebo hereditárne zvýšenou vníma-
vosťou k cholesterolu v potrave. Hypolipemický efekt hlivy bol v uvedených prípadoch v
rozhodujúcej miere sprostredkovaný zníženým obsahu lipidov v lipoproteínoch veľmi nízkej
denzity (VLDL). Zistili sme, že u potkana na cholesterolovej diéte 5 %-ný prídavok sušenej ň
hlivy do diéty po 12 týždňoch znížil o 19 % endogénnu produkciu a urýchlil o 49 % metabolický |
obrat VLDL. U sýrskeho škrečka alkoholické (30%) extrakty čerstvej alebo sušenej hlivy po %.
8 týždňoch o 40-60 % znižovali endogénnu produkciu VLDL a o 70-90 % urychlovali meta- f|
bolický obrat plazmatického cholesterolu. Je pravdepodobné, že súhrou viacerých látok í
hlivy (steroly, bielkoviny, vláknina) sa snižuj resorpcia lipidov a tým aj produkcia primárnych i
lipoproteínov. Interakciou týchto látok so žlčovými kyselinami sa znižuje ich enterohepatálna -
cirkulácia a tým sa urychluje katabolizmus cholesterolu.
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5.97

Štúdium interakcie invertázy s konkanavalínom-A, imobilízovaným rôznym spôsobom na
perlovej celulóze

P. Dočolomanský1, P. Gemeiner2, D. Mislovičkvá2, V. Štefuca3, B. Danieisson4

1ÚMFG SAV, Vlárska 5, 833 34 Bratislava
2ChÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 842 38 Bratislava
3KChBI STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
4Čistá a aplikovaná biochémia, Chemické centrum univerzity v Lundě, Lund, Švédsko.

V predloženej práci bolo pripravených šesť rôzne aktivovaných polysacharidických nosičov,
na ktorých bol imobilizovaný konkanavalín-A (Con A) schopný biošpecificky viazať invertázu
C«-D-fruktofuranozid fruktohydrolázu, E.C. 3.2.1.26). Bola vypracovaná rýchla termometrická
metóda, založená na mikrokalorimeťrickom meraní aktivity imobilizovanej invertázy na kon-
jugátoch Con A-celulóza v enzýmovom termistore, na stanovenie kvality väzby Con A na
perlovú celulózu (Ostsorb AV). Výsledky meranípotvrdili, že interakcia Con A s manozidovým
koncom invertázy nie je závisia na spôsobe väzby Con A na rôzne chemicky modifikovanom
polysacharidickom nosiči - perlovej celulóze a Ostsorbe AV. Zároveň sa verifikoval kinetický
model invertázy kovalentne imobilizovanej na chlórtriazínom aktivovanej celulóze (V. Štefuca
a kol. 1990, Enzyme Microb. Technol. vol. 12, 830).

5.98

Particionácia vybraných proteínov v dvojfázovom systéme dextrán/polyetylénglykol

D. Hagarová, A. Breier

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Vlárska 5, 833 34 Bratislava

Sledovala sa tvorba dvojfázových zmesí tvorených vodným roztokom dextránu (Dextran 70
Spofa, Biotika, Slovenská llupča) a polyetylénglykolu (Polyetylenglykol 4000, Lachema, ;
Brno). Určili sa kritické hodnoty koncentrácií oboch zložiek, kedy systém vytvára už dve fázy. -í
Látková bilancia dextránu a polyetylénglykolu v obidvoch fázach bola určená pomocou HP i
SEC. i
Ďalej sa sledovala particionácia proteínov (hovädzí sérový albumín, imunoglobulín G) v A
danom dvojfázovom systéme. Určili sa rozdefovacie koeficienty proteínov, ktoré sú diskuto-
vané vzhľadom na koncentráciu oboch zložiek v systéme a z hradiska hydrofobicity daných
proteínov.
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5.99

KLONOVÄNÍ GENÔ BIOSYNTÉZY AMINOKYSELIN V KORYNEFORMNlCH
BAKTERIÍCH

J. Hochmannová, M. Pátek, J. Nešvera

Mikrobiologický ústav ČSAV, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Pro genové manipulace u koryneformních bakterií produku-
jících aminokyseliny, významných teoreticky i prakticky,
byly vyvinuty plasmidové vektory a optimalizovány metody
genetického přenosu. Vektorové molekuly byly konstruovány
na bázi kryptického plasmidu pAM330 (4,5 kb) z Brevibacte-
rium lactofermentum a malých plasmidu gramnegativních bakte-
rií nesoucích vhodné determinanty resistence k antibiotikům.
Z připravených konstruktů se jako nejvýhodnější pro klono-
vání genů v koryneformních bakteriích jeví pendlující (shut-
tle) vektory pCEM300 (12,7 kb; Kmr/Gmr) a pEC71 (7,1 kb;
Kmr/Nmr; polylinker), které se v koryneformních bakteriích
(a Escherichia coli) replikují, jsou v nich velmi stabilně
udržovány, dobře se exprimuje determinanta Kmr a v B. fla-
vum se vyskytují v 8 kopiích/chromosom. Do vektoru pCEM300
byl vložen celý threoninový operon E. coli, do plasmidu
pEC71 pouze geny thrA^ 2 ~ B a transformací protoplastů nebo
transformací buněk elektroporací byly přeneseny do různých
kmenů koryneformních bakterií. Exprese přenesených genů je
v nich zjišťována sledováním aktivity produktu genu thrA2
(homoserindehydrogenasy), případně stanovením produkce finál-
ní aminokyseliny (threoninu).

5.100

PRO UKCIA KYSELINY KuJOVEJ NA HYOROLYZUTOCH ŠKROBU

Horenitzký, R., MichaUk, P., Minárik, M., Sitkey, v.

LIKO Výskumný ústav, Miletičova 23, 820 06 Bratislava

Fermentácia kyseliny kójovej p,atr1 medzi jednu z naj-
starších fernentácii. Kyselina kójová sa vyskytuje
v orientálnych fermentovaných jedlách a nápojoch, v kto-
rých vplýva na chuť a vôňu. Po určitej stagnácii výskumu
stúpol záujem o túto látku, nakotko boli zistené nové
biologické vlastnosti derivátov -pyronového jadra, £1m
sa rozšírilo spektrum jej možnej aplikácie a jej fermen-
tačná príprava vystupuje opiť do popredia.

V doterajšom(obdob1 bola produkcia kyseliny kojovej
skúšaná na glukóze. VzhCadon na cenové relácie vznikla
potreba hCadať lacnejšie zdroje uhlíka. Jednou z možnos-
ti je fermentácia kyseliny kójovej na hydrolyzátoch Skro-
bu. VzhCadom na cenu a dostupnosť boli vybrané dva druhy
škrobu: kukuričný a pšeničný. Bolo pripravených niekoCko
typov hydrolyzátov z oboch druhov škrobov. Na týchto hyd-
rolyzátoch sa vykonal screening dostupných kmeňov s cie-
tom zistiť najlepšieho producenta na najvhodnejšom type
hydrolyzátu škrobu a overiť jeho produkčnú schopnosť v la-
boratórnom merítku. Ako najvhodnejší kmen sa ukázal
Aspergillus sp. 92, s ktorým sa za 161 hodín dosiahla ns
glukózovom sirupe získáno* hydrolýzou kukuričného škrobu
v laboratórnom fermentore produkcia 30 g kyseliny kojovej
na liter.
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5.101

Purifikácia a niektoré vlastnosi alkalickej fosfatazy zo sliznice tenkého čreva teliat

D. Chudý1, Š. Ivanko2, E. Šulík2, M. Korenek2

1Huma-Lab Czechoslovakia s.r.o., Garbiarska 2, 040 61 Košice
2Katedra chémie, biochémie a biofyziky Univerzity veterinárneho lekárstva, Komenského
73, 041 81 Košice

Enzým alkalickú fosfatázu (E.C. 3.1.3.1.) sme purifikovali zo sliznice čerstvých tenkých čriev
teliat. Sliznica z vnútornej strany tenkého čreva bola zoškrabaná žiletkou a dvakrát homo-
genizovaná v 0,015 mol.1-1 Tris-HCI pufrí pH 7,9. Po centrifugácii sa sediment odstránil a
supernatant bol precipitovaný síranom amónnym na 40 % nasýtenia. Nasledovali ďalšie pu-
rifikačné stupne: precipitácia acetónom (na konečnú koncentráciu 50 %), solubilizácia de-
tergentom Tritonom X-100 (v konečnej koncentrácii 5 %), gélová filtrácia na kolóne Sepha-
dexu G-100, iontomeničová chromatografia na kolóne DEAE celulózy. Medzi jednotlivé pu-
rifikačné stupne bolo nutné vždy zaradiťcentrifugáciu a intenzívnu dialýzu oproti 0,015 mol. ľ
Tris-HCI pufru pH 7,9. Uvedeným postupom získaný purifikovaný preparát alkalickej fosfatazy
(AP) sa vyznačoval pomerne vysokým stupňom čistoty a mal špecifickú aktivitu 1600 U/mg.
Molekulová hmotnosť purifikovanej AP bola približne 105 000. Pri teplotách nad 37°C a najmä
nad 50C sa tepelná stabilita AP výrazne znižuje. Stimulačný účinok na aktivitu AP sme zistili
u iónov M g 2 + a Mn 2 + .

5.102

IZOIÁCIA A CHARAKTERIZÁCIA RHSTRIKČNK] 1-NDONUKI.I-ÁZY Shol9I

P. javorský', P. Pristaš2, II. Kutejová", I. Vanať, A. Godány-
1 úl-HZ SAV, Dukelských hrdinov 1/H. 04001 Košice, l ÚMH SAV. Dúbravská cesta 21,
Bratislava

Z bunečného extraktu bachorovej amylolytickej baktérie Streptococcus bovis 11/1
sme izolovali a purifikovali reštrikčnú endonuklá/u Sbol9/I nasledovným
chromatografickým postupom: (1) Fosfocelulóza, (2) I Icparin-Sepharóza. Pomocou
počítačovej analýzy štiepnych miest plazmidov pliR322, plJC9 a A-DNA sme predpokladali
rozoznávaciu sekvenciu štiepenia 5-GGCC-3 čo odpovedá reštrikčnej endonukleáze
Haelll. Uvedený predpoklad bol potrvdený dvojitým štiepením plazmidu pBR322
enzýmami Sbo19l a Haelll. Polohu štiepneho miesta, 5-GG1CC-3, sme potvrdili
sekvenčnou analýzou pomocou plazmidu pBluescript SK+ metódou podľa Sangera a
kol.(1977, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 74, 5463-5467). Z uvedeného vyplýva, že reštrikčná
endonukleáza Sbol9I je isoschizomer Haelll s rovnakou rozoznávacou sekvenciou a
štiepnym miestom.

•í
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5.103

Vztah medzi produkciou kyseliny L-mliečnej a y-linolenovej u kmeňa Rhizopus arrhizus
CCM 8109

Íl. Krištofíková, M. Rosenberg, A Vlnová

CHTF STU Bratislava, Radlinského 9,812 37 Bratislava

Kmeň Rhizopus arrhizus CCM 8109 produkuje kyselinu l-mliečnu s vysokou selektivitou.
Bolo testovaných 25 sacharidických substrátov a polyolov, pričom v prípade glukózy, sa-
charózy, maltózy, manózy, fruktózy, galaktózy, škrobu a jeho hydrolyzátov boli dosahované
výťažky kyseliny L-mliečnej po 48 hodinách kultivácie nad 90 % teoretickej hodnoty. Dobrá
produkcia bola pozorovaná i v prípade xylózy a celobiózy. Utizované boli iba D-formy mo-
nosacharidov. Produkcia kyseliny L-mliečnej je sprevádzaná tvorbou polyolov (glycerol, ar-
abitol, xylitol) v celkovom množstve do 10 g/lk. Po ukončení syntézy kyseliny L-mliečnej sa
tvorba polyolov zastavuje. V priebehu ďalších 48 hodín dochádza k reutilizácii polyolov, zatiaľ
čo utilizácia laktátu nebola pozorovaná. Degradácia polyolov je spojená s intenzívnou syn-
tézou mikrobiálnych lipidov. Po ich vyčerpaní sa lipogenéza zastavuje. Obsah Hinolénovej
kyseliny vykazuje maximum v 48 h kultivácie s objemovou výťažnosťou 0,2 - 0,3 g/l.

5.104

Depolymerizácia glukánu zo Saccharomyces cerevisiae enzýmom a ultrazvukom

E. Machová, G. Kogan

Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 842 38 Bratislava

Študovala sa depolymerizácia /3-1,3-D-glukánu z bunkových stien S. cerevisiae čiastočne
purifikovanou^-1,3-glukanázou z T. reesei, resp. ultrazvukom, s cieľom získaťfrakcie s nižšími
molekulovými hmotnosťami, nízkou polydisperzitou a dobrou rozpustnosťou vo vodných
roztokoch. Na depolymerizáciu sa použili karboxymetyl-/?-1,3-D-glukány so stupňami sub-
stitúcie 0.58 a 0.95. Enzymová depolymerizácia bola účinná pre karboxymetyl-glukán so
stupňom substitúcie 0.58. Po 72 h inkubácie sa Mwznížila o 60% (1.17 x 105). Depolymerizácia
karboxymetyl-glukánu zo S. cerevisiae ultrazvukom bola účinná pre glukán so stupňom
substitúcie 0.58. Porovnávaním Mw jednotlivých frakcií, získaných v časových intervaloch
5,10 a 20 min sa zistilo, že karboxymetyl-glukán sa najúčinnejšie degradoval ultrazvukom
počas prvých piatich minút, kedy sa Mw znížila o 35%. V porovnaní s enzýmovo depolyme-
rizovanými frakciami, u ktorých polydisperzita (D) vzrastala so zmenšujúcou sa Mw, vo frak-
ciách po ultrazvuku sa polydisperzita (D) s klesajúcou Mw znižovala.
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5.105

PRÍPRAVA DERIVÁTOV KYSELINY LEVULOVEJ S VYUŽITÍM PEKÁRENS-
KÝCH KVASNÍC

V. Mastihuba1, R. Neier2

tChTF STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
2Université de Neuchätel, Institut de Chimie, Avenue de Bellevaux 51, CH-2000
Neuchätel

Pekárenské kvasnice sa použili na prípravu chirálnych esterov kyseliny 2-
hydroxylevulovej selektívnou redukciou oxoskupiny v polohe 2 esterov kyseliny
2-oxolevulovej (2,4-dioxovalérovej)

o o o OH
l OR pek. kvasnice II 1 OR

O

5.106

Produkcia a biochemická charakteristika proteinázy produkovanej Bacillus licheniformis

I. Michalík, E. Szabová, P. Jaška, D. Urminská

Katedra biochémie a rádiobiológie AF, VŠP, 949 76 Nitra, A. Hlinku 2

Na optimalizovanj živnej pôde v podmienkach 151 fermentora MBR-Sulzer sme uskutočnili
kultiváciu Bacillus licheniformis (kmeň 7N) po dobu 23-40 hod, za účelom produkcie pro-
teolytických enzýmov. :
Enzymový preparát prečistený gélovou filtráciou na Sephadexe G-100 sme použili pre de- -t
termináciu niektorých biochemických parametrov. Na základe získaných výsledkov môžeme 4
konštatovať, že kmeň 7N Bacillus licheniformis produkuje extracelulárnu alkalickú proteinázu %
s optimom proteolytickej aktivity pri pH 9,8-10,2ateplote37cC-65°C. Enzým js úpie inhibovaný i*
PMSF, DPFP a 50% zníženie aktivity sme zistili v prítomnosti pepstatínu A, bestatínu a leu-
peptínu. Z typu inhibície a optimálnych podmienok reakcie usudzujeme, že produkovaný ^
enzým patrí medzi Ser-proteinázy. Predpokladáme, že aktívne centrum je tvorené zvyškami
aminokyselín "Ser...His".
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5.107

Komplexné spracovanie srvátky

Michalik P., Sitkey V., Minárik M. Horenitzký R.

LIKO Výskumný ústav, Miletičova 23, 820 06 Bratislava

V súvislosti so zmenami legislativy v oblasti životného prostredia vystupujú do popredia otázky
likvidácie odpadov. Táto problematika je nanajvýš aktuálna v oblasti potravinárskeho prie-
myslu, kde jednou z najpálčivejších je srvátka. V súčasnosti na Slovensku sa srvátka v niek-
torých závodoch suší a exportuje alebo jej časť sa spracováva na srvátkové výrobky. Iný
spôsob využitia v priemyselnom meradle neexistuje.
Prezentovaný materiál poskytuje niekoľko variantných riešení komplexného využitia srvátky.
Základným stupňom je ultrafiltrácia a oddelenie proteinov, ktoré je možné po vysušení využiť
na fortífikáciu mliečnych výrobkov. Permeát je možno fermentačne spracovať - be i po na-
koncentrovaní laktózy nanofiltráciou - na niekolko komerčne zaujímavých produktov ako je:
kyselina mliečna, xantán, etanol, kvasničná biomasa a jej frakcionácia.
Pri technologickom procese prípravy kyseliny mliečnej a etanolu je naviac možné využiť i
fermentáciu s bunkovým recyklom, pri ktorom je možné znížiť objem fermentora až
desaťnásobne.

5.108

Fed-batch fermentácia kyseliny citrónovej na škrobových hydrolyzátoch

Minárik M + , Heinzle E.*, Sitkey V.+, Michalik P.+, Horenický R.+

+ LIKO VÚ, Miletičova 23, P.O.Box 4,820 06 Bratislava

*ETH-Zentrum, Technisch-Chemisches Laboratórium, Universität-Strae 6, CH-8092
Zurich, Schweiz

Proces prftokovanej fermentácie hydrolyzátov škrobnatých surovin s nízkym dextrinačným
ekvivalentom (DE = 10-20 %) zahrňuje podmienku zachovania vysokej produkčnej rýchlosti
kyseliny citrónovej a amylolytickej aktivity produkčného mikroorganizmu.
Bol spracovaný a optimalizovaný matematický model fed-batch fermentácie hydrolyzátu ku-
kuričného škrobu, v ktorom boli zohľadnené predstavy o fyziologickom a biochemickom
členení mycélia kmeňa Aspergillus niger.
Teoretické výsledky matematického modelu boli porovnané s nameranými parametrami fer-
mentácie pri rôznych hladinách substrátu a režimoch miešania vzdušnenia.
Bola optimalizovaná přítoková rýchlosť zdroja dusíka a uhlíkatého substrátu.

6 7



5.109

Sledování koncentrace látek během fermentace pomocí NMR

Jan Němeček

MBÚ ČSAV. Vídeňská 1083,142 00 Praha 4 - Krč

Monitorování koncentrací jednoduchých látek, používaných při fermentacích jako zdroje
uhlíku (glukóza, citrát, glycerol apod.) patří k základním analytickým úkolům v této oblasti.
1H NMR spektroskopie umožňuje současné stanovení těchto látek přímo ve fermentační
tekutině. Vzorek je nutno pouze přefiltrovat, přidat D2O a vnitřní standard. Stanovení s
přesností 3 % trvá několik minut, dolní mez je 1 mmol/l. Metoda je ilustrována na paralelním
stanovení citrátu a sacharózy. Získaná data se dobře shodují s výsledky reduktometrického
stanovení sacharózy.

5.110

ANTIBIOTIKUM 20 Streptomyces aureofaciens 2201

0. Perečko / A. Maňková , L. Horňáková , P. Milošovič , E.
Greiplová 3, E. Solčániová 3, A. Perjéssy 3, V. Kováčik 4

1 6 M B SAV, Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava, 2Mestská
hygienická stanica, Šmidkeho 8, Bratislava, Katedra orga-
nickej chémie, PvFUK, Mlynské dolina CH-1, 842 00 Bratis-
lava, Chů SAV, Dúbravská cesta, Bratislava

Z kultury kmeňa Streptomyces aureofaciens 2201 bol izo-
lovaný komplex makrotetrolodových antibiotík zahŕňajúci 4
nonaktin, monaktin, dinaktin, trinaktin a ich izoméry. An- '•$
tibiotiká sú účinné proti grampozi11vnym baktériám a kva- J
sinke Candida albicans. Pokusmi s inhibiciou makromolekul 'r
v rastúcich bunkách Bacillus subtilis sa zistilo, že kom-
plex inhibuje syntézu všetkých základných typov makromole-
kul, pričom syntéza bielkovín a peptidoglykanu bunkovej
steny je minimálnou inhibičnou koncentráciou antibiotika
inhibovaná úplne.
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5.111

Fermentační příprava L-Threoninu

J. Plachý

Výzkumný ústav antibiotik a biotransfbrmací, Roztoky u Praha 252 63

S kmenem Escherichia coli, produkujícím a v médiu hromadícím relativně vysoká množství
L-threoninu v důsledku zvýšené biosyntézy dehydrogenasy homoserinu, byly v laboratorním
měřítku v baňkách sledovány faktory podmiňující vysokou produkci této esenciální amino-
kyseliny. Bylo zjištěno, že v produkčním médiu lze nahradit sacharosu jako zdroj uhlíku
melasou přidávanou v 6-tihod. intervalech do 24 hod. kultivace. Z testovaných zdrojů organ-
ického dusíku a růstových faktorů snižoval corn-steep ve vyšších koncentracích výrazně
produkci. Kromě složení produkčního média ovlivňovaly výši produkce též podmínky kulti-
vace (intenzivní vzdušnění produkci stimulovalo). Při ověřování výsledků z laboratoře v
měřítku poloprovozním bylo dosaženo průměrných produkcí 65 g/L po 48 h kultivace.

5.112

Produkcia kyseliny milečnej s využitím bunkového recyklu

V. Sitkey1, R. Michalík1, V. Heriban2, M. Minárik1, R. Horenitzký1

'UKO Výskumný ústav, Miletičova 23,820 06 Bratislava
2CHTF-STÚ Bratislava, KBT, Radlinského 9,812 37 Bratislava

Využitie moderných fermentačnych postupov umožňuje návrat k výrobe klasických mikro-
biálnych metabolitov, produkcia ktorých sa časom stala neefektívnou. Typickým príkladom
je výroba kyseliny mliečnej kontinuálnym spôsobom s využitím recyklu buniek pomocou
mikrofiltra. Aplikáciou tohto systému sme dosiahli približne 5-násobne vyššiu produktivitu
syntézy kyseliny mliečnej oproti vsádzkovej fermentácii, kde sa priemerná produktivita tvorby
kyseliny mliečnej pohybovala okolo hodnoty 1,5 g.dm"1 .h"1. Koncentrácia kyseliny mliečnej
pri kontinuálnej kultivácii bola takmer konštantná (35 g/L) pri použití zrieďovacej rýchlosti
0,225 h"1 počas 37 hodín.
Koncentrácia biomasy vztiahnutá na sušinu dosiahla na konci experimentu hodnotu 40 g/i.
V priebehu fermentácie sa nevyskytli žiadne problémy s kontamináciou, avšak niektoré tech-
nické problémy zabránili ďalšiemu pokračovaniu kultivácie. Priemerná produktivita systému
bola 8.33 g.dm'3.h'1.
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5.113

H>»KOI V/A LÍ.IU! Ú/Y V OBJEMOVÝCH KRMIVÁCH ENZÝMJVÝM
KUMI'L F:\OM / ľRÁVIAĽFj ŠŤAVY SLIMÁKA HELIX POMATIA

j. Smutný, M. Kriváiíová

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV,
Duklianskych hrdinov l/B, 040 01 Košice

Bola sledovaná hydrolýza celulózy v objemových krmi-
vách enýmovým komplexom z tráviacej šťavy slimáka Helix
pomatia (ECHP) za optimálnych podmienok, stanovených pre
kryštalickú celulózu. Hydrolýza bola sledovaná ako množstvo
vznikajúcich redukujúcich cukrov v reakčnej zmesi.
Bol sledovaný vplyv voľného ECHP a ECHP v agarovom géli.
ECHP v agarovom géli mal predĺženú účinnosť, aktivita voľ-
ného enzýmu v krmivách rýchle klesala.

5.114

Nové substráty pro stanovení aktivit hydrolas polysacharidu

I. Šafařík1, M. Šafaříková2

^Laboratoř analytické chemie, Sdružení biologických pracovišť, Branišovská 31,37005
České Budějovice
2Ústav krajinné ekologie, Na sádkach 7,370 05 České Budějovice

Byly vyvinuty nové nerozpustné chromolytické substráty pro spektrofotometrické stanovení
aktivit amylas, celulas a dextranas v bezbarvých i v intenzivně zabarvených roztocích. Tyto
substráty byly připraveny zesíténím příslušných polysacharidu bifunkčním činidlem v přítom-
nosti barevné komponenty, která silně absorbuje světelné záření v blízké infračervené oblasti
spektra. Vzhledem k tomu, že absorbance kontaminujících barevných složek ve vzorcích je
v infračervené oblasti výrazně snížena, je možno je opticky eliminovat.
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6.115

Variabilita katalytickej účinnosti guanyloribonukleaz pri hydrolýze polyribonukleotidov

V. Both, G. Ďurčová, J. Ševčík

ÚMB SAV, Dúbravská cesta, 842 51 Bratislava

Rovnovážna kinetika hydrolýzy troch typov substrátov (guanozin-2',3'-cyklofosfátu, dinuklo-
zid fosfátov GpN a polyribonukleotidov) sa študovala guanyloribonukleázami Sa, T1, Pb1,
Bi a Ba. Napriek značným rozdielom v primárnej a terciarnej štruktúre týchto ribonukleaz ich
katalytická účinnosť je prakticky rovnaká pri hydrolýze krátkych substrátov, ale je značne
odlišná pre polyribonukleotidy. Príčina týchto odlišností sa odvodzuje z existencie väzbových
subcentier Študovaných ribonukleaz. Ich úloha sa overovala na cielených mutantoch ribo- ^
nukleázy Ba. J

6.116

ENZÝMY METABOLIZMU XYLOGLUKANU

V. Farkaš ;

Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84238 Bratislava j

'í

Xyloglukan patrí medzi hlavné hemicelulózy rastlinných ::
bunkových stien. Jeho molekula sa skladá z hlavného refazca
pozostávajúceho z /9-( 1-4)-viazaných glukozylových jednotiek -i
na ktoré sa pripájajú a-{l-6)-glykozidicky viazané bočné
retazce zložené z jednotiek xylózy, galaktózy a L-fukózy. Na ;
biosyntéze xyloglukanu participujú špecifické .;
glykozyltransferázy z ktorých najväčšia pozornost bude •'>•;
venovaná enzýmu CDP-L-fukóza : xyloglukan ^
a-L-fukozyltransferáze. Degradácia molekúl xyloglukanu je ;£!
iniciovaná špecifickou endo-{ l-4)-p-D-glukanázou, vzniknuté V;
oligosacharidy sú dalej degradované špecifickými j |
glykozidázami (a-xylozidázou, p-galaktozidázou a iM;.
a-L-fukozidázou). (*f

-ŕ
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6.117

UISULFILUCKÉ MÔSTIKY RAOČINOVEO PEKTÍNESTERÁZY. VARIÁCIE

U ENZÝMOV RÔZNEHO PQVUOU A KORELÁCIE S MOŽNÝMI SEGMENTAMI

AKTÍVNEHO MIESTA.

0. Markovič1, H. Järnvall2

Chemický ústav SAV, 342 38 Bratislava
2Karolinska Institutet, Chemistry I., S-104 01 Stockholm

U pektínesterázy (EC 3.1.1.11) z rajčín sa zistila prítomnosť
dvoch disulfidických môstikov a analýzou fragmentov po pepsí-
novom štiepení sa tieto identifikovali ako prepojenia Cys-98
s Cys-125 a Cys-166 s Cys-200. Predpokladané disulfidické môs-
tiky u mikrobiálnych pektínesteráz nie sú identické s rajči-
novou a u štyroch enzýmov so známymi primárnymi štruktúrami je
iba jedna pozícia 1/2 Cys striktne konzervovaná. Pri zrovnaní
týchto pektínesteráz (z rajčín, Aspergillus niger, Erwinia
chrysanthemi a Pseudomonas solanacearum) sa javia dôležitými
tri identické segmenty:
jeden v N-koncovej časti, ďalší v C-koncovej časti a tretí
v centrálnej časti, medzi dvomi disulfidickými môstikmi u raj-
činovej pektínesterázy. Tento 40-zvyškový segment, v ktorom
sú lokalizované dva prísne konzervované 5-zvyškové segmenty,
predstavuje možnú funkčnú dôležitosť a je kandidátom pre ak-
tívne miesto pektínesterázy.

6.118

ASIMILACE AMONIAKU U BAKTERIE PARACOCCUS DENITRIFICANS

V. Mikeš, H. Křemečková, B.Švrčula/ H. Zemanova

Katedra biochemie, přírodovědecká fakulta, MU, Brno

Dusík je jedním z hlavních biogenních prvků. Živé organis-
my jej čerpají z okolního prostředí ve formě anorganické
(amoniak, nitráty) anebo organické. Enzymové systémy
podílející se na zabudování amoniaku do uhlíkaté kostry
organických kyselin jsou shodné takřka u všech organismů:
glutamatdehydrogenasa (GDH), glutaminsynthetasa (GS) a
glutamatsynthasa (GOGAT). Zatímco u rostlin se na asimilaci
amoniaku podílí téměř výlučně dráha GS:GOGAT, bakterie
reagují pružně na dostupnost zdroje dusíku represí a de-
represí systému GDH nebo GS:GOGAT. Zvlášt podrobně je
tato regulace prozkoumána u Gram-negativních bakterií.
Regulace těchto enzymů u Gram-negativní bakterie P. děni-
trificans je podobná jako u E. coli. Byly prostudovány
mechanismy represe GDH a GS, provedena izolace GS a GDH
a charakterizace těchto enzymů. Studium aktivace GS dvoj-
mocnými kationty, zpětné inhibice GS aminokyselinami a
mechanismu regulace posttranslační modifikace adenylylací
prokázalo určitou odlišnost GS u P. denitrificans a GS
u E. coli.
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6.119

CIIINOPROTIÍINY - NOVÁ SKI .'MNA OXIDOKKMIKTAS
ľavel IVe

Katedra analytické a organické chemie ľfľ l.'ť, Tf.Svobody 8, 771 46 Olomouc

V roce IWi byla *>bjasiičiia Salisbury m na universitC1 v texaskou) Ausliuu struktura
kofakloru dehydrogenas mcthylolrolních baktérií. Byl pojmenován "mcthoxalin", později
"pyrrolochinolinochinon". ve zkraty VQi). i'\)&tiický název je
4.5-dioxo-UI-pyrrolo|23-f|chinolin 2,7,9-triíarboxylová Jtyselina. 1'oté byla jeho
přítomnost prokázána u řady dalSích oxidoreduktas prokaryotu i eukaryotů. Byly vyvinuly
vysoce citlivé melody jeho stanovení -v fenologických materiálech. Volny se vyskytuje v
extraktech z kvasnic, masa, tnl|ka. brambor, pb\lí atd. v rozmezí od pikogramu po
mikrogramy v mililitru extraktu. Vysoké hladiny jstfa v kvasných produktech jako je pivo.
víno, ocjt a alkoholické n4pojc. Hyl připlaven několika juietodaini synteticky. V přednášce
bude prezentována jeho (fnkce jako koťáklonj oxidore|uklas. biosyntéza. fyziologicky a
tannakologický vy/aain, roAšťření a; timer dalšího výzkumu. Při zkoumání 1'QQ
oxidoreduktas byly idcuUlikováiiy <ialÄÍ dva chiiKiny jako kofaktory. Oba jsou součástí
peptidové]^) ; fbtčgrce ehzjunů. .Isoů lo 'l'OPA-t*inoii fodvozony od

3,4,6-trihydroxyrenylalaninu) a iryptofsin-lryjpÄoťylchinon. zkrácené TI'Q. Skupiua
koenzymů oxidoreduktas se takto rozšiřuje o, další chinon-hydrochinonové sloučeniny,
l'roteiny na které se váží se nazývají chinoproteiny. Důvody jt'jich existence vedle
univcr/álních flavopn>teinú nejsou známy.

6.120

štruktúrne princípy specificity guanyloribonukleáz

J. Ševčík, V. Both, G. Ďurčová, H. Velická J

ÚMB SAV, Dúbravská cesta, 842 51 Bratislava

Terciárna štruktúra ribonukleázy zo Streptomyces aureofaciens a jej komplexov s 2'- a
3'-guanozínmonofosfátom boli určené s vysokou presnosťou. Bázy týchto mononukleotidov
vytvárajú s enzýmom definované kontakty, které jednoznačne určujú jeho väzbové miesto
a vysvetľujú podstatu specificity guanylšpecifických ribonukleáz. *

*
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6.121

ORGANICKÉ HYDROPEROXIDY V REAKCÍCH KATALY2OVANVCH
ALKOHOLDEHYDROGENASOU Z KOŇSKÝCH JATER

Lukáš Zídek

Katedra biochemie přírod, fak. MU. Kotlářská 2. 61137 Brno

Referát shrnuje výzkum interakcí koňské .jaterní alko-
holdehydrogenasy (HLAD) s organickými deriváty H*Oi. Inte-
rakce zkoumané skupinou L. Skurského lze rozdělit na dvé
části: 1) mimořádné silný inhibičhí účinek pozorovaný u
hydroperoxidickych derivátů toluenu (CGHSCHŽOOH) a p-xyle-
nu (CH3C6H4CH2OOH, XyHP) a 2) neobvyklá enzymová reakce
HLAD, při které se NAD* za přítomnosti XyHP odbourává na
produkt (s částečně odbouraným nikotinamidovým kruhem) s
možnými fyziologickými účinky. Inhibiční viiv XyHP byl
sledován u enzymové oxidace ethanolu i redukce acetaldehy-
du a pomalé ustavení stacionárního stavu umožnilo odhalit
interakci komplexu enzym-NAD* s XyHP .jako kineticky klíčo-
vý krok mechanismu. Studium kinetiky inhibice poskytlo
kvantifikaci inhibiční síly XyHP. Sledování odbourávání
NAD* reakcí s XyHP a určení struktury .jeho produktu ukáza-
lo na zřejmou podobnost s dříve popsaným enzymovým odbou-
ráváním NAD* za vysokých koncentrací H2O2.

FUNKCE GUANIDINOVÝCH A KARBOXYLOVÝCH SKUPIN V AKTIVNÍM
CENTRU SOJOVÉ LAKTATDEHYDROGENASY

J.Barthová, i.Hulová, M.Birčáková

Katedra biochemie přírodovědecké fakulty KU,
128 40 Praha 2

LDH byla isolována z klíčnich rostlin sóji (Glycine
max.L.) chromatograťií na Blue Sepharose. U isolovaného
enzymu byly stanoveny hodnoty K pro NAD+ (0,9mM), laktát
(47 mM), NADH (0,05mM) a pyruvát (0,3mM) a disociační
konstanty binárních komplexů enzym-NAD+ (l,2mM) a enzym-
NADH (0,02mM). Ze závislosti rychlosti reakce katalysova-
né LDH na pH v kyselé a basické oblasti byly určeny hod-
noty pK "důležitých" skupin. Funkce argininu v aktivním
centru enzymu byla potvrzena modifikacemi apoenzymu
i holoenzymu fenylglyoxalem, p-OH-fenylglyoxalem, 1,2-
-cyklohexadionem a 1,4-butandionem. Karboxylová skupina
se pravděpodobně také uplatňuje v interakci enzymu
s ligandy, jak ukazují předběžné pokusy modifikace LDH
rozpustným karbodiimidem.

6.122
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6.123

VPLYV TYROXÍNU NA SRDCä.HNEDÉ TUKOVÉ TKANIVO /BAT/ A PĽČiľŇ
MLADÝCH POTKANOV A NA AKTIVITU SUKCINAT: CYTOCHROM OOXIDO-
REDUKTA'ZY /ĽC 1..1.99.1./
E.Bukovská,C.Kameništiaková.M.Sámel,J.Dobiáš.
tfstav lekárskej biologie JLF UK,Malá hora 4.037 54 Martin

Mladým potkanom sme vo veku od 7.-9. a od 12.-14. post-
natálneho dňa podávali i.p. tyroxín /T4/ v dennej dávke
1 jag/ hmotnosti tela.Uvedené výsledky sú 24 hodín po posled-
nej dávke T4,t«.j. vo veku 10 a 15 dňových potkanov .Uvedená
dávka hormonu neovplyvnila rast tela.Špecifická aktivita
/ŠA/ sukcinátu je z homogenátov tkanív.
U 10 dňových potkanov sa po T4 zvýšila relatívna hmotnosť
QAT o 39% /P<0,01/,ŠA sukcinátu sa nezmenila.Relatívna
hmotnosť srdca sa zvýšila o 45% /P<0.001/,rozdiel aritmetic-
kých priemerov ŠA sukcinátu nebol štatisticky významný.
Relatívna hmotnosť pečene sa po T4 nezmení la,SA sukcinátu
sa zvýšila o 41% /P<0,05/.
U 15 dňových potkanov sa po T4 zvýšila relatívna hmotnosť
3AT o 52% /P<0,01/ a srdca o 43% /P<.0,01/. V BAT sa zvýšila
SA sukcinátu o 43% /P<.0,01/, v srdci v súlade s naznačeným
trendom u 10 dňových klesla o 13% /P<0,01/.Relatívna hmot-
nosť pečene sa po T4 v tejto vekovej skupine znížila o 11%
/P<0,05/, súčasne sa znížila aj 5A sukcinátu o 29?é/P<0,01/.
Výsledky poukazujú na rôznu citlivosť tých istých orgánov
na exogénny stimul aj v tak krátkom období,ako je u potka-
na druhý postnatálny týždeň.

6.124

VPLYV TYROXÍNU NA HMOTNOSŤ OBLIČIEK A AKTIVITU ENZÝMOV
V ONTOGENE*ZE POTKANA.
J.Dobiáš,E.Uukovská,J.Lazár,M.Sámel,H.Pullmann , L.Kameni-
štiaková.
Ústav lekárskej biolo'gie JLF UK Martin
1/ OKB, Martinská fakultná nemocnica, Martin
V pokusoch sme zisťovali účinok exogénne podávaného T4
v priebehu prvého mesiaca postnatálneho vývinu potkanov.
Zisťovali sme zmeny v hmotnosti obličiek vo veku 10,13,15,
19,25,30 dní a zmeny aktivity enzýmov LU.HBD a CK-MB v ho-
mogenátoch obličiek*vo veku 10,15,19,25 dní postnatálneho
života po 4 dávkach T4 podávaného intraperitoneálno v den- '}
nej dávke 1/ug/g hmotnosti tela. Aplikácia T4 viedla k sig- <
nifikantnému zvýšeniu relatívnej hmotnosti obličiek vo vše- ',
tkých uvedených vekových skupinách potkanov v priemere o -w

;

20%. Najvyššie hodnoty sme zistili u 19-dňových,kde sa re- t
latívna hmotnosť obličiek zvýšila o 36% v porovnaní s kon- Tí
troInými súbormi. f
T4 v obličkách signifikantně zvýšil aktivitu enzýmov LD a 5
HBD. Pri LD sme zistili najvyššie hodnoty u 15-dňových -•
/priemer 1,62-0,061 ./ukat/g tkaniva/, u 19 a 25-dňových pot-
kanov predstavuje zvýšenie 25 a 22%.
HBD aktivita sa zvyšovala s vekom zvierat a najvyšší vzos-
tup sme zistili u 19-dňových potkanov/ 27%/.
CK-MB zmeny aktivity boli menej významné,signifikantný vzo-
stup aktivity sme zistili len u 19-dňových potkanov/22%/. :
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6.125

Změny aktivace glutamátdekarboxylasy mozku potkana pyridoxalfosfátem
vlivem 3-merkaptopropionátu

Dršata J., Netopilová M., Kubová H., Mareš P.

Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové, Fyziologický ústav ČSAV Praha

Glutamátdekarboxylasa (GAD, EC 4.1.1.15) katalyzuje přeměnu kys. L-glutamové na kys.
y-aminomáselnou (GÁBA), nejvýznamnějšíinhibičníneuromediátorvmozku obratlovců. GAD
se vyskytuje ve dvou formách, GAD65 a GAD67, kódovaných 2 různými geny. GAD67 je
rozložena v celém neuronu, GAD65 je v presynaptických zakončeních GABAnergních axonů.
In vivo je většina GAD67 saturována koenzymem pyridoxalfostáme, GADes je asi z 50% ve
formě apoenzymu). V této práci je sledován vliv pyridoxalfosfátu na aktivitu GAD mozku
potkana po podání kompetitivního inhibitoru GAD 3-merkaptopropionátu (3-MPA, 60-
70mg/kg) a při inhibici 3-MPA in vitro u 12-denních mláďat a dospělých samců. Zatímco u
kontrolních mláďat bez aplikace 3-MPA přidánípyridoxatfosfátu (1x10 M) do inkubace zvýšilo
aktivitu GAD dvojnásobně, u mláďat mezi zvýšením kontrolní a inhibované (3-MPA) aktivity
pyridoxalfosfátem menší (o 80 %, resp. 50 %). Výsledky ukazují na možné rozdíly v inhibici
obou izoenzymů 3-MPA a v jejich různém zastoupení v mozku mláďat a dospělých potkanů.

6.126

Nová j3dnoduchá metoda stanovení proteinásové aktivity s cytochromem C jako
substrátem

I. Frébort, P. Peč

Katedra analytické a organické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Tř.
Svobody 8, 77146 Olomouc

Ke stanovení aktivit proteinas se používá řada metod, které jsou založeny na štěpení speci-
fických substrátů. Obecně nejrozšířenější metodou je Ansonova, při které je štěpen denatu-
rovaný hemoglobin a vznikající fragmenty jsou stanovovány fenolovým činidlem stand-
ardizovaným na tyrosin. Námi popisovaná metoda využívá peroxidásového efektu hemového
oktapeptidu, vznikajícího působením proteinas na cytochrom c. Peroxidásová aktivita he-
mového oktapeptidu je zhruba 1000 x vyšší než samotného cytochromu c, ale při použití
nadbytku peroxidu vodíku dochází současně kjeho degradaci. Přidáním guajakolu do reakční
směsi vznká žlutohnědé zbarvení se širokým absorpčním pásem v oblasti 430-480 nm.
Vytvořené zbarvení, jehož intenzita odpovídá proteinásové aktivitě, je výsledkem koňku-
renčních reakcí degradace hemového oktapeptidu peroxidem vodíku a oxidace guajakolu.
Vlastní měření je realizováno při 476 nm, tedy v oblasti, kde neabsorbuje samotný cytochrom
c.

Metoda byla použita pro stanovení aktivity sutlisisinu (pH 8,0, 0,05 mol.l"1 Britton-Robinsonův
pufr, 60° C), trypsinu a chymotrypsinu (pH 8,0, 0,05 mol.l*1 Britton-Robinsonův pufr, 37° C).
Aktivity standardů těchto proteinas byly stanoveny Ansonovou metodou a jsou vyjádřeny v
Ansonových jednotkách.

78



6.127

KINKTIKA A MKCIIANISMIJS PlJSOBlíNÍ ACKTYMíNIťKKHO
"MKCIIANISM-BASlílV INHIBITORU NA DIAMINOXIDASl

I. Irčboit l». Peč

Katedra analyticko a organické chemii.1, Přírodovcukvká lakulla. Univerzita Palackého. IT.
Svobody 8, 77146 Olomouc

Studovali jsme interakci 1,4-diarnin-2-iiutinu s diaminoxidasou (liC J .4.3.6) i. klíčků
hrachu. 1,4-Diainino-2-butin je substrátein cn/yrnu stejně jako např. putrescin, vykazuje
saturační kinctiku s K„, = I mmol.l1, ale reakce vede k časově závislé ztrátě enzymové
aktivity, která se neobnoví po dialýze. Substrát diaminoxidasy - putrescin nebo její
kompetilivní inhibitor l,4-diauiino-2-bulanon protěžuji enzym před inaktivací. Při
enzymové reakci lze pozorovat v (JV spekíru pokles maxima při 25° not a vznik nového
maxima při 290 um. 1,4-Diamiuo-2-butin vykazuje všechny znaky enzymovou reakcí
vznikajícího (mechanism-based) inhibitoru. Byl určen počet katalytických cyklů r = 17,
které vedou k inaktivaci enzymu a další charakteristické konstanty "mechanism-based"
inhibitoru.

Mechanismus inaktivace enzymu spočívá pravdepodobné ve vzniku aminoallenické
sloučeniny, která vytváří kovalentne vázauý pyrrol reakcí s aukleofilem v aktivním místč
enzymu. Přítomnost pyrrolu v inaktivovaním enzymu byla prokázána reakcí s
lihrlichovým činidlem.

V práci je diskutován mechanismus inaktivace.

6.128

CHARAKTERISTIKA NAOPH-ZÄVISLE J TYHIDYLÁTSYNTETÄZY

Z0 Streptomyces aureofaciens

1 2 2 2
n. GáLová , 0. Koptidesová , D. Rusznáková , P. Račay a
M. Kollárova2

1ŮMB SAV, Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava, 2Katedra

biochémie PvF UK, 842 00 Bratislava

Vypracovali sme postup pre získanie homogénneho enzy-

mového preparátu tymidylátsyntetázy zo Streptomyces aureo-

faciens BHK. Stanovili sme niektoré fyzikálno-chemické a

kinetické vlastnosti enzymu. Absolutna závislost aktivity

tymidylátsyntetázy na NADPH je jedinečnou vlastnosíou en-

zýmu. NAOPH je efektorom v reakcii kata lyžované j tyroidy-

látsyntetázou.
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6.129

INVERTAZA ZO SACCHAROMYCOPSIS FIBULIGERA

J. Gašperik, A. Lieskovská

Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21,
842 51 Bratislava

Dimorfná kvasinka Saccharomycopsis ťibuligera produkuje
popri a-amyláze, glukoamyláze a a-glukozidáze i invertázu, ktorá
sa vyskytuje vo forme extracelulárnej i asociovanej s bunkovým
povrchom.

Testovaním vplyvu 11 cukrov a ich analôgov na produkciu
tohoto enzýmu sa zistilo, že nr.jlepšie výsledky sa dosahujú
na pôde obsahujúcej ako zdroj uhlíka rozpustný škrob. Vypracovali
sa postupy purifikácie oboch foriem tohoto enzýmu a stanovili sa
ich základné fyzikálno-chemické vlastnosti. Invertáza S. fijbuli-
gera nevykazuje žiadnu sekundárnu inulinázovú aktivitu a na
rozdiel od oc-amylázy a glukoamylázy produkovaných tým istým
mikroorganizmom, ktoré vykazujú dobrú schopnosť renaturovať po
tepelnej denaturácii pri 100 C, je podstatne labilnejšia a je
schopná čiastočne renaturovať iba v prípade, že teplota de-
naturácie nepresiahne 50 C.

6.130

ÚClNOK OPTICKÉHO ZJASŇOVAČA RYLUX BSU NA MORFOLÓGIU A
SYNTÉZU BUNKOVÝCH STIEN KVASINIEK Saccharomyces cerevisiae.

J. Haplová, V. Farkaš. M. Hejtmánek1

Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 842 38 Bratislava
!Ustav biologie LF UP, Hnevotínská 3, 775 15 Olomouc í

Rylux BSU, derivát kyseliny 4,4-diaminostilbén-2,2
-disulfónovej patrí do skupiny zjasňovacích látok používaných
v textilnom a papierenskom priemysle. Tieto látky vykazujú
velkú afinitu k ft-1, 4-hexopyranózovým polymérom typu celulózy ;•<
a chitínu. V našich pokusoch sme testovali vplyv Rylux BSU na Í
aktivitu enzýmov zúčastňujúcich sa syntézy bunkovej steny :>J
kvasiniek Saccharomyces cerevisiae in vivo aj in vitro. ^

; Zistili sme, že Rylux BSU in vitro čiastočne stimuluje Jŕ
''•: aktivitu chitín syntázy a pôsobí ako nekompetitívny inhibitor £
| /1-1,3-glukan syntázy s inhibičnou konštantou Ki = 1,92 mg/ml.

? Bunky rastúce v prítomnosti Rylux BSU (1 mg/ml) majú
\[ sférický, nepravidelný tvar, výrazne zhrubnuté bunkové steny,
r znížený obsah glukanu a viac ako štvornásobne zvýšený obsah
í chitínu.
í
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6.131

[MINOPĽPľlDÁZOVÁ AKTIVITA KRVNÝCH SÉR

Heinová Dagmar, Blahovec Ján

Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Univerzita veterinár-
skeho lekárstva, Komenského 73, 041 81 Košice

Sledovali sme prítomnosť iminopeptidázovej aktivity v kurča-

com, konskom a ľudskom gravidnom sére za použitia Pro-NAp

a Gly-Pro-NAp ako substrátov. Rýchlosť hydrolýzy Gly-Pro-NAp

vypočítaná z prírastku absorbancie /A.p^/ p-nitroanilínu bo-

la v pórovaní s hydrolýzou Pro-NAp 2-násobne vyššia. Hodnoty '"1

tejto iiydrolýzy stanovené pri počiatočnej koncentrácii Gly-

-Pro-NAp 1,0 mmol.l sú nasledovné: krvné sérum kurčacie

5,6 U.I" 1, konské 2,0 U.l""1, ľudské gravidné 35,4 U.l" 1. pH

optimum reakcie činilo 8,2.

Možnosť systematického zatriedenia vyšetrovaných enzýmov sme

sledovali elektroforeticky a pomocou chromatografie na tenkej

vrstve.

6.132

Pektolytické enzýmy produkované Clostrídium locheadii

K. Heinrichova1, M. Stachová2

1CHÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 842 38 Bratislava, 2ÚEVM,
Dukelských hrdinov 1, 040 01 Košice

Študoval sa komplex pektolytických enzýmov produkovaných
baktériou Clostridium locheadii izolovanej z báchora teliat.
Čiastočná purifikácia enzýmov chromatografiou na Sephadex G-75
(fine) umožnila parciálne charakterizovať a klasifikovať pekto-
lytické enzýmy produkované touto baktériou. Zistilo sa, že
v komplexe enzýmov neni prítomná pektínesteráza. Z depolymeri-
zujúcich enzýmov komplex obsahoval jeden enzým s hydrolytickým
spôsobom účinku, ktorý sa klasifikoval ako D-galakturonandi-
galakturonohydroláza. Enzýmy s mechanizmom B-eliminatívnej /;
degradácie sa zistili dva. Jeden s terminálnym spôsobom účinku Ú
sa klasifikoval ako oligo-D-galaktoziduronát lyáza, druhý s j|-
endo typom účinku ako endopektát lyáza. f!
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6.133

Štúdium metabolizmu Bacillus coagulans ako producenta

kyseliny mliečnej

V.Heriban, P.Matúš, Ľ.Zalibera* a E.Šturdík

V'it .biochem.technol. a *Kat. fyz.chémie ChTF STU, Radlinského

9, 812 37 Bratislava

Bacillus coagulans patri k netypickým, v súčasnosti

však k nádejným mliečnym producentom, pretože sa ukazuje, že

jeho nároky na produkčnú pôdu sú nižšie ako u klasicky

používaných laktobacilov. Preto bol pre štúdium metabolizmu ^

tohto producenta použitý prírodný izolát optimalizovaný pre ,,

mliečnu fermentáciu. Boli zvolené dva metodické prístupy - '>

analýza intermediátov a štúdium aktivity jednotlivých

enzýmov produkčnej dráhy spojené s analýzou dynamického

správania sa vitálneho bunkového extraktu. Zo získaných

poznatkov vyplýva, že v priaznivých fermentačných

podmienkach je regulácia dráhy koncentrovaná zväčša na

fosfofruktokináze, zatiaľ čo v nepriaznivých procesných

Podmienkach sa redistribuuje aj na pyruvátkinázu.

6.134

TIOREDOXÍNOVÝ SYSTÉM ZO Streptomyces aureofaciens

T. Horecká1, V. Belaňová2, M. Kollárova1 a 0. Perečko

1Katedra biochémie, PvF UK, Mlynská dolina CH-1, 842 00

Bratislava,2ClMB SAV, Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava ,

Zo Streptomyces aureofaciens boli izolované enzýmy tio-

redoxin a ticredoxinreduktáza v čistom stave. Zistil sa

stabilizujúci účinok FAD na aktivitu tioredoxínreduktázy ';;

počas izolácie. Molekulová hmotnost tioredoxínreduktázy ''J

zistená elektroforézou v polyakrylamidovom géli je 36 000, J

molekulová hmotnost tioredoxinu je 10 000. Z izolovaných í|'

enzýmov bol rekonitituovaný funkčný tioredoxinový systém. '

.
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6.135

Štúdium interakcie dehydrogenáz s reaktívnymi farbivami v roztoku a v imobilizovanej
forme

M. Horváthova1, D. Mislovičová2, A. Breier1, V. Štefuca3

1ÚMFG SAV, Vlárska 5,833 34 Bratislava
2CHÚ SAV, Dúbravská 9, 842 38 Bratislava
3CHTF STÚ, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Sledoval sa vplyv zloženia vybraných reaktívnych farbív na intrakciu s dehydrogenázami.
Použili se 4 druhy reaktívnych farbív viazaných na vodorozpustný dextrán na inhibíciu lak-
tátdehydrogenázy, malátdehydrogenázy a sorbitoldehydrogenázy. Získané hodnoty inhibič-
ných konštát sa porovnávali s afinitnými vlastnosťami týchto farbív v imobilizovanej forme na
perlovej celulóze metódou elučnej chromatografie. Zistilo sa, že charakter interakcie vybra-
ných farbív s dehydrogenázami je vo všetkých prípadoch kompetitívny a farbivo Cibacron
Blue 3G-1 sa vyznačuje najväčšou afinitou ku všetkým trom enzýmom.

6.136

ÚČINOK KRA'TKODOBEJ APLIKÁCIE TYROXÍNU NA PEČEŇ A HNEDJÍ TU- -i
KOVE TKANIVO A NA AKTIVITU L-MALA'T: NADP-OXIDOREDUKTA'ZY
/OXALACETA'T DEKARBOXYLUJlfCA.EC 1.1.1.40.,MDH/ :;

L.Kameništiaková.Ľ.Bukovská.J.Dobiaš.M.Sámel. ;
lis tav lekárskej biológie JLF UK Martin |

U 10 a 15-dňových potkanov sme sledovali účinok krátkodobé- :

ho podávania tyroxínu/ ljug/g hmotnosti tela na deň/v troch
následných dňoch na hmotnosť hnedého tukového tkaniva/BAT/
a pečene a na aktivitu MDH v týchto tkanivách.Relatívna
hmotnosť BAT sa v sledovanom období znížila o 44%/ P< 0,001/ í
zatial čo relatívna hmotnosť pečene sa nezmenila, U kontrol- '%
ných potkanov pri porovaaní oboch vekových skupín sa aktivit I
ta MDH vyjadrená v nkat/g tkaniva v DAT znížila o 67% ?S
/P v' 0,001/ a v pečeni o 65% /P < 0,001/. Aplikácia T4 neov- |
plyvnila hmotnosť tela ani v jednej vekovej skupine.Rela- $
tívna hmotnosť BAT po T4 sa zvýšila o 35% /P< 0,05/,resp. %
43% /P< 0,01/,aktivita enzýmu sa nezmenila. Odpoveď pečene É
na exogénny prívod T4 mala opačný trend. Relatívna hmot- -I
nosť pečene po T 4 sa znížila o 12%, resp. 5%/ P< 0,05 /, ?|
zatial čo aktivita MDH sa u 10-dňových zvierat zvýšila 1
o 12% /P< 0,01/ a u 15-dňových o 63% /P < 0,05/. -:h
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6.137

PURIFIKACE EXTRACFLULÁRNÍ PROTEÁZY KVASINEK CANDIDA ALBICANS
Z VYSOCE AKTIVNÍHO KLINICKÉHO IZOLÁTU

1 2 2
J . K o t y z a , F . Z a h r a d n í k , A . T o m š í k o v á

Ústav Diochemie a Ustav mikrobiologie a epidemiologie'LF
UK v Plzni, Karlovarská 48, 301 66 Plzeň

Ze supernatantu kultury vysoce proteolyticky aktivního

ne C. albicans byla purifikována extracelulární proteáza

(carboxyl proteinasa ES 3.4.23.6., Ruchel R., B.B.A. 659:99,

1981) dvoustupňovou sloupcovou chromatografil Produkt je

homogenní při PAGE a při pH 3,2 uvolňuje z 1% hemoglobinu

1,1 pM Tyr/mg prot./min., což odpovídá 300 násobnému očiště-

ní od balastních proteinů. Jsou diskutovány metodické pro-

blémy purifikace a možnosti diagnostického použití u chorob-

ných stavů, na kterých se podílí tento oportunní pathogen.

6.138

OVLIVNĚNÍ ENZYMATICKÉ AKTIVITY PEPSINU

Z. Kučerová

Ústav patologické fysiologie 1. LF UK, U nemocnice 5, 128 53 Praha 2

Stanoveni obsahu pepsinu v lidské žaludeční stavě, lidské žaludeční sliznici a v
krvi má značný diagnostický význam. Při tomto stanovení bývají použity různé pufry.
Sledovali jsme vliv některých aniontů, kationtů a iontové síly na aktivitu pepsinů.
Aktivitu neovlivňuje přítomnost iontů Ca a Mg, snižuje vyšší iontová síla a zvyšuje
EDTA a některé organické kzseliny. Při analyze pepsinů stanovením jejich enzymatické
aktivity je proto nutno pečlivě volit vhodný pufr.
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6 . 1 3 9

Vliv redukčních činidel na proteolytickou a keratinolytickou aktivitu enzymů houby Micro-
sporum gypseum

J. Kunert

Ústav biologie lék. fak. UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

V přítomnosti 4 thiolů (cystein, GSH, DTE, EtSH) a siřičitanu sodného (0,1 - 30 mmol/l) byla
proteolytická aktivita inhibována u substrátu bez disulfidickkých vazeb (kaseinu), aie zvýšena
až 3,2x u substrátů bohatých na tyto vazby (síťovaný hovězí serumalbumin, keratin). Stimu-
lace byla zřejmá způsobena redukcí SS vazeb substrátu, ne aktivací enzymů. U BSA se
proteolysa a redukce vzájemně podmiňovaly. Nejúčinnější látkou byl siřičitan, a to v konc.
10-30 mmol/l. Sulfitolysovany keratin (vlna) byl hydrolysovan rychleji po rozštěpení asi 20 %
SS vazeb; plně sulfitolysovany substrát byl enzymy houby úplně rozpouštěn, jev není spe-
cifický pro protesay keratinolyticke houby, protože trypsin a pronasa se v pokusech chovaly
obdobně. Výsledky jsou v souladu s představou autora o tom, že denaturace keratinu vylu-
čováním siřičitanu a sulfitolysou je součástí rozkladu keratinu u hub.

6.140

i NMR studium konverze pyruvátu na alanin působením aianindenydrogenázy ze Strepto-

, myces avermitilis

i Jan Němeček, J a n Novák

f M B Ú ČSAV, Vítíeňská 1083,142 20 Praha 4 - Krč

| Koncentrace substrátu i produktů reakco ( + / - 3%) byly určeny NMR spektroskopií. Výhodou
I metody je možnost simultánního stanovení (během několika minut) látek patřících k různým
I skupinám a případně i identifikace neočekávaných produktů. Vzhledem k nízké citlivosti je
fí třeba p r - Tovat s milimolárními koncentracemi.
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6.141

ANTIOXIDAČNÉ ENZYMOVÉ SYSTÉMY V ERYTROCYTOCH A POLYMORFONUK-
LEÁRNYCH LEUKOCYTOCH DIABETIKOV

1 n ry -i

J. Ragasová , Z. Ďuračková , P. Tisoň , 3. Cársky

Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LfUK,
2Sasinkova 2, 811 08 Bratislava
III. interná klinika, Limbová 5, 835 05 Bratislava

Súčasné poznanie diabetogénnych procesov predpokladá imu-
nitnú deštrukciu beta buniek. Týchto mechanizmov sa spoluzú-
častňujú reaktívne metabolity kyslíka produkované leukocytmi.
Predpokladá sa, že tieto metabolity zohrávajú úlohu aj pri
ďalších klinických ochoreniach súvisiacich s diabetom: zlyha-
nie obličiek, koronárna srdcová choroba, infekcie, slepota>

ateroskleróza...
Študovali sme aktivitu antioxidačných enzýmov superoxid-

dizmutázy (SOD), katalázy (KAT), glutatiónperoxidázy (GPx) a
glutaiónreduktázy (GR) v polymorfonukleárnych leukocytoch
(PMNL) a v erytrocytoch (Ery) u diabetikov typu II v porovnaní
s kontrolnou skupinou. Zistili sme: 1. aktivita SOD je v PMNL
diabetikov znížená priemerne o 24 % a v Ery sa nemení, 2. ak-
tivita KAT je v PMNL diabetikov o 19 % zvýšená a v Ery je zní-
žená o 18 %, 3. aktivita GPx je v PMNL aj v Ery diabetikov
znížená, 4. aktivita GR je PMNL diabetikov znížená o 36 % a
v Ery sa nemení. Získané výsledky podporujú hypotézu účasti
reaktívnych metabolitov kyslíka v etiologii vyššie spomínaných
klinických ochorení.

6.142

PURIFIKÁCIA A CHARAKTERIZÁCIA EXTRACELULÁRNEJ A S BUNKOU
ASOCIOVANEJ a-GLUKOZIDÁZY ZO SACCHAROMYCOPSIS FIBULIGERA.

V. Reiser, J. Gašperík

ÚMB SAV, Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava

a-glukozidáza je súčasťou komplexu enzýmov ( a-amyláza,
glukoamyláza, a-glukozidáza ) produkovaných dimorfickou kvasinkou
Saccharomycopsis fibuligera podieľajúcich sa na hydrolýze
a-glukanov. ,:;

Testovaním vplyvu 10 analógov maltózy na produkciu .<
- a-glukozidázy sme zistili, že k najväčšiemu zvýšeniu dochádz-a *
: v prípade, keď zdrojom uhlíka je celobióza. ^
(i Vypracovali sme postup purifikácie extracelulárnej i »*
\. s bunkovým povrchom asociovanej formy enzýmu. Obidve formy sú J
| glykozylované a navzájom sa od seba odlišujú niektorými základnými £'
ii fyzi.kálno-chemickými vlastnosťami. •;
I Na rozdiel od a-amylázy a glukoamylá'íy, ktoré sa vyznačujú .;
| . dobrou renaturovateInosťou po tepelnej denaturácii i pri 100 °C, ä

I a-glukozidáza je termolabilnejšia a túto vlastnosť nevykazuje ani
r pri nižších teplotách.
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6.143

IZOFORMY EXTRACEIULÁRNEJ POLYGALAKľURONÁZY PRODUKOVANEJ

Aspergillus niger

L. Rexová-!3enková, D. Škrovinová, E. Stratilová

Chemický ústav SAV, Oúbravská cesta 9, 842 38 Bratislava

Aspergillus niger rastúci na štandardnej syntetickej pôde obsa-

hujúcej pektín ako zdroj uhlíka produkuje zmes pektolytických

enzýmov. Hlavná zložka - polygalakturonaza je produkovaná vo

viacerých molekulových formách líšiacich sa izoelektrickým

bodom. Obsah a charakter foriem sú závislé na dĺžke kultivačnej

doby. Porovnávajú sa molekulové vlastnosti a spôsob účinku

foriem purifikovaných kombinovanými chromatografickými postupmi.

6.144

STIMULÁCIA ŠPECIFICKEJ ENDO-f?- (l-4)-D-GLUKANÁZY

XYLOGLUKANOVÝMI OLIGOSACHARIDMI

2̂ _ Sulová, A. Breier1, V. Far kaš, P. Capek, J. Mato

Chemický ústav, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky,

SAV, DUbravská cesta 9, 842 38 Bratislava ČSFR

01igosacharidy získané parciálnou hydrolýzou

xyloglukanu, nonasacharid (Glc Xyl Gal ), oktasacharid

(Glc Xyl Gal), heptasacharid <Glc Xyl ) a trisacharid

(Glc Xyl) stimulujú degradáciu rastl iného xyloglukanu

; špecifickou xyl oglukanázou izolovanou z klíčiacich semien

žeruchy (Tropaeolema majxís L.). 01 igosacharidy v

mikromolárnej koncentrácii posúvajú reakčnú rovnováhu smerom

ku kompletnejšej hydrolýze xyloglukanu a skracujú polčas

reakcie. Účinnost ak diváci e je závislá od koncentrácie

ol igosacharidu a jeho štruktúry a zmenšuje sa s klesajúcim

;: počtom sacharidových jednotiek v molekule. Pri inkubácii
i
i. rádioaktívneho nonasacharidu (Glc Xyl Gal [**C]Fuc) s
t: 4 3

|. endo-/?- (1-4)- D-glukanázou v prítomnosti xyloglukanu dochádza

| k zabudovaniu rádioaktivity do vysokomolekulárnej

«i polysacharidovej frakcie . Usudzujeme, že degradácia

f xyloglukinu sa uskutočňuje transglykozylačným mechanizmom, a

r že xyloglukanové ol igosacharidy urýchľujú reakciu tjřm, že

i- pôsobia ako glykozylové akcnptory.
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6.145

N-GLYKANASA Z MANDLÍ

Alice Šonská, Gustav Entlicher

Katedra biochemie přírodovědecké fakulty UK. Albertov 2030, 12S 40 Praha 2

N-glykanasa byla izolována z jader mandlí. Pro její přečištění byla jsoužita
afinit ní chromatografie. Aby mohla být použita tato technika, byl připraven
speciální nosič, k Sepharose připojený neoglykoprotein. Neoglykoprotein obsa-
hoval obvyklou sacharidovou složku (vyskytující se v přírodě jako N-glykosidicky
vázaná) glvkoprot.einů, připojenou ancunálním způsobem k proteinu. Na takový-
to neoglykoprotein se zřejmě N-glykanasa váže, ale není schopna jeho anomáliu'
vazbu štěpit.

Vhodným a vcelku snadno dostupným zdrojem substrátu pro N-glykauasu
jsou glykopeptidy získané štěpením vaječného bílku proteolytickými enzymy.
Po přečištění a označení takovýchto glykopeptidů dansylchlondeni, je možno
ji použít jako značeného substrátu pro stanovení N-glykanaaové aktivity. Enzy-
mová aktivita je určena množstvím odštěpených dansylpeptidů z dansylglykopep-
tidu. Množství značených peptidů je nejlépe stanovovat fluorimetricky. Byla
určena maxima excitačních (254 nm) a emisních (53G nm) vlnových délek dansyl-
peptidu.

6.146

ŠTÚD1UH KINET1KY HYDROLÝZY PROTEÍNOV SEMENA Vicia faba L
PEPSÍNOH, TRYPSÍNOM, CHYHOTRYPSÍNOM A ELASTÁZOU.

E.Šulík1, P.Bystrický2, L.Šlesárová1

iOddelenie biochémie
2Oddelenie hygieny a technologie mäsa
Univerzita veterinárneho lekárstva, Komenského 73,
041 81 Košice

Bola študovaná kinetika hydrolýzy bielkovinových
frakcii semena Vicia faba L. (globulíny, albumíny, lektin)
proteinázaaii digestívneho aparátu. Proteiny Vicia faba L.,
ako potenciálny zdroj aminokyselín vo výžive zvierat i iudí,
sa vyznačujú rozdielnou prístupnostou hydrolytickénu ataku v
jednotlivými proteinázani. Kinetika hydrolýzy proteínov bola i
sledovaná ponoeou značenia hydrolýzou uvolnených •/;
a-aminoskupín kyselinou trinitrobenzénsulfónovou. Bola '.j
použitá modifikovaná netodika pod ía Adler-Hissen (1979, ?
J.Agric.Food Chen., 26, s.1256). Z proteínových frakcií jf
semena Vicia faba L. najviac vzdoruje hydrolýze všetkýni j
použitými enzýmami lektin. Pozoruhodné je, že albumínová !
frakcia, inak relatívne slabo hydrolyzovaná pepsínom, ',
trypsínon a chynotrypsínom, je relatívne dobre hydrolyzovaná
elastázou. Globulínová frakcia je naopak relatívne dobre
hydrolyzovaná pepsínom, trypsínon, a chymotrypsínom, ale
hydrolýze elastázou značne odoláva.
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6.147

FOTOMETRICKÉ STANOVENIE AKTIVITY CHYMOTRYPSÍNU VO FECES.

E. Šulík, M. Korének, L. Slesárová, I. Rosíval, J. Blahovec

Katedra chémie, biochémie a biofyziky Univerzita veterinár-
skeho lekárstva, Komenského 7*3, 041 BI Košice, ČSFR

Exokrinná funkcia pankreasu môže byť vyšetrovaná sle-
dovaním aktivity chymotrypsínu vo feces. Z tejto pozície
boli analyzované a určené optimálne reakčné podmienky pre
využitie v ČSFR vyvinutého syntetického substrátu Succ-Gly-
-Gly-Phe-p-nitroani1idu k fotometrickému stanoveniu enzýmu
vo feces psov a niekoľkých ďalších species. Kinetickou metó-
dou detegovane' aktivity chymotrypsínu vo feces klinicky
zdravých zvierat sa pohybujú v širokom rozmedzí. Najvyššie
hodnoty boli zistené vo feces psov a kurčiat, naopak nízke
u teliat a prasiat._Hodnoty aktivity u psov sú (n=6) v roz-
medzí 295-698 U/g, x = 489 U/g, s.d.=100 U/g, u kurčiat (n=
=8) v rozmedzí 62-654 U/g, x = 286 U/g, s.d.-235 U/g, u kráv

(n=7) v rozmedzí 2-50 U/g, x = 20 U/g, s.d.=18 U/g,
u teliat (n = 6) v rozmedzí 7-10 U/g, x =_10 U/g, s.d.=4 'J/g
a u prasiat (n-éO v rozmedzí 4-26 U/g, x = 11 U/g, S.J.= 7
U/g. Každý z meraných súborov bol testov iný na odľahlé hod-
noty Dean-Dixonovým testom.

6.148

VPLYV ACETÓNU A HLADOVANIA NA AKTIVITU NONCOXYGENÁZOVÉHO SYSTÉM'

PEČENE POTKANA

L.Turecký, E.Uhlíková, F.Zachar

Ustav lek.chémi e,bi ochémi e a kl in .biochémi e LFUK, Sasinkova L, B r a t i s l a v a ;

V našich predchádzajúcich prácach sme z i s t i l i vzostup a k t i v i t y b i o t r a n s -

forrmčného systému pečene u potkanov s experimentálnym diabetom. Nevyrie-

šenou zostáva otázka,čo j e p r í č i n o u indukcie monooxygenázového systému pri

diabete.Podľa niektorých autorov,by jednou z p r í č i n indukcie pr i d i a b e t e

mohla byť ketonémia.V našej práci sme s ledoval i účinok 10-dnového podáva- I

nia acetonu a 72-hodinového hladovania (podmieňujúceho ketcnémiu) na akt i - ,í

vitu monooxygenázového systému pečene. V oboch sledovaných skupinách sme •é

z i s t i l i štát .významný vzostup obsahu cytochromu P-450 v pečeni experimen- 'í

tálnych zvierat, ako aj aktivity monooxygenáz. Charakter zvýšenia akt iv i- .í

ty jednotlivých monooxygenáz bol obdobný so zmenami zistenými u diabetic- -'

kých zvierat (maximum zvýšenia anil ín hydroxylázy, zníženie aktivity benz-

pyrén hydroxylázy) .Z týchto výsledkov možno usudzovať, že ketonémia by sku-

točne mohla byť jednou z príčin indukcie v pečeni pri diabetes ;rel l i tus.
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6 . 1 4 9

I.ViilKÍCIA HTHOXYCOl'MARIN O-DKETYLÁZY DIMICT Y1. SUL. FOX H X*1 V PKČF.N I I'OTX/V*

PO PODÁVAJÍ KYSI-1. IXY KLOFHiROVEJ A CETABE.NIU

L .Tu řecký. Z.Vh 1 íková, J .Chandoga , F .Zacha r

Usíav ! ck .chémi o ,bi ochémi e a k l m .bi ochémi e L FUK , Sasinkova i , B r a t i s l a v a

J e známo,že podávanie hypol ip idemík potkanom má za n á s l e d o k v ý r a z n é b i o -
chemické a m o r f o l o g i c k é zmeny v pečeni . Jednou z n a j v ý z n a m n e j š í c h zmien j e
p r o l i f e r á c i a poroxizomov a endoplazrrac i c k é h o r e t i k u l a . Jedným z p r e j a v o v
prol i f o r á c i e ondcplazmst i ckého r e t i k u l a j e v z o s t u p a k t i v i t y cytochrom P150
deperscientného monooxygenázového systéiui v p e č e n i . J e známe, že cytochrom
Y-iri0 sn v y s k y t u j e vo v i a c e r ý c h izoformách, p r i č o m sa u k á j a l o , že j e d n o t l i -
vé i zof orrrv su rôzne c i t l i v é na p ô s o b e n i e n i e k t o r ý c h i n h i b í t o r o v , a k o n a p r .
dtmety l sul f oxid . V n a š e j p r á c i sme s l e d o v a l i pomocou i n h i b í c i e a k t i v i t y ^
ethoxycoumnrin O-doety lázy d i mely 1 sul fox i dom spektrum i zof o r i em cytochromu
P->4~.0 po p r o l i f e r á c i i endoplazrrot ického r e t i k u l a v y v o l a n e j podávaním k y s e -
l i n y k l o f i b r o v e j a c e t a b e n u . Ako u k á z a l i už n s š e p r e d c h á d z a j ú c e v ý s l e d k y ,
jedná sa o rôzne typy p e r o x i zomálnych p r o l i f e r á t o r o v . Zmeny, k t o r é sme z i -
si i 1 i v c i t l i v o s t i indukovaných for iem ethoxycoumarin O - d e e t y l á z y , b o l i
však obdobné po podaní oboch s ledovaných peol i f e r á t o r o v .

6.150

AKTIVITA GLUTAi-iÁTKINASY /E . Ľ.2.7. 2.11/ A ORNITHINAMINOTRANS-
FERASY /E.C.2.6.x.13./ V PROBĚHU 24 HODIN PŘIROZENÉHO DNE

1 2
M.Vomastková , L.Vašáková
LVÚRV Praha 6 - Ruzyně, 2KCH VŠZ Praha 6 - Suchdol

V listech ozimé pšenice byla sledována aktivita glutamát-
kinasy a ornithinaminotransferasy v průběhu 24 hodin přiroze-
ného dne. Aktivita glutamátkinasy a ornithinaminotransferasy
se během dne výrazně měnila. Nejvyšší aktivitu vykazovala glu-
tamátkj.nasa ve večerních hodinách, na rozdíl od ornith.inamino-
transferasy, která byla nejaktivnější kolem 14. hodiny. Nej-
nižší aktivita byla u obou sledovaných enzymů nalezena po půl-
noci*
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6.151

isradipin vplýva na metabolizmus sacharidov v pečeni potkanov

F. Zachar1, E. Drábková2, A. Czirfusz3, J. Chandoga1, L. Turecký1

1 Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF-UK, Sasinkova 2, 811 08 Bra-
tislava

farmakologický ústav LFD-UK, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava

V komparatívnej štúdii sme sledovali vplyv diltiazemu a isradipinu na aktivitu glukóza-6-fos-
fatázy (EC 3,1.3.9) a fruktóza- 1,6-bisfosfatázy (EC 3.1.3.11)- Po perorálnej aplikácii uvede-
ných blokátorov kalciového vstupu sa v homogenáte stanovovala aktivita uvedených
enzýmov. Isradipin na rozdiel od diltiazemu zvyšoval aktivitu oboch enzýmov. Hladina gly-
kogénu v pečeni sa nemenila.
Isradipin patrí do skupiny dihydropyridinových derivátov, ktoré majú vysokú afinitu k väzbov-
ým miestam na kalciovom kanáli. Počet receptorov v pečeni pokusných zvierat stúpa. Na
rozdiel od diltiazemu sa nepozorovala retencia sodíka v organizme. Nález zmien aktivít nami
sledovaných enzýmov pravdepodobne súvisí s chemickou štruktúrou použitých antagoni-
stov kalcia zasahujúcich aj do procesov glukoneogenézy.

6.152

SUBSTRÁTOVÁ SPECIFICITA FUMARÁT REDUKTÁZOVÉ AKTIVITY MITOCHONDRIÍ
TAENIA CRASSICEPS

J. Ženka1, A. Jegorov2

1PaÚ ČSAV, Branišovská 31, 370 05 Č. Budějovice, zGalena Co.,
Vědecká jednotka, Branišovská 31, 370 05 Č. Budějovice

Byla studována rychlost redukce a určeny KM pro tyto
substráty furaarát reduktázy: furaarát, fluorofumarát,
chlorofuinarát, bromofumarát, mesakonát, trans-akonitát,
dihydroxyfumarát, maleát, a itakonát. Bylo zjištěno, že
substrátová specificita furaarát reduktázové aktivity mitochondrií
Taenia crassiceps je překvapivě nízká. Možné praktické využití
tohoto jevu je krátce diskutováno.
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7.153

ENHANCER GENU PRO MITOCHONDRIÁLNÍ "UNCOUPLING PROTEIN"
(UCP) V HNĚDÉ TUKOVÉ TKÁNI

J. Kopecký1, U. Kozák2, h. Kozák2

'FgÚ ČSAV, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, 2The Jackson
Laboratory, Bar Harbor, ME 04609

Zatímco funkcí bílé tukové tkáně je skladování energie
živin v triglycerideon, v hnědém tuku je energie uvolňována
formou tepla, díky unikátnímu složení a funkci
hnědotukových mitochondrií. Regulace exprese genů v bílé a
hnědé tukové tkáni ovlivňuje celkovou energetickou bilanci
organismu.

Mapovali jsme 5'-regulační oblast DNA (ref.l) genu
UCP, který je syntetizován pouze v hnědém tuku a je
nezbytný pro termogenezi. Transfekcí hnědotukových
adipocytů v tkáňové kultuře plasmidy, které obsahovaly
fragmenty regulační oblasti UCP genu a bakteriální
"reporter" gen (CAT), jsme zjistili, že krátká sekvence
(148 bp) ve vzdálenosti 2.4 kb nad počátkem transkripce je
nezbytná pro specifickou expresi UCP genu v hnědém tuku a
pro indukci genu noradrenalinem.

Ref.: Boyer,B.B. and Kozák,L. (1991) Mol. Cell
Biol. 11, 4147-4156

7.154

5-HYDROXYTRYPTAMIN A JEHO RECEPTORY

R. Krulík, 2. Fišar

Výzkumná psychiatrická laboratoř 1. LF UK, Ke Karlovu 11,
128 21 Praha 2

Přehled poznatků o 5-hydroxytryptaminu (serotoninu) jako
hormonu a neuromediátoru a o jeho výskytu a transportu přes
buněčnou membránu i v samotné buňce. Serotonin se uplatňuje
prostřednictvím svých receptoru cestou ovlivnění cyklických
nukleotidů a tím i proteinkinázy A, cestou rozkladu
inositol-4,5-bisfosfátu vedoucí k aktivaci proteinkinázy C,
nebo výrazným ovlivněním transportu iontů v buňce.
Různorodost působení 5-hydroxytryptaminu je důsledkem
existence několika typů a celé řady podtypů receptoru, které
byly identifikovány farmakologicky, molekulárně geneticky a
určením - primární struktury vazebného místa. Dále bude
hodnocen význam jednotlivých typů a subtypů těchto receptoru
v regulaci jiných neuromediátoru a jejich podíl v patologii
některých onemocnění.
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7.155

SIGNÁLNÍ SYSTÉMY U ROSTLIN

I. Macháčková

ÚEB ČSAV, Ke dvoru 15, 166 30 Praha 6

Přestože u rostlin byl prokázán výskyt cAMP i enzymů

jeho syntézy a degradace, nebyla dosud všeobecně potvrzena

jeho funkce druhého posla. Významnou úlohu hrají u rostlin

ionty Ca +, které po vazbě na kalmodulin aktivují různé

proteinkinasy a další enzymové systémy. Podobně jako u ži-

vočichů je fosfoinositidový signální systém: v plasmatické

membráně vázaná fosfolipasa C štěpí 1,4-fosfalidylinositol-

bis-fosfát na 2 signální molekuly - inositol-1,4,5-bisfos-

fát a diacylglycerol. Tento systém přenáší u rostlin něk-

teré z hormonálních signálů.

7.156

RESTRIKČNO-MODIFIKAČNY SYSTÉM KMEŇOV STREPTOMYCES

AUREOFACIENS.

B.Oktavcová, A.Godány, P.Pristaš, B.Ševčíková

ÚMB SAV, Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava

Počas prípravy hostiteľského systému kmeňov
Streptomyces aureofacieus sa zistilo, že transformačně
účinnosti silne závisia od zdroja plazraidových DNA.
Izolované dvojfunkčné plazmidové DNA vykazovali určité
zmeny v reštrikčnej analýze, čo však nebolo spôsobené
vznikom delečných variantov. Na základe metylácie
dvojfunkčných plazmidových a fagových DNA sa prikročilo
k charakterizovaniu kompletného restrikčno-modifikačného
systém\i.

Sledovala sa závislosť metylácie vektorov a prítom-
nosť restrikčno-modifikačného systému na transforraačnú
účinnosť jednotlivých kmeňov.

Dokázal a charakterizoval sa spoločný RM systém
II.typu u chlórtetracyklín produkujúcich kmeňov odlišný
od restrikčno-modifikačných a modifikačných systémov
neprodukujúcich kmeňov.
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7.157

F O S F O R Y L A C E R I B Q S O M Á L N í C H B Í L K O V I N KA ľ.AL Y Z O V A N A E U K A R Y O T I C -
K Ý M E l O N G A Č N Í M F A K T O R E M ľ c\ .

7 . ľ u h á č k o v á
Ú s t a v m o l e k u l á r n í g e n e t i k y Č S A V . F l e m i n q o v o n á m . 2 , P r a h a 6

F o s f o r y 1 a c e s e r i n o v ý c h , t h r e o n L n o v ý c h a t y r o s i n o v ý c h
z b y t k u v m o l e k u l á c h r e g u l a č n í c h b í l k o v i n j e v ý z n a m n ý m b u -
n e č n ý m m e c h a n i s m e m , k t e r ý m b u ň k a k o n t r o l u j e s v é z á k l a d n í
f u n k c e . P ř í t o m n o s t p r o t e i n ů o b s a h u j í c í c h v e s v é m o l e k u l e
f o s f o r y l o v a n é z b y t k y b a s i c k y c h a m i n o k y s e l i n l y s i n u , h i s -
t i d i n u a a r g i n i n u b y l a v b u ň c e r o v n ě ž , l e č v z á c n é , z j i š t ě -
n a . E n z y m a t i c k á a k t i v i t a t ě c h t o p r o t e i n ů , a n i p r o t e i n k i -
n á z y . k t e r é t u t o f o s f o r y l a c i k a t a l y z u j í , v š a k n e b y l y z a -
t í m i d e n t i f i k o v á n y .

E u k a r y o t L c k ý e l o n g a č n í f a k t o r 1 or , i z o l o v a n ý z k r á l i -
č í c h r e t i k u l o c y t ů a Z a j d e l o v a a s c i t o v é h o h e p a t o m u , v y k a z u -
j e , v e d l e s v é z á k l a d n í f u n k c e v t r a n s l a c i g e n e t i c k é i n f o r -
m a c e , k a t a l ý z y G T P - d e p e n d e n t n í vazby a m i n o a c y l - t R N A n a
A m í s t o n a r i b o s o m u , t a k é A T P - d e p e n d e n t n í p r o t e i n k i n á z o v o u
a k t i v i t u . S u b s t r á t o v ý m i b í l k o v i n a m i , f o s f o r y l o v a n ý m i e l o n -
g a č n í m f a k t o r e m 1 o<, , j s o u h i s t o n , p r o t a m i n a r i b o s o m á l n í
b í l k o v i n y S . , S 9 , , L , , L 7 , , L , ,. e u k a r y o t i c k ý c h r i b o s o m u
8 0 S . '.^ -, 4

V a z b a i P I f o s f á t u v m o l e k u l á c h t ě c h t o b í l k o v i n j e l a -
b i l n í v k y s e l é m p r o s t ř e d í , c o ž s v ě d c i o t v o r b ě f o s f o a m i d o -
v é v a z b y m e z i t e r m i n á I n í m f o s f á t e m o d š t ě p e n ý m z A T P a a m i -
n o- s k u p i n o u b a s i c k y c h a m i n o k y s e l i n v m o l e k u l á c h s u b s t r á t ů .

7.158

Indukce proliferace hnědé tukové tkáně je spojena s
přechodným zvýšením hladiny c-fos mRNA

P. Tvrdík1, A. Jacobsson2, J. Houštěk1, J. Nedergaard2

VgÚ ČSAV, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, aWenner-Gren
Institute, Stockholm University, S-106 91 Stockholm

V hnědé tukové tkáni, jejímž fyziologickým posláním je
uvolňování tepla, je náhle indukována buněčná proliferace
záhy po vystavení zvířete chladu. Dochází ke zvýžení
syntézy DNA a několikanásobnému zmnožení počtu buněk. Na
tomto výhodném modelu byla studována exprese jaderných
onkogenů c-myc a c-fos, které hrají důležitou roli při
kontrole buněčného cyklu. Nalezli jsme jsme přechodné, 50-
ti násobné zvýšení hladiny c-fos mRNA v hnědé tukové tkáni
myši exponovaných 30 min. teplotě 4°C. Hladiny transkriptů
pro c-mvc mRNA váak zůstaly během chladové adaptace
nezměněny. Při pokusu simulovat efekt chladu pomocí
noradrenalinu v primární kultuře hnědých adipocytů bylo
dosaženo obdobných výsledků; transkripce c-fos onkogenů
byla aktivována noradrenalinem už po 15 min., zatímco
hladina c-myc mRNA zůstala neovlivněna. Tyto údaje
naznačují, že pro zvýšení proliferační aktivity v hnědé
tukové tkáni, která je provázena vzrůstem hladiny c-fos
mRNA, není potřebná zvýšená exprese onkogenů c-myc.
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7.159

VAZEBNÁ MÍSTA (RECEPTORY) PRO FYTOHORMONY V ROSTLINÁCH

E. Zažímalová

Ústav experimentální botaniky ČSAV, Ke dvoru 15, Praha 6

Vyšší rostliny se vyznačuji některými zvláštními vlast-
nostmi , danými především vysokým stupněm adaptace na auto-
trofní výživu a silně omezenou možností pohybu vzhledem ke
stanovišti, což vede k prostředím indukované plasticitě
vývoje. Růst a vývoj rostlin je výrazně regulován skupinou
pěti "klasických" fytohormonů a podstatně se liší od vývo-
je organismů živočišných. Rostliny jsou daleko méně anato-
micky specializované a jednotlivé buňky v pletivech tak
mají výrazně vyšší stupeň autonomie. Poznatky o působení
živočišných hormonů nelze tedy aplikovat na fytohormony
přímo, i když určité prvky v přenosu hormonálního signálu
jsou shodné pro všechna eukaryota. V každém případě prvnim
krokem v přenosu fytohormony neseného signálu je jeho
příjem specifickými strukturami v buňce - receptory.

V příspěvku budou shrnuty dosavadní poznatky o recepto-
rech pro fytohormony v rostlinných buňkách. Vzhledem k to-
mu, že zatím téměř u žádného z těchto předpokládaných
receptoru nebyla dokázána a objasněna jeho fyziologická
funkce, označují se tyto struktury obecně jako "vazebná
místa".

7.160

NÍZKOMOLEKULÁRNE RASTOVÉ FAKTORY V KRVI KURČIAT

J. Blahovec, Z. Maračeková, Z. Dičáková. I. Rosival

Univerzita veterinárskeho lekárstva. Katedra chémie, bio-
chémie a biofyziky. Komenského 73, 041 81 Košice

Medzi látky nehormonálnej povahy s rastovými
UČInkami sa zaraďujú aj malé peptidy prirodzene sa
vyskytujúce v ľudskej krvi Okrem rastových účinkov majú
vplyv aj na vitalitu buniek zodpovedných za humorálnu
a bunkovú Imunitu.

V našel práci sne izolovali rastové faktory pepti-
dickej povahy z kuracej nepári nizovanej krvi. Upravená
krvná plazma bola zbavená bielkovín zahriatím k varu.
Supernatantná frakcia získaná centrifugáclou bola podro-
bená gélovej chromatografi i na kolóne Sephadexu G-10
C70x3cm>. Elťíciou fosfátovým pufrom sme získali tri
vzájomne dobre oddelené píky. z ktorých dva obsahovali
zmes peptidov s molekulárnou hmotnosťou menšou ako 750.
Najväčší obsah nízkomolekulárnych peptidov bol v najpo-
malejšie sa pohybujúcej chromatografickej frakcii.
Biologický účinok všetkých troch peptidických frakcií
bol testovaný metódou inhibície migrácie izolovaných
po1ymorfonuk1eárnych leukocytov.
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7 . 1 6 1

Role Ca2 f v auxinem stimulovaných transportních pochodech v segmentech epikotylu
hrachu (Pisum satívum L)

V. Borkovec1, Z. Tesařová2, S. Procházka2

1 Pracoviště nukleárních metod, 2Ústav botaniky a fyziologie rostlin, Vysoká škola země-
dělská, Zemědělská 1,613 00 Brno

V etiolovaných segmentech epikotylu hrachu s rozdílnou odezvou na stimulaci transportních
pochodů indukovaných aplikací auxinů (IAA, PAA) byl sledován transport ̂ C a ve vztahu k
předpokládaným regulačním účinkům Ca 2 + vtransdukci auxinového signálu. Akropetální
a bazipetální transport 45Ca byl omezen na části přilehlé k donorovým agarovým bločkům
a pouze stopy radioaktivity byly transponovány akropetálně resp. bazipetálně. Aplikace IAA
resp. PAA k protilehlým částem segmentů, ve kterých je možné indukovat prodlužovací resp.
ztluštbvací růst, vedla ke zvýšení intenzity transportu 45Ca do těchto částí segmentů. Sou-
časná aplikace Ca 2 + a C o 3 + (inhibitor účinku Ca 2 + ) vedla k změně C o 3 + stimulovaného
transportu 14C-sacharózy do apikální části segmentů epikotylu, které se vyznačovaly zbyt-
kovou růstovou aktivitou. Inhibice bazipetálního transportu 3HIAA současnou aplikací Co +

naznačuje, že C o 3 + ve výše uvedeném uspořádání by mohl inhibovat endogenní regulaci
transportu IAA závisející na přítomnosti Ca 2 + . Zvýšení hladiny Ca2 + pomocí exogénni apli-
kace vedlo pravděpodobně k obnovení Ca2 + - stimulovaného bazipetálního transportu IAA,
čímž došlo k poklesu jeho endogenní hladiny v apikální části segmentu současně s poklesem
zbytkové růstové aktivity této části segmentu.

7.162

SELEN A JEHO VZŤAH K RECEPTOROM HORMÓNOV ŠTÍTNEJ ŽĽAZY A K
SEKRÉCII PROLAKTlNU U MALÍGNYCH BUNIEK HYPOFÝZY POTKANA.

3. Brtko1, P. Filipčík1, S. Hudecová2, V. Štrbák! A. Brtková3

lÚEE SAV, Vlárska 3, 833 06 Bratislava, 2ýMFG SAV, Vlárska 5,
833 Q6 Bratislava, 3v(jv, Limbová 14, B33 37 Bratislava

Selén má dôležitú úlohu ako protektívny element, ktorým
je možno znížiť riziko vzniku nádorových a kardiovaskulárnych
ochorení. IV VI

Našim cieľom bolo,zistiť: a) ako vplýva Se a Se na
tvorbu komplexu: 3,5,3 -trijódtyronín (T3) - vnútrojadrový re-
ceptor pečene potkana a T3 - vnútrojadrovv receptor GH4C} bu-
niek tumoru hypofýzy potkana; b) vplyv Se I V na expresiu génu,

) l S^V
y p ý y p ; p p g

kódujúceho receptory pre T3; c) vplyv Se^V na proces fosfory-
lácie cytoplazmatických proteínov u GH4C1 buniek; d) vplyv
Se-tV na elektroforetický profil cytoplazmatických proteínov
GH4C1 buniek, analyzovaný dvojrozmernou elektroforézou na po-
lyakrylamidovom gél i; e) vplyv Se^V na sekréciu prolaktínu u
GH4C1 buniek. Koncentrácia selénu v kultivačnom médiu bola
stanovená atómovou absorpčnou spektrometriou s elektro'termic-
kou atomizáciou. ,.., -.

Zistili sme, že Se pri koncentrácii 1.0 x 10" mol/l
inhiboval špecifickú väzbu T3 na jadrové receptory, pričom
Se^I nevykazuje uvedený inhibičný vplyv. Se^v pri koncentrácii
1.0 x 10~6 mol/l spôsobuje zmeny v elektroforetickom profile
proteínov ako aj v ich fasforylácii, a pri koncentrácii 5.0 x 10~6

mol/l signifikantně znižuje sekréciu prolaktínu u GH.C-, buniek.
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7.163
ilXt'K'IV.w: HF.il livrtINI IVV( II (ADKRNYI'H PROTKINI) UMlll/U!

i-u STIMULACI KRYTRUJ.I:IIKI:MII:KÉ I . I N I Ľ IM:L
ľ ľ.'riliéirt., 1 Ku I nusiík , / . H r k a l , I). Jandová , J . (":iuirvát.civ<i

VI iu l i f ľ i i n n na š. i vi itasihci]'iif.>st a >1 i f ereni; id i ; í l i d s k ý c h
lr.'nkiíiiii r k ý i t i lumek 1 i i i i c HEl. byl sledován v b u z p n i t p i novém

.< si 'ren riln íhai-ŕMiť-m ini><liu. V i iHpři t.omnust. i ht>m váži r: ich
i>i iit.c i nfl (In'Z|>ľi:it.i--i ncivé nierl i LII!I> l»yl hem i n pi-o lumky t o x i c k ý
i i í1 l'rl ki.iru ť/if.r»ii-i'iľ)i G.SxlO-^M. ííyni.éza hemuglnl'iinu b y l a
i iidiikiivčíiui 'íxlO~ftM tiMni něm v méiliu ubiihareném f f t á l n f m séri-m
a i!xlO~'-7M !•• "mi iiť?nt v l.ieyiprot.einuvr'in n é i l i u . Synt.é^a

In 'IIII.KJ 1 oh i mi u hem i ni'il i iiiluki iv/anýih HĽ.1. bulíkách byla
pri.iv/<izľ'iiH ľi.iil'.t.ŕil.iiýin zvýšwiim nxpri 'se jadt*rnýi:h p r o t e i n f i
HMG1/2 ci nen í vy I uicr'euo, P.i-' t.yt.u prnt.elny h r a j í
r u l i v/ (i<imnrŕiu- íl i f i-iciii- i «-»i • i .

7.164

JADROVÉ RECEPTORY HORMÓNOV V PROCESE STIMULÁCIE RASTU LEUKE-
MICKÝCH A MALÍGNYCH HYPOFYZÁRNYCH BUNIEK.

P. Filipčík, J. Brtko, J. Bransová
ÚEE SAV, Vlárska 3, 833 06 Bratislava

Hormonálne receptory, lokalizované v jadre bunky sú všeo-
becne považované za regulátory génovej expresie. Je známe, že
receptory trijódtyronínu (T3) sú kódované protoonkogénom a
hrajú významnú úlohu v procese bunkového delenia. Doposiaľ
však nie je jasné akým spôsobom sa stimulácia bunkového dele-
nia hormónami štítnej žľazy realizuje. Účinok T3 na rast sme
sledovali na dvoch bunkových líniách: L1210 a G4C1 , a to vo
vzťahu obsadenosti receptorov pre T3 k väzbovej kapacite re-
ceptorov a k fosforylácii cytoplazmatických proteínov. Recep-
tory boli identifikované v oboch líniách saturačnou analýzou,
fosforylácia bola analyzovaná autoradiografiou po polyakryl-
amidovej elektrofořeze v ultratenkých géloch. Už pri koncen-
trácii T3 = 0.02 nmol/L, ktorá zodpovedá 30 % obsadenosti re-
ceptorov sme zistili špecifické zmeny v elektroforetickom
profile proteínov. Trijódtyronín v dávke >1G nmol/L významne
stimuluje rast buniek, v oblasti koncentrácií T3 >̂ 20 nmol/L
dochádza k "down regulácii" receptorov pre T3. Výsledky naz-
načujú, že charakter biologickej odpovede na podanie T3 závi-
sí od percenta obsadenosti receptorov. Súčasne platí, že pre
dosiahnutie úplnej biologickej odpovede nie je nutné, aby
receptory boli úplne saturované hormónom.
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7.165

Modifikovaná C-6 gliomová linie - cílové buňky pro stanovení NK aktivity prasečích lymfo-
cytů

H. Kovářů1'3, F. Kovářů2'3, H. Kozáková3, P. Šiman4

1ÚFGHZČSAV, Uběchov
2VŠV Brno
3MBÚ ČSAV Praha
4LF KU Hradec Králové

Jedním typem mezibuněčné interakce povrchových struktur buněk je i reakce přirozené
cytotoxické (NK) aktivity lymfocytů (efektorových buněk) s buňkami cílovými.
Byla připravena modifikovaná C-6 linie (astrocytom) fúzí s mikrosomální frakcí prasečích
thymocytu. Buněčná linie byla stabilizována až do 85. pasáže a využita v testech NK aktivity
lymfocytů v prenatálním i postnatálním období prasat. Výsledky testů 51Cr cytotoxicity s
využitím modifikovaných C-6 buněk ukazují na mimořádné zvýraznění detekce NK aktivity
ve srovnání s klasickými cílovými leukemickými buňkami K 562.

7.166

Využití metody vertikální elektrofořezy v diagnostice čeledi
Enterobacteriaceae

Mašková, L., Petráš, P.

SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

v naší laboratoři jsme vertikální elektrofořezu použili
k dělení bílkovinného profilu exoproduktů jednotlivých bakte-
riálních druhů. Výsleťxy získané u jednotlivých druhů stafylo-
koků, salmonel, proteu, E. coli a klebsiel nás vedou k názoru,
že bílkovinný profil exoproduktů by mohl být dalším márkrem
při zjišiování epidemiologických souvislostí daných kmenů.

Z literatury je známo, že dnes se vertikální elektroforé-
za používá pro uharakterizaci jednotlivých miKroorganismů,
dnes i anaerobních.
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V.167

METABOLICKÁ REGULÁCIA SYNTÉZY CELULÄZY V Trichoderma reesei:
ÚLOHA CYKLICKÉHO AMP.

S. Šesták, V. Farkaš

Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 842 38 Bratislava

Syntéza celulázy v naklíčených spórach Trichoderma
reesei QM 9414 inkubovaných v prítomnosti 1 mM soforózy
(induktor celulázy) bola stimulovaná alebo reprimovaná
prídavkom dibutyryl-3',5'-cAMP v závislosti na jeho
koncentrácii. Podobne prídavok inhibítora fosfodiesterázy
3-izobutyl-l-metylxantínu (IBMX) stimuloval produkciu
celulázy. Účinok spomínaných efektorov bol pozorovaný iba za
indukčných podmienok (v prítomnosti soforózy). Prídavok cAMP
alebo IBMX nebol schopný odstranit katabolickú represiu
tvorby celulázy spôsobenú prítomnosťou glukózy. Prídavok
monosacharidov spôsobil prechodný nárast intracelulárneho
cAMP, avšak efekt na syntézu celulázy sa líšil podlá druhu
monosacharidu. FosforylovateIné hexózy, metabolizovateíné aj
nemetabolizovatelné, repritnovali syntézu celulázy.
Monosacharidy, ktoré nemôžu by£ fosforylovane, naopak
stimulovali produkciu celulázy. Tieto výsledky naznačujú, že
okrem cAMP aj hexóza-fosfáty zohrávajú významnú úlohu pri
regulácii syntézy celulázy v Trichoderma reesei; ich
pôsobenie v mechanizme regulácie je však protichodné.

7.168

Vplyv streptozotocinu a acetonu na metabolizmus sacharidov v pečeni potkanov

F. Zachar1, L. Zlatoš2, J. Chandoga1, L. Turecký1

1 Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF-UK, Sasínkova 2,811 08 Bra-
tislava
2Ústav patologickej fyziológie LF-UK, Sasinkova 4,811 08 Bratislava

Glukagón stimuluje glukoneogenézu, tvorbu močoviny a ketogenézu. V pokusoch s perfun-
dovanou pečeňou bol tento vplyv dokázaný.
Použili sme model streptozotocinového diabetů a podanie acetonu pokusným zvieratám s
cieŕom porovnať aktivity glukóza-6-fosfatázy (EC 3.1.3.9) a fruktóza-1,6-bisfosfatázy (EC
3.1.3.11). Za uvedených experimentálnych podmienok sme zistili zvýšené aktivity oboch
enzýmov. Po aplikácii acetonu a streptozotocinu hladina glykogénu v pečeni štatisticky
významne klesala. Množstvo anorganikého fosfátu bolo zvýšené iba po podávaní acetonu.
Predpokladáme, že uvedené modely sú vhodné pre štúdium regulácie transportného
systému glukóza-6-fosfatázy Ti, T2 a T3 (GLUT 7) alebo katalytickej podjednotky s jej stabi-
lizujúcou bielkovinou.
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7.170

MITOCHONDRIÄLNY ADP/ATP TRANSLOKÄTOR OVPLYVŇUJE EXPRESIU
GÉNOV, KTORÉ KÓDUJÚ MITOCHONDRIÁLNE BIELKOVINY.

I. Zeman1, T. Drgoň2, Ľ. Šabová2, J. Kolárov1'2

•'•Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina CH-1, 842 15
Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Špitálská
21, 812 32 Bratislava.

Mitochondriálny ADP/ATP translokátor je kódovaný tromi
"izogénmi" (AAC1;AAC2;AAC3), z ktorých každý jeden je
odlišne regulovaný. Prerušenie jednotlivých génov produkuje
velmi odlišné fenotypy, čo ukazuje na rozdielnu funkciu ich
produktov. V tejto práci sme sa pokúsili sledovat ako
delécia niektorých AAC génov ovplyvňuje expresiu vybraných
mitochondriálnych bielkovín vrátane expresie intaktných AAC
génov. K tomu účelu boli do buniek mutantov vnesené fúzne
AAC-IacZ gény súčasne s jednotlivými intaktnými AAC génmi,
aby bolo možné sledovat ich účinok na expresiu fúznych
génov. Získané výsledky^ naznačujú, že produkty niektorých
AAC génov môžu hrat regulačnú úlohu v expresii
mitochondriálnych bielkovín.
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8.171

INTERAKCIA CYTOCHRÓMU C S POLYANIÓNMI

M. Antal íle, M. Bona. J. Bágelová

Ustav Experimentálnej fyziky SAV, Solovjevova 47, 043 53

Košice

Cytochróm c slúži ako prenášač elektrónov v respiračnom

reíazci. Prenos elektrónov je spojený s tvorbou komplexov

s redox partnermi cytochrómu c. Pri tomto procese dochádza

ku k oní" or mač nej zmene, ktorá pravdepodobne umožňuje efek-

tivnejši prenos elektrónov. Podobnost vo vlastnostiach tých-

to proteínov komplikuje charakterizáciu štruktúry ich kom-

plexu. Pol yarn ony ako heparin, polyglutamát a polyadenylát

vyvolávajú ľritieny vo vlastnostiach cyt c odpovedajúce účinku

vlastných redox partnerov. Hepritomnost hemov u týchto pol y-

anjonoy umožňuje bližšiu charakterizáciu možných Jonfcnnač-

ných stavov cytochrómu c v komplexoch.

8.172

Kontrola syntézy mitochondriálních proteinů v hnědém tuku

J. Houštěk1, P. Tvrdík1, Š. Kužela2, S. Pavelka1, M.
Baudyšová1, J. Kopecký1

1FgÚ ČSAV, Vídeňská 1083, 142 20 Praha, 210Ú SAV, Čs. armády
21, 880 32 Bratislava

Teplo-produkuj lei mitochondrie hnědého tuku jsou
charakterizovány vysokým obsahem respiračních enzymů,
přítomností thermogenního "uncoupling proteinu" (UCP) a
velmi nízkým obsahem ATPázy. Toto vysoce specifické složení
vnitřní mitochondriální membrány je výsledkem asynchronní
syntézy jednotlivých mitochondriálních proteinů a může se
velmi dynamicky měnit za vývoje, během diferenciace buněk
v kultuře a při teplotní adaptaci organismu

Studiem exprese genů pro UCP a podjednotky cytochrom
oxidázy (COX) a ATPázy jsme zjistili 2e syntéza těchto
proteinů je regulována rozdílnými mechanismy, které se
uplatňují buď na transkripční (UCP, COX), nebo na
translacní a posttranslační úrovni (ATPáza). To umožňuje,
aby v hnědém tuku, podobně jako v jiných tkáních byla
koordinována exprese jaderných a mitochondriálních genů
kódujících podjednotky respiračních enzymů a ATPázy.
Podobně rozdílný je i regulační účinek katecholaminů, které
bezprostředně kontrolují syntézu UCP, ale ne COX a ATPázy.
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S.173

RECEPTOR PRE OMEGA-KONOTOXÍN V MOZGOVOM TKANIVE KRÁLIKA.

S. Hudecová1, E. Sivčo2

katedra molekulárnej biológie PFUK,Mlynská dolina, 842 15
Bratislava, 2QMFG SAV, Vlárska 5, 833 34 Bratislava

V synaptozomálnej frakcii mozgu králika sme identifiko-
vali dve populácie proteínov, schopných vysoko špecificky
viazať blokátor neuronálneho typu vápnikového kanála - ome-
ga konotoxín GVIA. Jedna populácia uvedených proteínov s mo-
lekulovou hmotnosťou od 45 kD do 60 kD je tvorená podjednot-
kami nikotínového acetylcholínového receptora a druhá obsa-
huje protein s molekulovou hmotnosťou 200 kD.
Tento protein je schopný po rekonštitúcii do azolektínových
vezikúl transportovať 45ca. Transport je inhibovaný v prí-
tomnosti 4nmol.1-lomega-konotoxínu GVIA (Sigma) a nie je
ovplyvnený prítomnosťou 10nmol.l-lPN 200-110 (Amersham).
Tieto vlastnosti svedčia o tom, že tento protein by mohol
byť súčasťou neuronálneho typu napäťovo-závislého vápnikové-
ho kanála mozgu cicavca.

8.174

MEMBRÁNOVÁ H'1"-ADENOS INTRI FOSFATASA A TRANSPORTNÍ POCHODY
V KVASINKÁCH

A. Kotyk

Fyziologický ústav ČSAV, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

V kinetických i termodynamických úvahách o tzv.
sekundárně aktivních transportech (které využívají gradientu
elektrochemického potenciálu protonů nebo sodných iontů) se
předpokládalo, že rozdíl pH mezi vnějším a vnitrobuněčným
prostředím je určující silou pro tento typ transportu.
Ukazuje se, že rozhodující je lokální "koncentrace" H + (nebo
H 30

+), která je přímo v membráně nebo v samé její blízkosti
vytvářena činností H+-translokující adenosintrifosfatasy
v plasmatické membráně. Doklady o tom byly získány za použití
selektivních inhibitorů tohoto enzymu (diethylstilbestrol,
D;O, suloctidil, vanadát, erythrosin B) a řady přenášených
látek (všechny aminokyseliny, adenin, uracil, sulfátový
a fosfátový anion). Transport těchto látek byl ovlivněn
podobně jako aktivita H -ATPasy, přičemž větší vliv byl
zaznamenán u solutů., které vyžadují více iontů H + pro
transport do buněk (např. kys. glutamová) než těch, které
se bez těchto iontů mohou obejít (např. lysin). Výsledky
získané v divokých kmenech kvasinek SacchaAornijce^ ceA.ev-Lii.ae. ne-
bo Rhodotcxuía giacÁtĹó byly potvrzeny v mutantu kvasinky S. c&-
ie.vi<siae pmal , který má defekt v H -ATPase plasmatické membrány.
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8.175

•JX ÍL: DľJI^TÍ' V LW.TEBIÁLfíí DENITRIFIKACI

I . Kučera

:->.tedra biochemie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

Součást cyklu dusíku v biosféře tvorí denitrifikeční
pochody, pri nic^ž se pxoanionty NOZ a NO- redukuji na plyn-
né produkty (nejčastéji dusík) . Naše pracoviště přispělo
k identifikaci volného NO jako obligátního meziproduktu bak-
teriální denitrifikace t Kučera,I. et al. (1987) BiocMm.
Hiorhys. Arte 894,120; Kučera,I. (1989) FEBS Lett. 249,56] .
Aktivitu enzymů katalýzu jících sekvenci NOľ-» NO-»NpO, které
se syntetizují při poklesu koncentrace kyslíku v růstovém
mediu, lze měřit amperometricky konvenčním Čiarkovým člán-
kem. Redukci NO selektivně inhibují rozpojovače oxidační
fosforylace typu fenylhydrazonpropandinitrilů ť napr. CCCP
nebo FCCP) . Ukazuje se, že snížení aktivity NO reduktasy
může vést k výrazným koncentračním oscilacím NO. Při de-
?tabilizaci syst&nu se zřejmě uplatňují inhibice zúčastne-
ných enzymů oxidem dusnatým f Kučera,I. f 1992) Biocbem. J.,
v tisku J .

8.176

Regulácia katalytického cyklu Ca +pumpy plazmatickej membrány
kyslými fosfolipidmi.

1 2 2
J.Lehotský , L.Raeymaekers , R.Casteels

JLF UK, Malá Hora 4, 036 01 Martin 1, KUL, Leuven, Belgicko2

Ca +pumpa plazmatickej membrány je zodpovedná za odstra-
ňovanie cytoplazmatického Ca2 + jeho transportom cez plazma-
tickú membránu. Aktivácia tejto Ca2 + pumpy je komplexnejšia
ako Ca2 + pumpy zo sarkoplazmatického retikula. V práci popi-
sí'jTi? doteraz poznané modulačné mechanizmy a na základe sek-
veňačných a funkčných experimentov (Wrzosek et al, BBA, 1989,
986, 263) vysvetľujeme aktivačný efekt kyslými fosfolipidmi.
Dokazujeme, že v aktivácii sú zahrnuté najmenej dva reakčné
kroky, ktoré sú rozlične ovplyvnené podľa typu fosfolipidu
lehotský et al., BBA, 1992, 1105, 118).
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8.177
Nukleotidové sekvencie a regulačné protein}' zodpovedné za aeróbnu
represiu génu AAC3 v S. cerei/isiae

U. Šabová, *I. Zeman,2 Z. Jen i sova, >J. Kolárov1-2

*ÚEO-SAV, Špitálská 21, 812 32 Bratislava. 2Katedra biochémie,
Prírodovedecká fak. UK. Mlynská dolina CH-1, 842 15 Bratislava

V kvasinkách S. cereisisiae j e ADP/ATP trans lokátor kódovaný tromi
i2ogénmi ( AAC1, AAC2, AAC3 ). Northernova hybridizačná analýza
poly /Pi*/ RNA ukázala, že AAC3 gén je exprimovaný výlučne za
anaeróbnych podmienok. Nukleotidové sekvencie zodpovedné za
represiu v prítomnosti O2 sme identifikovali poiocou fúzie
promotorovéj oblasti, do ktorej boli zavedené definované delécie,
s génoa lacZ. Hodnoty aktivit reportérového génu ukázali, že za
represiu sú zodpovedné sekvencie lokalizované od -230 po -120 bp.
V tomto úseku promótora sme zistili dve 12bp dlhé sekvencie,
ktoré majú vysokú homologiu s URS sekvenciami iných hypoxických
génov. Tieto sekvencie sú väzbovýn miestom pre protein R0X1. Jeho
expresia je indukovaná kyslíkom pričom efektorovou molekulou
sprostredkujúcou účinok 0z je hem. Dôkazom, že AAC3 gén je ďalším
členom skupiny aerobně reprimovaných génov, ktorých transkripcia
je regulovaná rovnakými cis a trans-pôsobiacimi elementárni je,že
v R0X1 def icientnom kmeni S . cetreu i s i ae sa AAC3 gén exprimuje aj
za aerobných podmienok.

8.178

KINETICKÉ A TERMODYNAMICKÉ VLASTNOSTI (Na,K)-ATPázy V SRDCI POTKANA PO
I SCHÉMU MYOKARDU

N. Vrbjar, A. Džurba, A. Ziegelhoffer

Ústav pre výskum srdca SAV, Dúbravská cesta 9, 84233 Bratislava

Globálna ischemia potkaních sŕdc vyvoláva na čase závislý pokles
aktivity ako aj zníženie hodnoty maximálnej rýchlosti (Vm) pre
sarkolemálnu (Na.K)-ATPázu. Pokles aktivity je najvýraznejší v prvých 15
minútach globálnej ischémie. Po tridsiatich minútach ischémie sa pokles
V« (Na,K)-ATPázy spomaľuje, pravdepodobne v dôsledku adaptačného poklesu
hodnoty KM enzýmu pre ATP. Pozorovaný jav by mohol by£ interpretovaný
ako mechanizmus, ktorým sa (Na,K)-ATPáza vyrovnáva so situáciou, keď
zásobovanie s ATP je nedostatočné. Zdá sa že pokles hodnoty KM
predstavuje najdôležitejší mechanizmus adaptácie enzýmu ku zmeneným
fyziologickým podmienkam, pretože aktivačná energia pre hydrolýzu ATP sa
počas ischémie významne nemení.
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8.179

Interakcia cytochrómu C s heparínom - kalorimetrické štúdium

J. Bágefová, M. Antalík, M. Bona

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Solovjevova 47,043 53 Košice

Pomocou diferenčnej skanovacej kalorimetrie bola študovaná interakcia fericytochrómu c s
heparínom. Samotný cyt c má pri pH 7.0 vysokú teplotu denaturácie (Td=83°C). Pridanie
polyaniónu heparínu spôsobí výrazný posun T<j k nižším hodnotám, cca o 20°C. Teplota
denaturácie komplexu nezávisí od koncentrácie heparínu. Naopak, iónová sila ovplyvňuje
Td komplexu a pri 0.5M NaCI dochádza k jeho rozpadu.

8.180

Oxidácia spinových značiek cytochróm s oxidázou

V. Berka, A. Tichonov, A. Konštantínov

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Inkubácia rozličných spinových značiek s oxidovanou cytochróm c oxidázou (COX) v prí-
tomnosti peroxidu vodíka spôsobuje stratu EPR Signálov spinových značiek. Efekt sa pozo-
ruje tak s COX rozpustenou v roztoku s detérgentom, ako aj s enzýmom zabudovaným do
vezikúl. COX ani peroxid vodíka sami o sebe nevyvolávajú podobný efekt. Získané výsledky
poukazujú na oxidáciu spinových značiek kyslíkovými intermeditmi COX, čo môže byť príči-
nou ich nestabilnosti v experimentoch s mitochondriami.
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8.181

Izolácia a charakteriaáeia proaótorovej oblasti génu AAC2
kódujúceho aitochondriálny translokátor ADP/ATP
v Saccharoiyces cerevislae

S. Bet i na1, E. Heísunova2, G. Gavurníková3, J. Kolárov3'3

'Katedra aikrobiológie, biochémie a biológie CHTF STU,
Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2ÚEO SAV Špitálská 21, 812
32 Bratislava, 3Katedra biochémie, PriF UK, Mlynská dolina
CH-1, 842 15 Bratislava

Mitochondriálny translokátor ADP/ATP, ktorý je
umiestnený na vnútornej aitochondriálnej •••bráne, je
u kvasiniek Saccharomyces carovi siae kódovaný trou jadrový*í
génai AAC1, AAC2 a AAC3.

Za noraálnych rastových podaienok sa aaxiaálne expriauje
gén AAC2. Pri raste bez kyslíka je expresla tohto génu
výrazne potlačená. Predpok1adáae, äe expresia génu AAC2 je
pod kontrolou silného proaótora, ktorý je regulovaný
pr í toanosťou O2.

V predloženej práci bola isolovaná proaótorová oblasť
génu AAC2 a osekvenovaná až po -908. Proaótorová oblasť
obsahuje charakteristické TATA-boxy v polohe -204 a -14 ako
aj sekvenciu identickú s UAS v polohe -3O7 až -300, ktorá
viaže koaplex transkr1pôných faktorov HAP2/HAP3/HAP4. Účast
týchto sekvenci í v regulácii expresie génu AAC2 sa sledovala
poaocou fúzie proaótora AAC2 s génoa lacZ a následný*i
delecnýai autáciaai tejto proaótorovej oblasti.

8.182

VPLYV HEPARÍNU NA TEPELNÚ STABILITU CYTOCHRÓMU C.

M. Bona, J. Bágelová, M. Antal í k

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Solovjevova 47, 043 S3,

Košice

Spektrofotometrické merania cytochrómu c ukazujú, že

pri zvyšovaní teploty v rozmedzí od 5°C - 80°C dochádza k

zrušeniu väzby metioninu 8O na hemové železo. Pridaním hepa-

rínu k cytochrómu c dochádza v oblasti pH 6. O - 7. 4 k zníže-

niu a v rozmedzí pH 7. 4 - 9.0 k zvýšeniu teploty prechodu

tejto konformačnej zmeny. Zatial čo pre volný cyt c je tento

prechod v Arrheniovoro vyjadrení dvojfázový, v komplexe s he-

parínom sa jedná o jednofázový prechod.
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8.183

:il.£DOVANIE L IPID D V V MEMBRÁNACH STS V ČASOVEJ ZÁVISLOST I
On DŇA DENERVÁCIE.

A. Drgová, V. Mézešová, D. Dobrota, J. Lehotský, V. Mézeš.

Ústav lekárskej biochémie J LF UK, Malá Hora 4, 036 01 Martin

Pri štúdiu ovplyvnenia membrán STS kostrového svalu v
podmienkach porušenej nervovej stimulácie, vyvolanou chirur-
gickou denerváciou, sme zistili nárast cholesterolu o 30%
a trojnásobné zvýšenie obsahu sfingomyelínov po 14 dňoch od
denervácie. V náväznosti na tieto zmeny sme sledovali obsah
lipidov v časovej korelácii chirurgickej denervácie. Zistili
sme vzostup cholesterolu v membránach STS už na 7. a 11. deň
po denervácii o 20-30%, pričom na 28. deň po denervácii bol
tento vzostup viac ako dvojnásobný. Nárast sfingomyelínov
sme pozorovali len od 14. dňa po denervácii a pretrváva aj
y^28-dnovom intervale. Syntéza cholesterolu z prekurzora

C-kys. mevalonovej na rezoch svalov v podmienkach in vitro,
ako aj aktivita HMG-CoA reduktázy bola nezmenená po denervá-
cii. Zistili sme signifikantně zvýšenú výmenu C-cholestero-
lu medzi lipoproteínmi plazmy a membránami STS v 14-dňovom
intervale po denervácii.

8.184

H+-ATPASOVÁ AKTIVITA A ACIDIFIKACE V RŮZNÝCH DRUZÍCH
KVASINEK
M. Dvořáková, G. Georghiou, A. Kotyk

Fyziologický ústav ČSAV, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Suspendování neochuzených eukaryontnich mikroorganismů
ve vodě vede obvykle k prudkému poklesu vnějšího pH (zřej-
mě endogenní produkcí CO2 a jeho následnou hydratací a di-
sociací). Přidání substrátu typu glukosy způsobí obvykle
další výraznou acidifikaci (nejnižší zaznamenaná hodnota
pH 2,6), katalyzovanou činností membránové H -ATPasy (EC
3.6.1.35). Použité druhy kvasinek SacchcviomyczA cexz\jLtiaz (včet-
ně mutantů), SchLzoAacchatiomyceA pointe., LoddviomyceA elcng^-ipoxuí,
EndomyceA magnuiU a Rhodototuia quacÁllt Se výrazně odlišovaly v
intenzitě této acidifikace, L. elongl&pcvutA dokonce odpovídal
přechodnou alkalifikací (snad způsobenou symportem glukosy
s ionty H + ) . Ve všech případech byla rychlost závislá na
přítomnosti iontů alkalických kovů, přičemž ionty K
stimulovaly až o 350 %, následovány ionty Rb , Cs , Na
a Li +. Souběžně stanovená aktivita ATPasy v membránových
fragmentech těchto kvasničných druhů nebyla v jednoduchém
vztahu k intenzitě acidifikace. Zdá se, že alespoň část
stimulace acidifikace in vivo např. ionty K je dána
snadností jejich výměny za H + přes membránu spíše než
aktivací hydrolýzy ATP.
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8.185

VPLYV Caa*-ANTAGONISTOV NA SARKOLEMÁLNE ATPázy POTKANIEHO SRDCA

A. Džurba, N. Vrbjar, A. Ziegelhoffer

Ústav pre výskum srdca SAV, Dúbravská cesta 9, 84233 Bratislava

Sledovali sme vplyv nitrendipinu a flunarlzlnu na špecifické
aktivity Mg-, (Na, K)- a (Mg, Ca)-ATPázy. Nitrendlpin (ljimol/1)
signifikantně stimuloval (Na, K)-ATPázu (p<0.01), čo sa prejavilo v
dvojnásobnom zvýšeni jej V«ax a 50 */.-nom poklese jej zdanlivej K» pre
sodíkové ióny. Flunarizin sa naopak prejavil ako nešpecifický inhibitor
sledovaných sarkolemálnych ATPáz v koncentračnom rozsahu 1-10 jimol/1.
Tieto efekty nitrendipinu a flunarizinu významne doplňujú všeobecné
znalosti o primárnom účinku týchto látok, ktorý spočíva v antagonizovaní
vstupu iónov vápnika cez membránu sarkolemy do buniek myokardu.

8.186

OVPLYVNENIE LIPOPEROXIDÄCIE MEMBRÁN ERYTROCYTOV Cu-BIOKOOROI-
NAČNÝMI ZLÚČENINAMI

Ĺ. Feníková , A. Liptáková , Z. Ďuračková , J. Labuda

Ústav lek. chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK, Sa-
sinkova 2, 811 08 Bratislava, ^Katedra analytickej chémie,
Chemickotechnologická fakulta STU, Jánska 1, 812 37 Bratisla-
va

Superoxiddizmutáza je enzým, ktorý sa nachádza v každej
živej bunke a má významné antioxidačné účinky. Jeho deficit
treba nahradiť inými látkami s podobnými účinkami a preto sa
hľadajú také látky, ktoré by tieto požiadavky splňovali. Ove-
rovali sme účinok komplexu Cu(II) s tetraanhydroaminobenzal-
dehydom, ktorý v reakčnej zmesi xantín-xantínoxidáza vychytá-
va superoxidový anión s hodnotou IC50 = 0,15 mol.l"'-.

Sledovali sme pôsobenie komplexu Cu(II) na peroxidáciu
lipidov v membránach erytrocytov ľudí. Použili sme dve metó-
dy: iniciáciu peroxidácie pomocou a) KO2 a b) kumenhydroper-
oxidu s Fe2+. Komplex Cu(II) sme použili v koncentráciách
10"* - 10"° mol v reakčnej zmesi. Z pokusov vyplýva, že komp-
lex Cu(II) peroxidáciu lipidov výrazne neovplyvňoval, čo pred-
pokladá jeho "scavengerovú" aktivitu skôr v cytoplazmovej
frakcii ako v membránach erytrocytov.
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8.187

Štúdium tepelnej stability cytochróm c oxidázy

I. Horkavá, V. Berka, M. Antalík

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Cytochróm c oxidáza (cox) je membránový komplex proteínov zabezpečujúci prenos elek-
trónov na kyslík. Obsahuje štyri oxidoredukčné centrá, zatiaŕvšak nieje dostatočne vysvetlený
mechanizmus prenosu elektrónov. Z toho hradiska sú dôležité teplotné charakteristiky cox,
ktoré sú obmedzené vysokou agregačnou schopnosťou tohoto komplexu proteínov pri
vyšších teplotách. Účinkom polyaniónu heparínu dochádza k zabráneniu agregácie cox, čo
umožnilo charakterizovať jej teplotnú stabilitu v širokom rozmedzí pH.

8.188

Redukcia cytochrómu a v cytochróm c oxidáze umelými donormi elektrónov

I. Horkavá, V. Berka, A. Musatov

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Cytochróm c oxidáza (cox), konečný enzým dýchacieho reťazca mitochondrií, katalyzuje
štvorelektrónovú redukciu molekulárneho kyslíka na vodu. Väzba prirodzeného donoru elek-
trónov (cytochrómu c) na cox je podmienená elektrostatickou interakciou. Z toho hľadiska
je zaujímavé študovať redukciu cytochrómu a cox umelými rôzne nabitými donormi elektrónov
(ferokyanid, DAD, hexaaminoruténium). Naše výsledky potvrdzujú elektrostatický charakter
viazania použitých donorov elektrónov pri redukcii cytochrómu a.
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8.189

ÍIÍLIPJDÁCIA OVARIÁLNYCH MEMBRÁN A TEPLOTNÁ STABILIIA LH/hCG
RECEPT IRA

J. Kolena , G. Šrenkelová , A. Danišová , L. Matulová ,
Z. Virsík2

lÚEE SAV, Vlárska 3, 833 06 Bratislava, 2ÚPKM, Limbová 14,
Bratislava

Študovala sa úloha lipidov na funkciu ovariálneho LH/hCG
receptora u potkanov. Vypracovala sa metoda odstránenia ] i p i d o v
sonikáciou membrán s detergentom Tweenom 20. Zahrievaním membrán
o 1 C/3 min teplotná inaktivácia LH/hCG väzobných miest mala
hodnotu T50 /teplota, pri ktorej sa zachová 50 % väzobnej kapa-
city/ okolo 50 °C. Parciálna delipidácia membrán posunula teplot-
ný inaktivačný profil k nižším teplotám o 8 °C. Delipidácia
7vyšuje rýchlosť teplotnej inaktivácie LH/hCG receptora. Obnove-
nie väzobnej kapacity delipidovaných membrán sa zistilo po při-
daní fosfatidyl cholínu, ale nie cholesterolu, alebo cholesterri1-
-hemisukcinátu. Naviazanie hCG na receptor delipidovaných mem-
brán pôsobí stabilizačné na teplotnú inaktiváciu väzobných miest.
Fluorescenčná depolarizácia difenylhexatrienu /DPH/ ukázala, žs
mobilita hydrofóbnej sondy DPH v delipidovaných membránach je
výrazne znížená.

8.190

Vplyv svalovej denervácie na sarknplazmatické Ca + modulujúce
bielkoviny - imunoprecipitačne stádium.

1 1 2 2
3.Lehotský , P.Kaplán , L. Raeymaekers , R.Casteels
JLF UK, Malá Hora 4, 036 01 Martin1, KUL, Leuven, Belgicko2

Strata inervácie vyvoláva zmeny koncentrácie a homeostá-
zy Ca2+ vo svalovej bunke. V práci popisujeme na základe rea-
kcií *•> monoklonálnymi protilátkami /Western blottingom/ hlav-
né Câ i.indulačné sarkoplazmatické bielkoviny. Denervované sva-
ly sa nelíšia v elektroforetickom profile bielkovín, narastá
však obsah kalsequestrinu a ryanodinového receptora. Bielko-
vina Ca2+ pumpy sa znižuje len nevýrazne, podobne ako obsah
calretikulínu a 170 kD a 53 kD Ca 2 + viažucich glykoproteínov.
Po denervácii sme tak isto nepozorovali výraznú premenu izo-
foriem Ca2+ pumpy /z typu rýchleho na typ pomalý/. Predpokla-
dáme, že denerváciou je ovplyvnené hlavne spojovacie sarko-
plazmatické retikulum.
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8.191

Atpázový systém z metanogénnej baktérie Methanobacteríum thermoautothrophicum

A. Majerník, P. šmigáň

ÚBGŽ SAV, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Podobne, ako u iných organizmov, aj u metanogénnych baktérií boli pozorované ATPázové
systémy, ktorých funkcia doposiaľ nie je objasnená. Niektorými vlastnosťami sa predpokla-
dané ATPsyntetázy metanogénov odlišujú od ATPsyntetáz (F ATPáz) eubaktérií a eukaryo-
tov.
Na membránach Metanobacteríum thermoautathrophicum sme namerali výraznú Mg2 +

závislú ATPázovú aktivitu s jedným pH optimom okolo 7.8. Táto aktivita bola stimulovaná
prítomnostbu ditiotreitolu. Tak ako u iných archaebaktériálnych ATPaz, bola ATPázová ak-
tivita citlivá ku NO3", špecifickému inhibitoru v ATPáz. Výrazný inhibičný vplyv bol nameraný
s dietylstilbesterolom a SO42". Inhibícia síranom bola úplne potlačená vyššími koncentráciami
K+. Katióny Na + na inhibíciu nemali vplyv a L i + ju mierne prehlbovali. ATPázová aktivita
nebola citlivá voči vanadičnanu a DCCD (špecifickým inhibítorom P a F ATPáz), azid inhiboval
iba vo vysokých koncentráciách.
V rozpustných frakciách sme natívnou PAGE detegovali dve bielkoviny s ATPazovou aktivitou
s približnou M r okolo 340 a 170 kDa.

8.192
Regulace glycerol-3-fosfát dehydrogenasy mastnými kyselinami

H. Rauchová, Zs. Beleznai, M. Kalous, Z. Drahota

FgÚ ČSAV, Vídeňská 1083,142 20 Praha 4

Aktivita mitochondriální FAD-závislé glycerol-3-fosfát dehydrogenasy hnědé tukové tkáně
křečkaje inhibována mastnými kyselinami různými mechanismy. Kompetitivně inhibujíoxidaci
glycerol-3-fosfátu nezávisle na druhu akceptorů elektronů (dichloríenolindofenol, menadion).
Nekompetitivně inhibují přenos redukčních ekvivalentů na dichlorfenolindofenol a akompe-
titivně na menadion. Získané výsledky naznačují, že mastné kyseliny působí především kon-
formační změny enzymové molekuly, zatímco fyzikální změny membrány jsou méně význam-
né.
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8.193

ROZDIELNA LOKALIZÁCIA L- A N-TYPU NAPAŤOVO ZÁVISLÉHO VÁPNÍ-

KOVÉHO KANÁLA V BUNKÁCH MOZGOVÉHO TKANIVA KRÁLIKA

£. Sivčo , S. Hudocová

^KFG SAV, Vlárska 5, 833 34 Bratislava, 2Katedra moleku-
lárnej biológie PriF UK, Mlynská dolina B2, 842 15 Bra-
bislava

Rozdielnymi postupmi sme izolovali z mozgového tka-
niva králika mikrozómy, postsynaptozomálne a synaptozo-
málne membrány. V postsynaptozomalnych membránach a v mi-
krozómoch sme väzbou s 1,4-dihydropyridínmi a transportom
Ca identifikovali dihydropyridíijový receptor (DHPr) moz-

gu králika. Ďalšou purifikáciou sme získali protein s mo-
lekulovou hmotnosťou 200 kDa, ktorého väzbové a transport-
né vlastnosti svedčia o tom, že je to«<, podjednotka DHPr,
teda L-typ napätovo závislého Ca kanála. Zo synaptozomál-
nych membrán sme izolovali frakciu proteínov, ktorá speci-
ficky viazala 12 5i_co_]ÍOno-t-c,xín GVIA. Celá frakcia vyka-
zuje dve väzbové miesta pre toxín. Jedno je vycokoafinit-
né (KD 6 nmol.l"

1, B m a x 3,3 pmol.mg'"
1 proteinu) a druhé

je nízkoafinitné (KD 0,25 nmol.l"
1, B m x 0,08 pmol.mg"

1

proteinu). Z uvedeného vyplýva, že zatial čo L-typ Ca kaná-
la je lokalizovaný v postsynaptozomálnej frakcii, N-typ ka-
nála sa vyskytuje v synaptozomálnej frakcii, čo je v nálade
s jeho predpokladanou funkciou pri uvolňovaní neuromediáto-
rov.
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9.194

Proč je fibrinogen nezávislý kardiovaskulární rizikový faktor?

J. E. Dyr, J. Suttnar

ÚHKT, U nemocníce 1,128 20 Praha 2

V poslední době prospektivní studie opakovaně a jednoznačně potvrzují, že fibrinogen je
nezávislý kardiovaskulární rizikový faktor.
Fibrinogen je bílkovina akutní fáze, hraje důležitou roli v koagulaci krve, při tvorbě trombu a
v zánětlivých procesech.
Na základě molekulárních změn, kterými prochází fibrinogen v těchto dějích, je diskutována
otázka, proč relativně malé změny koncentrace fibrinogenu vedou k fatálním následkům.
Jsou diskutována místa možných preventivních a terapeutických intervencí.

Povrchové napätie lipodov a jeho vztah k funkcii membrán

M. Chavko1, E. M. Němoto2

1Neurobiologický ústav SAV, Košice

'University of Pittsburgh, School of Medicine, Pittsburgh, PA2
9.195

Povrchové napätie (SP) bunkových membrán závisí od povrchového napätia jednotlivých
lipidov a ich vzájomného pomeru. Už pridanie jednej nenasýtenej väzby spôsobuje v molekule
fosfatidylcholínu detegovatefné zmeny povrchového napätia. Podobne, aj pri zmene pomeru
jednotlivých f osfolipidov dochádza k zmenám v SP v závislosti od zloženia. Je preto evidentné,
že v každej situácii, keď dochádza k určitým zmenám lipidového zloženia, menísa aj povrcho-
vé napätie príslušných membrán. Zmeny povrchového napätia môžu predstavovať dôležitú
regulačnú úlohu, pretože spôsobujú zmeny v niektorých funkčných vlastnostiach membrán,
ako sú enzymová aktivita membránových enzýmov, väzba receptorov, alebo dostupnosť
väzobných miest. Aj fosfolipázy vyžadujú pre svoju aktivitu určité optimálne povrchové
napätie, ktoré je pre jednotlivé enzýmy rôzne. Povrchové napätie je takto parametrom, ktorý
určuje priebeh patologických reakcií, ale môže byť aj prostriedkom metabolickej regulácie.
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9.196

1NTRAMITOCHONDRIÁLNA PROTEOLÝZA A NÍZKY OBSAH MITOCHONDRIl
V RÝCHLO RASTÚCICH NÁDOROCH

S. Kužela1, K. Luciaková2

1t)MB SAV, Dúbravská 21, 842 51. Bratislava, ÚEO SAV,
Špitálská 21, 812 32 Bratislava

Na modele Zajdelovho hepatómu a hepatocytov kľudovej a rege-
nerujúcej potkanej pečene sme študovali príčiny zníženého
obsahu mitochondrií v bunkách rýchlo rastúcich nádorov. Bunky
Zajdelovho hepatómu obsahujú 5-krát menej mitochondrií ako
hepatocyty kľudovej alebo regenerujúcej potkanej pečene. Prí-
činou tohoto javu nie sú alterácie v dielčích procesoch,
ktoré vedú k objaveniu sa novosyntetizovaných bielkovín v
mitochondriách (expresia mitochondriálnych a jaderných génov
kódujúcich mitochondriálne bielkoviny, transport novosynte-
tizovaných bielkovín do mitochondrií). Mitochondriálne biel-
koviny však majú v bunkách hepatómu kratší polčas života ako
v hepatocytoch. Tento fakt je zrejme výsledkom takmer 10-ná-
sobne vyššieho obsahu a aktivity ATP-závislej proteázy, kľú-
čovej zložky mitochondriálneho proteolytického systému, v
mitochondriách hepatómu. Príčinou nízkeho obsahu mitochondrií
(prinajmenšom) v študovanom nádore je veľmi pravdepodobne
porucha v topogenéze mitochondriálnych bielkovín spôsobená
resp. sprevádzaná intenzívnym Íntramitochondriálnym katabo-
lizmom bielkovín.

9.197

VYUŽITIE KESTKIKľAZ NA IDENTIFIKÁCIU BODOVÝCH MUTÍCIÍ Ha-ras

E. Weismanoyá', Š. Kaluž2, S. Hudecová3, M. Horňák4, V. Za,jac,'
Z. Šulekcvé'

'ÚEO SAV, Špitálská 21, 812 32 Bratislava, 2VÚ SAV, Dúbravská
cesta, 841 05 Bratislava, '3PFUK, Mlynské dolina, 842 15 Bra-
t is lava, 4Ns?, Limbová 5, 831 01 Bratislava

Z karcinomu obličky sme nakloňovali alelu Ha-ras génu
/ECC Ha-ras/. Pomocou špecifických r e s t r i k t á z CfrI a Cfr'OI
sme identif ikovali bodovú mutáciu v exóne I , ktoré odhali la
onkogénny potenciál Ha-ras. Nukleotidovým sekvenovaním sme
presne lokalizovali mutáciu v horúcom kodóne 12 vedúcej ku
výmene gly za asp v proteínovom produkte p?1. Transformačnú
akt iv i tu te j to a le ly sme potvrdi l i transfekciou NIH3T3 bu-
niek. V porovnaní s EJ/T24 Ha-ras /gly-»val/ bola transfor-
mačná akt iv i ta RCC Ha-ras nižš ia .

HCzr.ymi restriktázami sme identi f ikoval i aj iné bodové
mutácie, ktoré môžu tvoriť nové polymorfizmy pre individuál-
ne Ha-ras alely /RFLP/, alebo môžu byť súčasťou patologických
zmier génu modulujúcich Jeho biologickú ak t iv i tu .
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9.198

RETRO Ví KUSOVÉ SEKVEtfCIE V BAKTERIÁLNEJ DNA PACIENTOV S

NÁDOROVÝMI OCHORENIAMI

V. Zajac, Z. Šuleková, V. Števurková, E. Weisraanová

Ústav experimentálnej onkológie, SAV, Špitálská 21,

81232 Bratislava

Chromozomálna a extrachromozomálna DNA z baktérií pa-
cientov s rôznymi , formami nádorových ochorení ̂ obsahujú selc-
vencie hybridizujúce s retrovírusovými DNA próbami, pripra-
venými fragmentáciou genómu vírusu leukózy hovädzieho dobyt-
ka (BLV) a HIV. Z baktérií, izolovaných od 30 pacientov s
rôznymi formami neoplázií, 85% vzoriek reagovalo pozitívne
v DNA-DNA hybridizačných experimentoch. Špecifické sondy_bo-
li připravené z gag, pol,eny a p_X génov BLV a HIV. Homológia
plazmidovej DNA z'týcnto Baktérii sa potvrdila aj hybridizá-
ciou s oligonukleotidovýrai próbami o dĺžke 17-40 nukleotidov,
syntetizovanými podía retrovírusových sekvencií. ̂ Fragmenty
plazmidových DNA, homolópne s retrovírusovými próbami sú sek-
venované. Bielkovina o mol. váhe 52-55 kD z týchto baktérií
reaguje specificky s monoklonalnymi protilátkami proti glyko-
proťeinu gp5' BLV. Baktérie sú patogénne pre experimentálne
zvieratá. Sleduje sa vzťah týchto sekvencií, resp. ich pro-
duktov k nádorovým chorobám.

9.199

THYMIDIN KINASA JAKO MARKER MALIGNÍHO MELANOMU
1 1 2J. Borovanský , J. Stříbrná , I. Netiková

1 2
II.ústav lékařské chemie a biochemie; Onkologická klinika,

1. lékařská fakulta Karlovy university, U nemocnice 5,
128 53 Praha 2

Thymidin kinasa (EC 2.7.1.21) se osvědčila jako marker
progrese u řady nádorů. V případě melanomu nebyla dosud sys-
tematicky testována. V této práci jsme měřili thymidin kina-
sovou aktivitu pomocí radioenzymové soupravy "Thymidine Kin-
ase - UVVR Prague" v sérech inbredních myší C57BL/6 s trans-
plantovaným melanomem B16 a v sérech inbredních myší DBA/2
s Cloudmanovým S91 melanomem. Zjistili jsme signifikantní
vzestup sérové aktivity enzymu u obou experimentálních modelů
maligního melanomu. Thymidin kinasovou aktivitu bylo možno
detekovat i přímo v tkáni melanomů. Thymidin-kinasa by mohla
být dalším markerem progrese melanomu i účinnosti therapie:
ve skupině myší s Cloudmanovým S91 melanomem léčených cyklo-
fosfamidem byla sérová hladina enzymu signifikantně nižší
než ve skupině neléčené.
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9.200

/LUHY I U N K Č N V C H VLASTNOST f CERULOPLAZMÍNU PRI NEENZÝMOVEJ

GLYKÁCír

/. Uráneková, A. Broškovičová, J. Cársky

Ústav lekárskej chémie, biochemie a klinickej biochemie, Le-
kárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Neenzýmová glykácia bielkovín spravidla znamená zmenu
ich fyzikálno-chemických i funkčných vlastností, V našej prá-
ci sme takéto zmeny sledovali u separovaného ľudského cerulo-
plazmĺnu pri inkubácii s glukózou. V časových závislostiach
sme zisťovali zmeny signálu EPR spektra, spektrálnych vlast-
ností v UV a VIS svetelnej oblasti, ako aj zmeny fenoloxidá-
zovej a ferooxidázovej aktivity ceruloplazmĺnu. Tieto zmeny
sme vyhodnocovali vo vzťahu k stupňu glykácie nastávajúcej
počas inkubácie. Z výsledkov vyplýva, že existuje vzťah medzi
stupňom glykácie a zistenými zmenami vlastnosti študovaného
polyfunkčného metaloenzýmu.

Získané výsledky sme porovnali s hodnotami sledovaných
parametrov v krvných sérach diabetikov a kontrolnej skupiny
nediabetikov.

9.201

MUŽE TYROSINASA PŘISPĚT K MONITOROVANÍ MALIGNÍHO MELANOMU?

E.Bubnová, B.Matouš, A.Buděšínská, M.Koštířová,

Z.Schwippelová

II.Ústav lékařské chemie a biochemie l.LF UK

U nemocnice 5, 128 53 Praha 2

Od roku 1985 sledujeme v seru nemocných maligním melano-

mem dopaoxidasovou aktivitu tyrosinasy /E.C.1.14.1B.1/,

klíčového enzymu melanogenese. V předkládaném sdělení disku-

tujeme dosavadní výsledky u skupiny 119 nemocných maligním

melanomem sledovaných v intervalu sedmi let. Výsledky hod-

notíme jednak ve vztahu ke klasifikaci onemocnění a jednak

ve vztahu k jeho průběhu. V závěru hodnotíme užitečnost

stanovení tohoto markeru melanogenese pro sledování prů-

běhu onemocnění maligním melanomem.
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9.202
'.UMOVÁ. U MALIGNÍHO MELANOMU.

A . Budešínská, B.Matouš, E.Bubnová, I. Schwippelová,

M.Koštířová

II.Ústav lékařské chemie a biochemie l.LF UK

U nemocnice 5, 128 53 Praha 2

Předložená práce presentuje výsledky stanovení koncentra-

ce kyseliny sialové v seru celkem 119 nemocných maligním

melanomem sledovaných v intervalu sedmi let od roku 1985.

Získané výsledky jsou korelovány s histologickou klasifi-

kací maligního melanomu,klinickým typem a jeho průběhem.

V závěru diskutujeme užitečnost sledování koncentrace kyse-

liny sialové v krvi nemocných maligním melanomem pro moni-

'orování jeho průběhu.

9.203

XMKNY SYNTKZY lilKl.KUVÍN V MlIZlill IMIIÍAS ISlľHKMIK A K i r C K I Ú Z l K.

.1 . l i n u l a , M. liul.1.1 i i - l i , M. I ľ l iavku

Ni-lil i i lt i u I u«i i i k ý ú-.it.čiv SAV, S ľ u l i á ľ i i v a 'Y/, 0 4 0 0 1 K U N h e

Sami it.ná i : ; i : h é m i a s p e s i iliii j e l e n r e I a t . i v n e m a l é x n í x i - n i e
p i i it.t-i isynl. i-xy . V ý s l e d k ů m l e i - i i k u I á i : i e j e j i- i p r u d k é
XII ÍX.ell i e . C ľ e r l l u d l l é I I I i Milade Ml j t- t.kail i Vi i v é l u i k y s l í k a u p r v e j
e t . i p e i e p i -rf ľix i e s p e s i them'- x u i x e n i m sirlit ipm ísť.i in i :;i:|iem i i:ky
p u š k i i d e l l é h i i t . k a l l i v a k y s l í k met.altu I ix.uvat*.. s p n l u s n

y. i s t. en i am i u nepi- i axn i vmn vplyve vuľnýcli radikáluv na
p r u t . e u s y n t - é x u n á s v i e i l l i k n i / l i n i J i i i i l . i i i p u i i x i ť l.xv. " í i a i l e m i
ľ e u x y i e n á i r i n" . S 1 e d i iva I i ;;irn • í u x i l i e l l i iedxi " k I a:; i i k u n "

ľe<: i r k u l á i : i i >u ÍÍ n v u l n e n im ul iuirh k i i " n ú r na '.{O in i n .i i° i .-nil •nun
r e i i x y i f c i l ŕ í i r j o i l P l i k t . ' t i e j h u l I U I I X I M J r e i - i I ku I u v a i i ý |>uř,iN
p i v ý i h p i a t . i r l i in i m i l - l e n j e i l n m i k r ě n i i i n i a put.mu y.'\ m i n
i i h i i l v u m i . Z i s t . i l i s n e , i?e na l u x d i e l m l i •.rlii'-m i i-
p r e j a v u j ň i r e j s a s i ' I I I i f i k a l í t.liým ť p < 0 . 0 1 ) 4ŕ >. A% pi ik 1 e s i HU

i l l k n j ' p i u á i : i e 1 **l ľ-1 e n i : í II1I , a 1 e n a j l i l a l e i • i ľ k l l I ái • i e , k e d y
s y n t . é x a h i e l kí iv ŕ ti i n v i t . r u k l e s á n a 14% p n v i u l i i e j l i u d n u t y
( p < 0 . 0 1 ) nami p u n x i f . ý p u s t . n p x v ý Ň i 1 h u d i m t . y i n k u i p u r á i : i e
z i i a i ŕ e i i é l i o l e i i i - i ' n n d u p u I y p e p l . í d itvýtr l i r e ť . a x i ' u v u p i i i l . i 'K) m i n
k l a s i i k e j l e i - i i k l l I á ľ i i u i . i r a k u : i - k ľ á t . ( p < 0 . 0 1 ) . K i a d e n á
ľ e u x y q e l l á i - i a j e V e x p e ľ I Hli-llt.e s k l l l.< lení • |í| i ľli u i . n i n e

jediKidi i i ' l iý in a iíi? i líným p ľ u s l . i i e d k i tni I n á n i ai- i m i i izw i nnt. i n
s e k u n d á r n i - h u , a l e v e ľ m i v á x u e l i u r e p e i l ľixní-liu p u š k u d e n i a
n i e l e n ľ i y n t . e x y h i i • I kí iv i n ,
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9.204

Protektívny vplyv propentofyllinu pri ischémii miechy

V. Danielisová, M. Chavko

Neurobiologický ústav SAV, Šrobárova 57,040 01 Košice

Vplyvom íschémie a následnej recirkulácie v lumbosakrálnej oblasti miechy u králika doch-
ádza k poškodeniu nervového tkaniva úmerne so znížením koncentrácie energeticky boha-
tých látok, so zmenami v transmiterových kyselinách, v lipidovom metabolizme a v neurolo-
gickom stave zvierat. Xantínový derivát propentofylline-HWA 285 sme aplikovali pred a po
20 alebo 30 min ischémie a následnej 4 dňovej recirkulácie v dávkach 1, 5,10 a 20 mg/kg
i.v. Aplikáciou propentofyllinu po ischemickom ataku dochádza v prípade 20 min ischémie
a následnej recirkulácie k návratnosti makroergických substrátov až na kontrolne hodnoty.
V prípade 30 min ischémie a následnej recirkulácie koncentrácie adenylátov, glukózy a laktátu
sa vplyvom propentofyllinu obnovila na 50% oproti kontrole. Protektívny účinok propentofyl-
linu sa prejavil tiež v zlepšení neurologického stavu zvierat a morfologickom obraze v lum-
bosakrálnej oblasti miechy.

Interakce tricyklickych antidepresiv s membránovými fosfolipidy
9.205

Z. Fišar, R. Krulík
Výzkumná psychiatrická laboratoř 1. LF UK, Ke Karlovu 11, 128 21 Praha

Předpokládá se, že tricyklická antidepresiva fTCA) se mohou uplatňovat prostřednictvím
specifické vazby na buněčné membrány cílových buněk. Vazebné místo pro TCA nebylo
dosud spolehlivě izolováno a charakterizováno a zcela neobjasněná je úloha membránových
fosfolipidů v mechanismu účinku TCA.
Interakci různých TCA s modelovými membránami (liposomy) připravenými z izolovaných
mozkových fosfolipidů byly studována metodou vazby radioligandů. Byly změřeny závislosti
velikosti vazby na lipidovém s'ožení membrán, na teplotě, na koncentraci C a 2 + a na pH,
dále byly spočteny vazebné parametry z vytěsňovacích a saturačních křivek.
Výsledky ukázaly, že kromě dosud předpokládané nízkoafinitní vazby TCA na lipidovou část
membrán existuje i vazba s vysokou afinitou. Vazby jsou přitom realizovány jak elektrosta-
tickými interakcemi v povrchových oblastech membrány, tak slabými (Van der Waalsovými)
silami v nepolárním vnitřku lipidové dvojvrstvy.
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9.206

Aktivita hydrolytických enzýmov a iných substancií v konídiach Erysiphe graminis F. sp.
Hordei Marchal

F. Frič1, G. Wotf2

1 Botanický ústav SAV, 842 23 Bratislava
2lnstitut fúr Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz, 3400 Góttingen, BRD

čerstvé ako i vyklíčené konídie veľmi ľahko uvoľňujú niektoré hydrolytické enzými (esterázu,
chitinázu, l,3-beta-glukanázu), ktoré môžeme označiťakoexoenzýmy. Nešpecifickáesteráza
je zodpovedná za hydrolýzu voskovej vrstvy a kutikuly epidermálnych buniek listqv jačmeňa.
Počas klíčenia konídiísa zvyšuje aktivita chitinázy a l,3-beta-glukanázy, ktoré zohrávajú úlohu
pri "čiastočnej" hydrolýze bunkových stien infekčných štruktúr huby pri ich raste. Aktivita
xylanázy je veľmi malá, celulázová aktivita sa nezistila. Aktivita enzýmov hydrolyzujúcich kom-
ponenty bunkovej steny je malá a tak nedochádza k silenému narušeniu fyziologických funkcií
bunky hostiteľa, čo je charakteristické pre ochorenia vyvolané obligátne parazitickými
hubami. Aktivita amylázy a lipázy sa počas klíčenia tiež zvyšuje, čo súvisí s mobilizáciou
zásobných látok počas klíčenia. Konídie obsahujú aj metabolity, ktoré zvyšujú permeabilitu
okolitých buniek hostiteľa. Eluát z konídií niekoľkonásobne zvyšuje únik elektrolytov z buniek
jačmenných listov. Jedná sa o vysokomolekulové a termolabilné látky, ktoré s veľkou prav-
depodobnosťou hrajú významnú úlohu pri zabezpečovaní dostatku nutričných látok pre ob-
ligátne parazitickú hubu.

9.207

Biochemické a autorádiografické štúdium syntézy DNA v mozgu potkana počas post-
ischemickej recirkulácie.

M. Gottlieb1, V. Marš2, M. Chavko1

1Neurobiologický ústav SAV, Šrobárova 57,040 01 Košice

fyziologický ústav ČSAV, Vídeňská 1083,142 20 Praha 4

V priebehu recirkulácie nasledujúcej po 30 minútovej ischémii mozgu potkanov bol do late-
rálnych mozgových komor injikovaný äH-tymidín. Po 3 hodinovej reperf úzii došlo k výraznému
vzostupu inkorporácie tymidínu do striata, zatiaľ čo v iných sledovaných mozgových obla-
stiach neboli pozorované žiadne významné zmeny v inkorporácii tymidínu. Autoradiogra-
fickou analýzou striata po 3 hod recirkulácie, kedy došlo k enormnej inkorporácii značeného
tymidínu do tejto mozgovej oblasti, boli nájdené husto značené bunky v germinatívnej peri-
ventrikulárnej populácii a v neneurónových bunkách sporadicky sa vyskytujúcich v paren-
chýme rôznych častí mozgu ako kontrolných tak aj experimentálnych zvierat, u ktorých bolo
značenie buniek vyššie ako u kontroly. Výskyt nízko značených buniek ukazuje vyššiu in-
korporáciu tymidínu do jadier nervových buniek striata. Výsledky poukazujú na aktiváciu
germinatívnych buniek periventrikulárnej populácie do S-fázy bunkového cyklu ako aj na
zvýšenie repairovej syntézy DNA v striatalných neurónoch poškodených ischémiou.
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9.208

Vplyv kultivačného média na proteolyticku a permeabilitnú aktivitu kmeňa Pseudomonas
aeruginosa

A. Hoštacká, P. Kovacs

ÚPKM, Limbová 14,833 01 Bratislava

Sledovali sme vzťah medzi rastom kmeňa P. aeruginosa (časový interval 0-24 hod) v dvoch
kultivačných médiách (kompletné a syntetické) a jeho proteolytickou a cievnou permeabilit-
nou aktivitou. Zistili sme, že s rastom študovaného kmeňa, ktorý bol intenzívnejší v komplet-
nom médiu, sa zvýšila proteolytická ako aj permeabilŕtná aktivita kmeňa kultivovaného v
syntetickom, výraznejšie však v kompletnom médiu. Najvýraznejší vzostup proteolytickej,
resp. permeabilitnej aktivity sme zaznamenali medzi 6 a 8 hod, resp. medzi 8 a 10 hod rastu
kmeňa v kompletnom médiu. V prípade syntetického média to bol časový interval medzi 8
a 10 hod pre proteolyticku aktivitu a 10 až 24 hod interval pre cievnu permeabilitnú aktivitu.

9.209

CALCIUM OVERLOAD AND NEURONAL DAMAGE IN ISCHEMIC RAT BRAIN

P. aalč1, J.Maršala1, H.Jalčová2

1NBÚ SAV, Šrobárova 57, 040 01 Košice, 2ÚEF-ZIS VTEI,
Solovjevova 47, 040 01 Košice

It is well established that ischemia induce profound
alterations of energy metabolism resulting in progressive
reduction" in ATP, acidosis, and lactate accumulation. It
is postulated that the altered metabolic milieu can induce
discrete alterations in membrane function leading to altered
electrolyte homeostasis, including an increase in free cy-
tosolic calcium. The present study reports on the ultra-
structural distribution of calcium in ischemic rat brain.
The results show that the development of ischemia is deter-
mined by the initial stage of ischemia. The spontaneous
free recirculation as a secondary post ischemic stress
provides free course of the cell membrane structures im-
paired by ischemia.
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9.210

TRANSPORT VÁPNIKA VSARKOPLAZMATICKOM RETIKULE SRDCA PRI
ISCHÉMII A REPERFÚZII

P.Kaplán1, K.Mubagwa2, M.Hendrikx , M.Mattheussen , W.Flameng

2Ústav biochémie JLF UK, Malá Hora 4, 036 01 Martin, C.E.H.A.
Katholieke Universiteit Leuven, Belgicko

Testovali sme hypotézu, podľa ktorej je narušenie funk-
cie srdca po krátkodobej ischémii (myocardial stunning) zaprí-
činené poruchou transportu iónov vápnika v sarkoplazmatickom
retikule (SR). Sledovali sme rýchlosť akumulácie vápnika v SR
z homogenátov srdca králika pripravených po 15 min ischémii
(I), po ischémii nasledovanej 10 min reperfúziou (stunning)
(R) a po kontrolnej Langerdorfíovej perfúzii (K). Maximálna
rýchlosť akumulácie vápnika, V , sa po I oproti K výrazne
znížila (49,3±2,5 vs. 36,3±1,9 nmol/min.mg),ale po reperfúzii
sa vrátila ku kontrolnej hodnote (45,3±0,8 nmol/min.mg) .
Hodnoty Kr resp. Hillovho koeficientu boli rovnaké pre I, R
aj K. L a

 2 +

Obnovenie rýchlosti Ca , transportu počas reperfúzie naznaču-
je, že príčinou "stunningu" nie je abnormálna funkcia SR.

9.211

Indukcia resistencie rastlín proti vírusovej infekcii biotickými elicitormi

E. Kollerová, V. Šubíková

ÚEFE SAV, 900 28 Ivanka pri Dunaji

V laboratórnych podmienkach sa indukovala rezistencia listov uhoriek proti vírusu nekrózy
tabaku ethephonom, mananom, alebo súčasnou aplikáciou oboch 24 hod pred vírusom.
Toto ošetrenie výrazne znížilo infekčnosť vírusu nekrózy tabaku. Elektroforetickou analýzou
šťavy získanej z intercelulárnych priestorov ošetrených listov uhoriek sme zistili expresiu
novovzniknutých PR proteinov. Dôkladnejšie preskúmanie biologickej aktivity týchto látok in
vitro dovolí objasniť aj ich biologickú funkciu in situ a prispieva k objasneniu mechanizmu
rezistencie rastlín.
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9.212

VMA A HVA JAKO MARKERY METABOLISMU DOPA U MALIGNÍHO

MELANOMU.

M.Koštířová, B.Matouš, A.Buděšínská, Z.Schwippelovä ,

E.Bubnová

II.Ústav lékařské chemie a biochemie l.LF UK

U nemocnice 5, 128 53 Praha 2

Jedním z hlavních prekursorů pigmentu eumelaninu a feo-

melaninu je DOPA /3 , 4-dihydroxyfenylalanin/.U skupiny 119

nemocných v průběhu sedmi let jsme sledovali exkreci meta-

bolitů DOPA /kyseliny homovanilové - HVA a kyseliny vanil-

mandlové - VMA/ pomocí techniky plynové chromatografie.

Zjistili jsme, že přes ojedinělé kolísání jejich exkrece

v závislosti na histologické klasifikaci a průběhu onemoc-

nění není možno nalézt signifikantní vztah mezi jejich

pxkrecí a průběhem onemocnění maligním melanomem.

9.213

DYNAMIKA VITAMÍNU B 2 V KRVI JALOVÍC PRED A POČAS SKRMOVANIA
ZELENÉHO KRMIVA

G. KoráC, H. Seidel, P. Mudroň, I* Paulíková, P.Bartko.J.Blreí
Univerzita veterinárskeho lekárstva, Komenského 73, 041 äl
Košice

V prechodnom období ziaa-leto tola sledovaná dynamika vi-
tamínu B ? v celej krvi jalovic fluorometrickou metodou. Jalo-
vice v pečte 24 ks boli rozdelené do 4 skupíno Prví ošetrená
Selevitoa /tocoferoli acetaa, natrii selenis anhydricus/a dru-
há bez ošetrenia a bez predchádzajúcej zmeny kŕmneho režimu
boli vyhnaná na pastvu. Tretia a štvrtá skupina z^tali ustaj-
nené v maštali, pričom tretia skupina prešla náhle na zelené
krmivo a štvrtá postupne. Koncom zimného kŕmneho obdobia prie-
merné hodnoty koncentrácie vitamínu B 2 sa pohybovali v rozsahu
od 7,07 do 10,04/Ug.lOO ml celej krvif Po prvom dni príjmu ze-
leného krmiva bol zistený vzostup v priemere na 10,9o až 16,66
ug.100 al*vV ďalšom priebehu koncentrácia vitamínu B? kolísala
'i T 11. daň najvyššia priemerná hodnota t.j* 16,82/ug.l00 ml
celej krvi bola zaznamenaná u jalovíc ošetrených pred vyhnaním
nm pastvu Selevitom. Naopak najnižšia priemerná hodnota kon-
centrácie vitamínu Bo v celej krvi t.j. 11,71/UgolOO ml bola
zistená u skupiny zvierat, ktoré zostali usta^nené v maštali
a »oli postupne prikrmované zelený* krmivom.
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9.214

VPLYV ORGANICKEJ ZLÚČENÍN* ORTUTI NA GRAVIDNÉ MYŠI

2 0 Kováčikova, Do Chorvátovičová

tfstav ekobiológie SAV, Mlynské Nivy 59, 814 34 Bratislava

Sledoval sa účinok intraperitoneálneho podania anhyd-
ridu kyseliny O-hydroxiinerkuritenzoovej na trtrnstiminázové
aktivity v pečeni gravidných myší a ich plodov a na frek-
venciu mikroj^dier v polychromatických erytrocytoch kostnej
drene gravidných myší a v pečeni ich plodov0 Látka sa apli-
kovala jednorázové v 150 dni gravidity v koncentrácii 6O4»
12O8 a 64 mg Hgokg"

1 hmotnosti. Zvieratá boli usmrtené 22
hodín po aplikácii organickej zlúčeniny ortutio Placenta
nepredstavovala bariéru pre túto zlúčeninu, dôkazom čoho
bolo pozorované zvýšenie transaminázových aktivít a frekven-
cie mikrojadier v polychromatických erytrocytoch v pečeni
plodov. Výaledky získané biochemickou netódou i testovaním
mutagenity boli paralelné»

9.215

Í'EROXIDÁCIA LIPIOOV V CNS PO ISCHEMICKO-REPERFÚZNOM POŠKODENÍ

N. Lukáčová, M. Gottlieb, M. Chavko

Neurobiologický ústav SAV, Šrobárova 57, 040 01 Košice

Látky reagujúce s kyselinou tiobarbiturovou (ľBA-RS) sú
najviac zastúpené produkty peroxidácie lipidov. Zmeny v ich
koncentrácii sme sledovali v prednej a zadnej kôre, v striate
a hipokampe u potkana po 30 min ischémii a (1,5,10,15,30,180
min a 1 dňovej) recirkulácii. Zistili sme, že peroxidatívne
poškodenie sledovaných štruktúr mozgu vzniká v prevažnej mie-
re v štádiu prvých min recirkulácie. Už 5 min recirkulácia
spôsobila zvýšenie tvorby TBA-RS v hipokampe. Signifikantně
zvýšenie tvorby produktov peroxidácie sme zaznamenali po 15
min recirkulácii aj v kôre a striate. Pri inkubácii homogená-
tov kôrových štruktúr podrobených 30 min ischómii a 15 min
recirkulácii došlo v priebehu 60 min ku kontinuálnemu nárastu
TBA-RS, čo poukazuje na priebeh radikálových reakcií. Vo väč-
šine mozgových štruktúr 3 hod recirkulácia spôsobila zníženie
tvorby TBA-RS, ich hladina sa však po 24 hod vrátila ku kont-
rolným hodnotám.

Z výsledkov vyplýva, že sledované štruktúry mozgu vykazu-
jú rôznu citlivosť voči ischemicko-reperfúznetnu poškodeniu,
ku ktorému dochádza v dôsledku zvýšenia koncentrácie kyslíka
vo včasnom postischemickom období.
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9.216

Cytotoxicita a biologická charakterizácia exoproduktov Salmonella typhimurium

V. Majtán, A. Hoštacká, Ľ. Majtánová

ÚPKM, Limbová 14, 833 01 Bratislava

Študovala sa cyíotoxická účinnosť ako aj biologická aktivita koncentrovaného filtrátu kultúry
(FK) kmeňa S. typhimurium a jeho frakcií (F1 - F3) získaných separáciou na kolóne Sephadexu
G -100. Mierou cytotoxickej účinnosti bakteriálnych toxínov bol stupeň potlačenia inkorpo-
rácie^ 4C] adenínu a [14C] valínu do TCA nerozpustnej frakcie Vero buniek. Ukázalo sa, že
koncentrovaný FK výrazne inhiboval najmä inkorporáciu [14C] adenínu (73,4%) do Vero
buniek a z frakcií bola najúčinnejšia F3, ktorá sa vyznačovala inhibíciou valínu (44,9%). Na
rozdiel od cytotoxickej aktivity lokalizovanej vo frakcii F3 (Mr pod 10 000), výraznejšou bio-
logickou aktivitou sa vyznačovali frakcie F1 a F3 (Mr 100 000, resp. 68 000).

9.217

Neenzymová glykace epidermálních proteinů a některé změny aktivity fagocytů u pacien-
tů s diabetes mellitus

I. Márová, J. Záhejský, H. Sehnalová

Laboratoř biochemie kůže LF MU Brno, Pekařská 53

Ve vybraném souboru pacientů s diabetem byly prokázány statisticky významně vyšší
hodnoty glykovaných proteinů (dále GProt) v extraktu rohové vrstvy ve srovnání s kontrolní
skupinou. Hodnoty GProt korelovaly s hodnotami glykovaného hemoglobinu (GHb), u dia-
betiků i s hodnotami sérové glukózy. Ke zvýšení hodnoty GProt je nutná vyšší konc. glukózy
nebo delší doba expozice než u GHb.
V rohové vrstvě podléhají neenzymové glykaci přednostně proteiny rozpustné ve vodě. Z
celkového množství GProt je průměrně 83,4 % přítomno v rozpustné frakci bez ohledu na
výchozí hodnotu GProt ve vzorku.
Byla provedena separace rozpustných GProt rohové vrstvy. Jde převážně o proteiny s nízkou
M r -13-15 kDa (PAGE-SDS) a izoelektrickými body v rozmezí pH 4,5-6,8.
Ve zvláštní skupině diabetiků byly sledovány defekty fagocytární aktivity a intracelulárníbak-
tericidní schopnosti v izolované suspenzi leukocytu. Výsledky dvou nezávislých metod
shodně potvrdily, že ve srovnánís kontrolnískupinou jsou defekty v obou zmíněných funkcích
významnější ve skupině pacientů s DM I, méně významné u DM II. Pokles aktivity fagocytů
koreluje se zvýšením hodnoty GHb a CIK.
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9.218

/MfNY V IXKIUCI NĚKTERÝCH METABOLITŮ TRYPTOFÄNU MOČÍ

PŘI POPÁLENINÁCH

[. Marklová a L. Klein

Dětská klinika a chirurgická klinika fakultní nemocnice,
500 36 Hradec Králové

Indolylakcyloylglycin (1AG) je fyziologickou součástí
lidské moče. Změny v exkreci byly pozorovány mimo jiné
u některých kožních chorob. V této studii jsme se zaměřili
na poškození kůže při rozsáhlých popáleninách. U skupiny
13 dospělých osob jsme sledovali v průběhu několikatýdenní
hospitalizace vylučování IAG a porovnali s hodnotami dalších
dvou metabolitů tryptofanu v moči, a to kyseliny indolyl-
octové (IAA) a kyseliny 5-hydroxyindolyloctové (5-HIAA).
Ve srovnání s kontrolami byla průměrná exkrece IAG u nemoc-
ných výrazně nižší, změny ve vylučování IAA a 5-HIAA nebyly
signifikantní. 3sou diskutovány některé možnosti vysvětlení
uvedených nálezů.

9.219

CYTOPKOTEKTIVNÍ ÚČINEK KOMPLEXŮ PROTEIN-FOSFATIDÁT NA
ŽALUDEČNÍ SLIZNICE KRYS

J. Musil1, O. Nováková1, P. Čechák1, M. Ranný2, V.Dyrynková3,
M. Elleder4

1 Ústav biochemie a pathobiochemie 3.LF UK, 100 34 Praha 10,
Šrobárova 50

2 VŠCHT, Katedra org. technologie, 160 00 Praha 6, Technická
3 OKB FNKV, 100 34 Praha 10, Šrobárova 50

1. LF UK Ústav pathologické anatomie I, 128 00 Praha 2,
Studničkova 2

Předchozí podání emulze protein-fosfatidátu
zabránilo vzniku nekroz na povrchu sliznice po expozici
účinku 96% ethanolu i 0.6 mol.I"1 HC1.

Po značení komplexu protein-fosfatidát fluorescein-
isothiokyanátem a jeho intragastrickém podání jsme prokázali
jeho pevnou vazbu na povrchové struktury žaludeční sliznice.

Autoři předkládají svou představu o mechanismu
tohoto cytoprotektivního účinku.
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9.220

UVOĽŇOVANIE LYZOZÓMOVÝCH ENZÝMOV ZO ŽALÚDKOVEJ SLIZNICE
POTKANA POŠKODENEJ ETANOLOM

J.Navarová, V.Nosáíová

ÚEF SAV, Dúbravská cesta 9, 84 2 16 Bratislava

Etanol, ktorý indukuje vznik žalúdkových vredov, poš-
kodzuje bunky mukózy a vyplavuje lyzozómové enzýmy do s l iz-
nice žalúdka a do cirkulácie. Cieíora našej práce bolo z i s t i t
časovú závislosť: poškodenia mukózy etanolom. Sledovali sme
aktivitu štyroch lyzozómových enzýmov v mukôze žalúdka pot-
kana poškodeného koncentrovaným etanolom a v sére. Etanol
pôsobil 10, 30, 60 a 120 min. Už po 1O. min účinku etanolu
sme z i s t i l i signifikantně zníženie hladiny kyslej fosfatázy
a N-acetyl-beta-glukozaminidázy v homogenáte mukózy, ktoré
sa prehlbovalo až do 120 min. Aktivita beta-glukuronidázy
a katepsinu D sa v prvých dvoch časových intervaloch mierne
zvýšila. V neskorších časových intervaloch sa aktivita
beta-glukuronidázy znížila, ale nie aktivita katepsinu D.
U všetkých štyroch enzýmov sme v každom časovom intervale
zaznamenali ich zvýšenú aktivitu v sére.

V in vitro pokusoch na izolovaných lyzozómoch
žalúdkovej mukózy potkana sme z i s t i l i membranostabilizačný
účinok gastroprotektívnej látky pentakainu voči poškodeniu
lyzozómov etanolom.

9.221

Nádorové markery u karcinomu prsu

I. Netiková1, J. Anderle2, J. Stříbrná 3, J. Sedmihorská1, J. Volejníková1

10nkologická laboratoř I. LF UK Praha
2III. interní klinika FN2 s P, I. LF UK Praha
3II. Ústav lékařské chemie a biochemie I. LF UK Praha

Nádory mléčné žlázy jsou nejčastější malignitou u žen. Biochemické nádorové markery de-
tekovatelné v séru i nádorové markery (včetné hormonláních recptoru), charakteristické pro
vzorky nádorové tkáně, poskytují cennou informaci o prognóze onemocnění nebo o aktu-
álním stavu pacientky.
V naší studii jsme sledovali 4 nádorové markery (karcinoembryonální antigen, tkáňový po- .»
lypeptidový antigen, beta-2-mikroglobulin a thymidinkinasu) v séru pacientek a estrogenove ./
receptory v nádorové tkáni. j.
Nádorové markery jsme hodnotili u skupiny pacientek s aktivním nádorem, u pacientek v \
dlouhodobé remisi a u kontrolní skupiny zdravých dárců krve. Estrogenove receptory jsme
vyšetřovali u primárních nádorů, lokálních recidív i metastas do lymfatických uzlin.
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9.222
VPLYV PENTAKAÍNU A RANITIDÍNU NA AKTIVITU LYZOZÓMOVÝCH
ENZÝMOV V SLIZNICI ŽALÚDKA POŠKODENEJ ETANOLOM U POTKANOV

V.Nosálova, J.Navarová

ÚEF SAV, Dúbravská cesta 9, 842 16 Bratislava

Uvolnenie lyzozómových enzýmov (sLE) do žalúdkovej sliz-
nice sa pokladá za jeden z mechanizmov, ktoré hrajú úlohu
v patogenéze žalúdkového poškodenia. Predpokladá sa, že aj
lezie žalúdka vyvolané aplikáciou etanolu, sú sprevádzané
labilizáciou lyzozómových membrán. Cieíom práce bolo sledo-
vat hladiny N-acetyl-beta-glukozaminidázy, kyslej fosfatázy,
beta-glukuronidázy a katepsinu D v žalúdkovej sliznici
a v sére potkana po orálnej aplikácii koncentrovaného etano-
lu a zistit, či predliečenie gastroprotektivnou látkou pen-
takainom a H2 antagonistom ranitidínom ovplyvní stabilitu
lyzozómov.

Výsledky ukázali, že etanol po 60 min pôsobenia signi-
fikantně zvýšil uvolnenie LE do séra a s výnimkou katepsinu
D znížil aktivitu ostatných LE v sliznici žalúdka. Pentakaín
zabránil tvorbe lézií po aplikácii etanolu a redukoval uvol-
nenie LE do slizhice žalúdka a do cirkulácie, čo naznačuje,
že stabilizácia lyzozómových membrán môže byt sčasti zodpo-
vedná za gastroprotektivnu aktivitu pentakaínu. Hoci samotný
ranitidín nemal labilizujúci účinok na lyzozómy, v kombiná-
cii s etanolom nedokázal chránit bunky mukózy voči poškode-
niu lyzozómových membrán.

9.223

VPLYV INTRAVASKULÁRNEHO TLAKU NA CELKOVÉ MNOŽSTVO RNA

O. Pecháňová* , M. Gerová1 , V. Stoev* , I. Bernátová* , M.
Kittováz

* Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, z Fyziologický
ústav lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava

Pri tlakovej zatazi srdca dochádza k zvýšeniu celkového
množstva RNA nielen v myokarde, ale i v stene veľkej
koronárnej tepny a v a. carotis. Tlak sme zvýšili stenózou
aorty zo 130,6+7,2 na 164,0±5,9 mm Hg. Zvýšenie celkového
množstva RNA sa prejavilo už po dvoch hodinách záťaže, po
štyroch hodinách zataze bolo zvýšenie celkového množstva RNA
signifikantně. Po uvolnení stenôzy TK dosahoval hodnotu
92,9+7,3 mm Hg. Celkové množstvo RNA dve hodiny po uvolněni
aortalnej stenozy signifikantně kleslo nielen oproti hodnote
RNA za zvýšeného tlaku, ale i oproti kontrole. Výsledky
naznačujú úzky vzťah medzi intravaskularnym tlakom a syntézou
RNA nielen v myokarde, ale i v stene koronárnej tepny a v a.
carotis.
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9 . 2 2 4

IZOLÁCIA HOMOGENTISÁT-1,2-DIOXYGENÁZy Z PEČENE KRÁLIKA

i 2 1
2. Potr oková . Z. Sti-aková , S. Hudecova
1 Katedra molekulárnej biológie PvF UK, Mlynská dolina, 843 15
Bratislava. ÚMFG SAV. Vlárska S, 833 34 Bratislava

Alkaptonúria je autozomálne recesívne metabolické ocho-
renie spôsobené nepritomnostou enzýmu homogentisát-1,2-dioxy-
genáza, ktorá oxiduj© kyselinu homogentisovu na kyselinu
4-maleylacetoocLovú. Ako východiskový materiál pre izoláciu
enzýmu sa použilo pečeňové tkanivo králika. Po homogenizácii
pečeňového tkaniva králika sa získané proteiny deli l i pomo*-
cou gélovej f i l t rácie na kolón© Sephadex G-SO. Aktivita
enzýmu sa stanovila spektrofotometricky meraním prírastku
kyseliny 4-maleylacetooctovej ako produktu oxidácie substrá-
tu. Aktívne frakcie sa purifikovali ionorneni čovou chromato-
grafiou na kolóne DEAE Sephadex. Naviazané proteiny sa
eluovali lineárnym gradientom síranu amónneho. Ďalšia
separácia proteínov s nameranou aktivitou sa uskutočnila
pomocou ul tracentrifugácie v lineárnom sacharózovom gradien-
te. Elektroforetickou analýzou enzymového preparátu sa iden-
tifikovali S proteiny s molekulovou hmotnostou približne 265
a 242 kDa, ktoré oxidujú kyselinu homogentisovu. špecifita
enzymového preparátu sa testovala pomocou analógov substrátu
s. inhibítorov enzýmu. Izolácia enzýmu je prvým krokom pre
štúdium molekulárneho mechanizmu alkaptonúri e.

9.225

F O S F O L I P Á Z A A a - marker schizofrenie ?

D. Řípová1, I. Farská1. H. Papežova2

1PCP. Ústavní 91. 181 03 Praha. 2Psychiatrická
klinika UK. Ke Karlovu 11. 128 01 Praha.

Aktivita fosfolipáz ovlivňuje funkci neuronálních
membrán mozku. Působením PLA2 dochází ke změně ve slo-
žení membránových íosfo)ipidů a tím i ke změně fysikál-
ních vlastností synaptických membrán. Změny v neuronální
funkci jsou jednou z možností přispívající k objasnění
definice biologické podstaty schizofrenie.Trombocyty bý-
vají používány jako periferní model neuronu, protože se
některými svými vlastnostmi blíží nervové buňce.
Z těchto důvodu jsme sledovali aktivitu PLA2 v trombo-
cytech schizofreniků. Zavedli jsme techniku isola-
ce destičkových membrán a určení aktivity PLA2- Aktivi-
tu tohoto enzymu jsme sledovali u skupiny neuroleptiky
lr-čených schizofrenika a u skupiny zdravých dárců.
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9.226

Vliv fosfatidylserinu na vazbu některých ligandů

J. Sikora1, R. Krulík2, P. Bureš2, Z. Fišar2

1 Kuffnerovo sanatorium, 411 85 Horní Beřkovic
2Výzkumná psychiatrická laboratoř 1. LF UK, Ke Karlovu 11,128 21 Praha 2

Při stanovování vysokoafinitních vazebných míst určujících membránové receptory pro
hormony a neuromediátory jsou používány ve většině případů jejich agonisté nebo antago-
nisté. Jde o ligandy s odlišnou chemickou strukturou, ale s podobným farmakologickým
účinkem jako endogenní látky. Tyto ligandy mají rozdílnou afinitu k vazebnému místu, ale i
k membránovým lipidům.
V našich studiích, týkajících se neuromediatorovych receptoru, jsou používány látky, které
se uplatňují jako psychofarmaka. Při studiu vazby některých ligandů na různé izolované
fosfolipidy byly zjištěny značné rozdíly a bylo také prokázáno, že fosfatidylserin může výrazně
stimulovat vazbu na buněčné membrány. U některých psychofarmak se předpokládá, že se
mohou specificky vázat na místa, kde nahrazují dosud neznámé endogenní ligandy, a právě
u těhto vazeb byly prokázány specifické účinky fosfatidylserinu.

9.227

Jsou indolové prekursory eumelaninu dobrými markery maligního melanomu?

Z. Schwippelová, B. Matouš, E. Bubnová, A. Buděšínská, M. Koštířová

II. ústav pro lékařskou chemii a biochemii 1. LF UK, U nemocnice 5,128 53 Praha 2

Indolové látky, které se vytvářejí na metabolické cestě přeměny aminokyseliny tyrosinu na
eumelanin se po konjugaci s kys. glukuronovou a sírovou a nebo volné vylučují močí. Je
proto zřejmé, že kvantifikace jejich exkrece by mohla sloužit k monitorování průběhu malig-
ního mlanomu.
S použitím techniky HPLC jsme se pokusili vypracovat analytickou kvantitativní metodu sta-
novení 5-hydroxy-6-methoxyindolu a 6-hydroxy-5-methoxyindolu.
Zjistili jsme, že vzhledem k velké nestabilitě uvedených látek je prozatím jejich kvantifikace
prakticky neproveditelná a HPLC technika může sloužit pouze ke kvalitativnímu stanovení.

1 3 5



9.228

Nádorové markery u maligních melanomů

Jana Stříbrná1, Irena Netiková2, Jan Borovanský1, Ivana Krajsová3

1II. Ústav lékařské chemie a biochemie I. LF UK Praha
2Onkologická laboratoř I. LF UK Praha
3II. dermatologická klinika FN I sP, Praha

Sledování biochemických nádorových markerů u maligních melanomů je v současné době
obtížné řešitelný problém. Žádný z histochemicky detekovatelných antigénu charakteristik-
kých pro melanom neproniká dostatečně do tělesných tekutin, aby bylo možné využít jej pro
sledování klinického průběhu onemocnění. Proto jsme se snažily využít jednoho z běžně
dostupných nádorových markerů - beta-2-mikroglobulinu. Beta-2-mikroglobulin jepolypeptid
identifikovaný jako lehký řetězec HLA antigénu. Je součástí povrchové membrány všech
buněk. Do krve a tělesných tekutin se uvolňuje v důsledku membránového obratu.
Beta-2-mikroglobulin jsme sledovali u dvou skupin pacientů: a) s metastazujícím melanomem
a b) v dlouhodobé remisi. Výsledky jsme porovnávali s experimentálnlími zvířecími nádory.
Použili jsme inbrední myši kmene C 57BL/6 s implantovaným melanomem B 16 a inbrední
myši kmene DBA/2 s Cloudmanovým S 91 melanomem.

9.229

Metabolické zmeny v rastlinách indukované nukleovými kyselinami

V. Šubíková, E. Kolleravá

ÚEFE SAV, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Zistili sme, že inokulácia listov uhoriek Cucumís sativus cv. Laura intaktnou nukleovou ky-
selinou vírusu nekrózy tabaku indukuje hypersenzitívnu reakciu. Táto obranná reakcia bola
doprevádzaná viacerými biochemickými zmenami, jednou z ktorých bola i syntéza PR pro-
teinov. Podobné zmeny sa zistili i po aplikácii kvasničnej RNA na listy uhoriek 24 hod pred
vírusom nekrózy tabaku. Toto ošetrenie indukovalo výraznú inhibíciu infekčnosti vírusu
nekrózy tabaku.
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9.230

BIOCHEMICKÉ A HISTOCHEMICKÉ ASPEKTY PORUCHY BUNKOVEJ MEMBRÁNY SRDCA PRI
Ca PARADOXE

N.Tribulová, A.Ziegelhóffer, A.Džurba, T.Ravlngerová

ÚVS SAV, Dúbravská cesta 9, 842 33 Bratislava

Intaktná sarkolema, v ktorej sú zabudované dôležité transportné
systémy srdca Je predpokladom pre udržanie intracelulárnej homeostázy
Ca, Na a K Iónov.

Perfúzia izolovaného srdca potkana bezvápnlkovým Krebs-Henseleitovým
roztokom vyvolala štrukturálne zmeny v bunkovej membráne na úrovni
glykokalyxu a llpldickej dvojvrstvy, ako aj biochemické zmeny v
aktivitách transportných ATPáz, čo sa prejavilo zvýšenou permeabilitou
sarkolemy a poruchou homeostázy vyššie uvedených katiónov.

Následná perfúzia srdca Krebs-Henseleltovým roztokom obsahujúcim
vápnik spôsobila ireverzibilné poškodenie buniek (Ca paradox),
charakterizované slgnifikantným znížením biochemicky a histochemicky
určovaných enzymových aktivit (ATPáz, oxidat. enzýmov), znížením hladín
makroergických fosfátov a výrazné štrukturálne zmeny (hyperkontrakcie,
ruptúry sarkolemy, edém mitochondrií).

Po aplikácii 7-oxo prostacyklinu sa zistila nielen stimulácia
Na.K-ATPázy vo fáze Ca deplécie, ale aj zachovanie ultraštruktúry
sarkolemy, čím sa zabránilo horeuvedeným zmenám.

9.231

v'TĽiV CUJZORGJÍCH LÁruK i •• VZx.lK i3T&VJ?Ô*ZY A BIOTRAHSFORMAČ-
:CÚ" PUNKCIU PBČ3NE.
0. Uličná, V. Kubalová, M. Čížova, J. Volmut, B. Brixová
Farmakobioehemické laboratórium pri III. int. klin. LPUK,
Hlboká 7, 811 05 Bratislava.

Cudzorodé látky zasahujú„do štruktúry, metabolizmu a regu-
lačných mechanizmov pecenovýc,h buniek. V prácî .sme podáva-
li alternatívne potkanom kmeňa Wistar tetra,chlormetán 0,25
ml/ 100 g hmotnosti, hydrazínsulfát 0,2 mmol/100 g hmotnos-
ti, etanol 1 g/100g hmotnosti a organofosforový pesticíd
Phosmet 145 mg/100 g hmotnosti. Zistili sme, že podanie uve-
dených látok spôsobí za 24 h od ich aplikácie, významné zvý-
šenie koncentrácie triacylglycerolov, ukazovateľa miery ste-
atozy a pokles celkovej bielkoviny v pečeňovom tkanive. Bio-
logický polčas antipyrínu, ako ukazovateľ biotransformacnej
funkcie pečene, je po všetkých štyroch látkach predĺžený,
/ýaledky ktoré sme získali, rngju^okrem teoretického aj prak-
tický význam v tom, že -upozorňujú na dôležitosť včasného
zistenia poškodenia pečene, aby sa predišlo dlhodobým ná-
sledkom na zdraví ľudí. Štukovatenie pečene je prejavom
funkčnej, spočiatku reverzibilnej poruchy metabolizmu tukov
a bielkovín v pečeni, ktorá môže v prípade dlhodobého pô-
sobenia toxickej látky prejsť v irreparabilné poškodenie
p«cene.
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9.232

n y n . INÁ SIALDVÁ JAKO MARKER EXPERIMENTÁLNÍHO MEI.ANOMU

í. Vedralová, J. Borovanský

2.ústav lékařské chemie a biochemie, 1. lékařská fakulta UK,
U nemocnice b, 128 53 Praha ?

Kyselina sialová v séru bývá sledována jako nespecifický
marker nádorových onemocnění. S cílem zvýšení specifity bý-
vají studovány i její frakce. V této práci byly měřeny séro-
vé hladiny kyseliny sialové u syrských křečků s transplanto-
vatelným melanomem typu Bomirski Ma. V séru zdravých jedinců
bylo nalezeno 463,1 +_ 33,0,ug/ml celkové kyseliny sialové
(x +_ S.D.), kdežto u křečků s melanomem byla hladina celkové
kyseliny sialové 601,0 _+ 49,1 ,/jg/ml. Rozdíly mezi oběma sle-
dovanými skupinami byly signifikantní (p--0.001) a velikost
nádoru positivně korelovala s hladinou kyseliny sialové. Ve
shodě s nálezy u pacientů s melanomem byla hladina volné ky-
seliny sialové nízká; měření kyseliny sialové asociované s
lipidy je zatíženo interferencí. Pro monitorování průběhu
onemocnění melanomem lze proto doporučit sledování sérové
hladiny celkové kyseliny sialové.

9.233

Sledovanie zmien membrán erytrocytov diabetikov
vyvolaných procesom neenzýmovej glykácie metodou

absorpčnej spektroskopie

I. Waczuliková', J. Cársky', L. Šikurováí
t ÚLCH a BCH, Sasinkova 2, 811 08 Bratislava

í Katedra biofyziky MFF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Proteiny erytrocytov diabetikov podliehajú počas života bunky ireverzibilnej neenzýrnovej gly-
kácii vo väčšej miere ako proteiny erytrocytov zdravých ľudí. Ako marker možných funkčných
zmien proteínov vyvolaných väzbou glukózy sme zvolili sondu merocyanín 540. Boli zmerané ab-
sorpčné spektrá membrán erytrocytov 37 diabetikov a 5 nediabetikov (20- 100 fi\ membrán na 1 ml
fyziologického roztoku) pri koncentrácii farbiva 9.4 — 392 ,wmol/l. Sledovali sine zmeny distribúcie
monomérovej a dimérovej formy farbiva v membráne a na rozhraní membrána-voda na základe
zmien absorbancií troch prítomných absorpčných maxím (503 nm, 536 nm, 565 nm). Spektrum je
silne závislé od koncentrácie membrán. Pri nízkej koncentrácii (20-30 jtl/ml) sú v prevahe diméry,
lokalizované na povrchu membrány. S rastúcou koncentráciou (50 - 100 /íl/ml) vzrastá podiel
monomérovej formy farbiva, lokalizovaného v hydrofóbnom vnútri membrány. Porovnanie spektier
membrán diabetikov a nediabetikov vykazuje zmeny v schopnosti preniku farbiva do membrány.
Tento výsledok je potrebné overiť ďalšími meraniami.
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Vědecko technický park A G R I E N s.r.o. se představuje:

Sídlem společnosti je areál Československé akademie véd
a nové zřízené Jihočeské University v Českých Budějovicích.
Jedná se o mohutný komplex vzájemně propojených ústavů ČSAV
(Entomologický ústav, Parazitologicky ústav, Ústav molekulární
biologie rostlin, Ústav krajinné ekologie, Hydrobiologický
ústav, Ústav půdní biologie a Společných laboratoři sdružujících
laboratoře elektronové mikroskopie, analytické chemie,
matematických metod a vědeckých informací) a objektů biologické
a zemědělské fakulty Jihočeské university. V areálu jsou
umístěny také dílenské, skladovací a další přidružené provozy.
VTP AGRIEN postupně přebírá do pronájmu administrativní budovu
bývalé hospodářské správy. Jedná se o vstupní čtyřpatrový objekt
do areálu o čisté užitkové ploše cca 1 300 m především
kancelářských prostor.

Cilem činnosti VTP AGRIEN spol. s r.o. je zejména
podpora firem, zaměřených na inovační programy související
s činnosti ústavů ČSAV především v oblasti životního prostředí,
ekologie, zemědělství a přírodních věd. Do této kategorie patři
i firmy, které se zabývají vývojem, výrobou a prodejem
přístrojové techniky.

Firmám, situovaným do Vědecko technického parku nabizime:
reklamu, leasing, vyhledáni obchodních partnerů a sponzorů,
organizaci kurzů, symposií, právní služby, účetní a daňové
poradenství, překladatelské služby, právní ochranu výrobků,
pronájmy, zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí.

Jsme členy celostátní Společnosti vědecko technických parků,
která je začleněna do sítě evropských a světových vědecko
technických parků. Rovněž jsme členy Československé obchodní
a průmyslové komory.

Pokud máte zájem o spolupráci v oblasti, v níž
podnikáme, rádi Vám poskytneme další informace.

S pozdravem

ing. Lakomý Jaroslav

ředitel

Bank. spoj.-.Banka BOHEMIA a. s. Č.Budějovice ,č.ú:0030711815/1300
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10.234

Rozdielna gjykozylácia glykoproteínu gp51 vírusu bovinnej leukémie v závislosti na druhu
buniek použitých na produkciu vírusu

Č. Altaner, V. Altanerová

Ústav experimentálnej onkológie SAV, 812 32 Bratislava

Obalový vírusový glykoproteín gp51 vírusu bovinnej leukémie (BLV) je zodpovedný za mnohé
biologické funkcie ako je infekčnosť, virus-neutralizácia, tvorba syncytiía je vírusovou zložkou
s rozhodujúcou úlohou pri vývoji možnej anti-BLV vakcíny. Monoklónové protilátky pripravené
proti gp51 umožnili izolovať tento glykoproteín v čistej forme imunoafinitnou chromatografiou
a analyzovať jeho vlastnosti. Pripravili sme glykoproteín z desiatich rôznych virus-produku-
júcich buniek, ktoré boli odvodené z rôznych orgánov rôznych živočíchov. Analýzou týchto
glykoproteínov pomocou batérie monoklónových protilátok na prítomnosť epitopov a analý-
zou ich glykozylácie schopnosťou viazať rôzne lektíny sme zistili, že gp51 BLV je rôzne post-
translačne modifikovaný glykozyláciou v závislosti od druhu buniek, v kotrých bol vírus pro-
dukovaný. Tieto vlastnosti sa odrážajú tiež v rožnej elektroforetickej mobilite gp51, napr.
gp51 z vírusu produkovaného v potkaních bunkách migruje rýchlejšie ako gp51 z vírusu
získaného z ovčích buniek. Všetky analyzované vírusové glykoproteíny po deglykozylácii
glykopeptidázou F mali rovnaký polypeptidový reťazec.

10.235

,; Membránové lektíny lymfocytů jako specifické receptory MHC-nerestringovaných cytoto-
ľ xický^h reakcí

j K. Bezouška1, G. Vlahas1, N. Huan2, A. Fišerová2, J. Kubrycht2, M. Pospíšil2

• 1 Biotechnologický ústav UK, Hlavová 8,12840 Praha 2
2Odd. imunologie MBÚ ČSAV, Vídeňská 1083, 14220 Praha 4

Imunitníreakce založené na interakci sacharidových antigénu s lektinovými receptory doplňují
u obratlovců specifický protilátkový systém. Leukocytární lektiny se účastní opsonizace pa-
togenů, aktivace komplementu, fagocytosy i selektivního transportu leukocytu do místa an-
tigenního podnětu.
V posledním obdobíse zájem soustřeďuje na lektiny povahy membránových receptoru, které
mohou stimulovat nebo inhibovat aktivaci lymfocytů podobně jako imunoglobulinové recep-
tory. Dosud identifikované receptory tohoto typu patří do dvou velkých proteinových rodin
- lektinů C-typu (CD23, CD72, Ly-49, NKR-P1, DX-1 antigen) a leukocytárních společných
antigénu (CD45).

i V přednášce bude shrnuta úloha těchto lektinových receptoru v MHC-nerestringovaných
:| cytotoxických reakcích buněk NK a LAK. Diskutována bude genetická a biochemická cha-
pl rakterizace jednotlivých molekul, povaha možných endogenních ligandů, biochemické me-
|| chanismy přenosu signálu a buněčné aktivace, význam v jednotlivých fázích lytického cyklu.
'•'• Přednáška bude ilustrována experimentálními výsledky laboratoří autorů.
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10.236

VOLNÉ RADIKÁLY A ANTIOXIDAČNÉ SYSTÉMY PRI FAGOCYTÓZE

Z. Ďuračková a C. Bergendi

Ústav lekárskej chemie, biochemie a klinickej biochemie LF UK
Bratislava, Sasinkova 2, 811 08

Respiračné vzplanutie fagocytov sprevádza zvýšená tvorba
superoxidového aniónu, ktorý sa mení na ďalšie metabolity kys-
líka, ako sú hydroxylový radikál, peroxid vodíka a singletový
kyslík. Uvedené metabolity kyslíka majú pozitívny vplyv na
niektoré procesy, ale môžu byť pre organizmus za určitých pod-
mienok aj toxické. Ich zvýšená tvorba v profesionálnych fago-
cytoch v procese fagocytózy je významnou súčasťou mikrobicíd-
nych systémov. 2a patologických stavov dochádza k porušeniu
rovnováhy pri tvorbe metabolitov kyslíka a antioxidačných sys-
témov, čo podmieňuje ich nedostatočná koncentrácia alebo ich
aktivita. Najvýznamnejším fyziologickým antioxidantom je enzým
superoxiddizmutáza (SOD). Jej aktivita v bunkách sa musí štu-
dovať, nakoľko nízka hladina enzýmu môže spôsobiť poškodenie
buniek voľnými radikálmi a naopak zvýšená tvorba môže potlačiť
potrebrj tvorbu superoxidu v profesionálnych fagocytoch. Preto
stanovenie jej aktivity je veľmi dôležité. V predloženej práci
sú metódy na stanovenie aktivity SOD a iných antioxidantov.

10.237

Príprava a charakterizácia monoklónových protilátok namierených proti obalovým a štruk-
turálnym bielkovinám vírusu bovinnej leukémie

O. Orlík, E. Gieciová, Č. Altaner

Ústav experimentálnej onkológie SAV, 9112 32 Bratislava

Po imunizácii s nedenaturovanými vírusovými proteínmi sme získali panel monoklónových
protilátok (MAb) namierených proti obalovému glykoproteínu gp51 a hlavnému štrukturál-
nemu proteínu p24 vírusu bovinnej leukémie (BLV). Modifikáciou niektorých krokov hybri-
dómovej technológie sme docielili vyššiu výťažnosť kolonií hybridómov produkujúcich Špe-
cifické MAb. Monoklónové protilátky pripravené proti gp51 boli namierené proti konformač-
ným epitopom zúčastňujúcim sa neutralizácie vírusu. MAb anti-gp51/6A12silne viažuca gp51
v antigen capture teste je zvlášť výhodná pre prípravu diagnostického testu na určovanie
vírusom infikovaných zvierat. Monoklónové protilátky pripravené proti vírusovému proteínu i
p24 sú namierené proti sekvenčným determinantom. Bližšia charakterizácia týchto MAb >.
ukázala existenciu dvoch imunodominantných oblastí na natívnom p24. MAb anti- I
p24BLV/X48 sa ukázala ako najvhodnejšia pre immunoafinitnú purifikáciu a stanovovanie •
prítomnosti p24 v biologických materiáloch. Nami pripravené monoklónové protilátky proti
natívnym proteínom BLV sú významným prostriedkom pre štúdium biologicky dôležitých
determinantov vírusu bovinnej leukémie.
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10.238

Imunochemická analýza P-fimbriových kmeňov E. coli

Bartková G., Číinár I.

ÚPKM, Limbová 14, 933 01 Bratislava

V práci sme charakterizovali antigénne spektrum P-fimbriových kmeňov E. coli izolovaných
od detí s infekciami močových ciest. Povrchové antigény připravené z kmeňov, ktoré vyka-
zovali manozoresistentnú hemaglutináciu s ľudskými a morčacími erytrocytami a boli pozi-
tívne v PF teste (ORION) reagovali s antisérom S, obsahujúcim protilátky voči povrchových
štruktúram P-fimbriového kmeňa za vzniku 15-20 imunoprecipitačných línií kvalititatívne aj
kvantitatívne odlišných. Reakciami antigéov so sérom S1, ktoré sme získali vysýtením séra
S povrchovým antigénom kmeňa bez Pfimbrií, sme dokázali, že 2 až 5 precipitačných línií
zodpovedá antigénne aktívnym štruktúram lokalizovaným na Pfimbriach. Ich povaha, velkost'
a tvar poukazuje na antigénnu odlišnosť P-fimbrií u kmeňov E. coli izolovaných pri urinárnych
infekciách.

Imunochemické vlastnosti monoklonových anti-idiotypových protilátok

T. Betáková, E. Vařečková, V. Mucha

Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9,842 46 Bratislava

Monoklonové anti-idiotypové protilátky (Ab2) voči monoklonovej protilátke (Ab1) rozpozná-
vajúcej epitom v receptorovej oblasti na hemaglutiníne vírusu chrípky boli použité na prípravu
polyklonových anti-anti-idiotypových protilátok (Ab3). Boli stanovené izotypy a porovnaná
afinita väzby Abi a Ab2 so všetkými zodpovedajúcimi antigénmi. Testovaním Ab1, Ab2, a
Ab3 v SP-RIA s rôznymi antigénmi, v kompetitívne inhibičných testoch a v rádioimunopreci-
pitácii bolo dokázané, že monoklonové Ab2 sú namierené voči paratopu na Ab1 a simulujú
pôvodný epitop na ťažkom reťazci hemaglutinínu vírusu chrípky. Nami pripravené Ab2 boli
schopné indukovať antigén-špecifické protilátky.
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10.240

IZOFORMY CO45 ANTIGÉNU V PRIEBEHU IN VITRO INDUKOVANEJ DI-
FERENCIÁCIE U ĽUDSKÝCH NON-T, NON-B LEUKEMICKYCH BUNIEK REH

3. Duraj, M. Kováčikova, B. Chórváth

ÚEO SAV, Špitálská 21, 812 32 Bratislava

Pomocou monoklonálnej protilátky Bra55 boli študované
alterácie leukocytárneho diferenciačného antigénu CD45 u
non-T, non-B ludskvch leukemických buniek linie REH v prie-
behu in vitro indukovanej diferenciácie nádorovým promóto-
rom forbol myristát acetátom /PMA/, ako aj vplyv niektorých
selektívnych činidiel na epitopy tohto antigénu. Rovnako sa
sledovala expresia C045 izoforiem v prítomnosti PMA a inhi-
bitors protein kinázy C l,/5-isoquinolinesulfonyl/-2 methyl*
piperazine dihydrochíoridu /H7/. Z výsledkov je zrejmé, že
HP Bra55 preferenčně rozpoznáva N-glykozidicky naviazané
cukry v epitopoch CD45. Naviac inhibitor protein kinázy N7
kompletne blokoval indukčný efekt PMA, čim došlo k reverzii
glykoproteinových izoforiem kontrolných buniek.

10.241

REGULAČNÝ PROTEÍN "STATHMÍN" U ĽUDSKÝCH NON-T, NON-B LEUKE-
MICKYCH BUNIEK REH

O. Duraj, M. Kováčikova, 3. Sedlák

ÚEO SAV, špitálská 21, 812 32 Bratislava

Bunky non-T, non-B ludskej leukemickej linie REH obsa-
hujú rozpustný cytoplezmatický protein "stathmin" o M
19 kDa, ktorý v dvojrozmernej SDS-PAGE dáva päť izoforiem
/N1,N2,P1,P2,P3/ o pi 6,2-5,5, vplyvom nádorového promoto-
ra forbol mvristát acetátu /PMA/ došlo k rýchlej fosforylé-
cii troch izoforiem P1,P2 a P3 a k poklesu biosyntézy N2
e P2. Inhibitor protein kinázy C 1,/5-isoquinolinesuífonyl/
-2 n*thyxpiperazine dihydrochloride /H7/ úplne blokoval e-
fokty PMA. Inhibitor kalmodulinu /R24571/ nemal na expresiU
stathnlnu žiadny efekt.
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10.242
*

PŘÍPRAVA NOVÝCH DERIVÁTU AMA-A PHALOTOXINU PRO ČASNOU RIA
DIAGNOSTIKU OTRAVY MUCHOMURKOU ZELENOU
J.H t i p l , Úatav pro toxikologii a soudní chemii,Kateřin-
ská 32,12108,Prah* 2
Otrava muchomurkou zelenou patří mezi nejzávažnější houbové
intoxikace pro vysokou toxicitu peptidových toxinů/ama-a
phalotoxinů,odhad.let.dávky asi 0,lmg/kg tělesné hmotnosti/.
Peptidy se váží na l.RNA polymerasu II/amatoxiny/2.P-aktin
/phalotoxiny/ a v krátké době vedou k nekroae hepatocytů a
buněk prox. tubulu ledvin.Z terapeutického i forenaního hle-
diska je účelné zjistit přítomnost toxinú,ev. jejich hladiny
v těl.tekutinách postiženích.V současné době je komerčně vy-
ráběna 1 RIA souprava na stanovení amatoxinů.Při přípravě
vlastní RIA jsem isoloval toxiny modifikací postupu Yocuma
(1978,Biocheniatry,17,3786) a toxiny přečistil preparativní
RP-HPLC.Podobně jako v práci Zhelev(1987,Toxicon,25,981)jsem
vycházel z toxinž s přirozenými COOH skupinámi.Reakcí s terc.
butylesterem kys. epsilon aminokapronové byly připraveny deri-
váty a"můatkem".Byly připraveny jodovatelné^deriváty vlast-
ních(beta amanitin.phalacidin) a prodloužených derivátů s ty-
raminem.Prodloužené deriváty byly použity při ayntheae imu-
nog«nu-konjugátů s Can A nebo fetuinem.Při imunisaci byly
získány specifické protilátky proti skupině amatoxinů a sku»
pině phalatoxinů,Připravené deriváty lze rovněž využít ke
kanjugaci s nosiči,pomocí kterých lze specificky zasahovat
určené buněčné populace(imunotexiny)•

1 0 . 2 4 3

Růstové vlastnosti buněk kostní dřené po imunoadherenční separaci pomocí

monoklonálních protilátek.

A.Hrubá, K.Koubek. P.Kobylka

Ústav hematologie a krevní transfuze, U nemocnice 1, 128 20 PRAHA 2

Buňky kostní dřeně jsme separovali imunoadherencí na polystyrénových Petriho

miskách /panning/ nebo na imunomagnetickych kuličkách. Nosiče byly potaženy

prasečí protilátkou proti myšímu globulínu, buňky před separací byly inkubovány

s myší protilátkou proti antigénu CD3 nebo CD45. U separovaných frakcí jsme sledo-

vali tvorbu hemopoetjckych kolonií granulocytu a makrofágů v polotuhém agaru

a růst buněk v tekuté kultuře. Při použití monoklonální protilátky proti antigénu CD3

jsou hemopoetické prekursory v neadherující frakci a nedochází k jejich ztrátám.

Při použití protilátky proti CD45 jsou hemopoetické prekursory v neadherující i adhe-

rující frakci, v obou těchto frakcích jsou i prekursory stromálních buněk tvořících

fibroblasty. Z výsledků vyplývá, že antigen CD45 je přítomen na některých, ale ne na

všech prekursorech heinopoezy.
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10.244

IMUNODIAGNOSTIKA CUDZORODÝCH PŠENIČNÝCH PROTEINOV V TEPELNE
OPRACOVANÝCH MÄSOVÝCH VÝROBKOCH

A. Marcin , E. Beličková , P. Siklenka , R. Fencík
1 ?
OEVM, Dukelských hr. l/A, 040 01 Košice, VORV, Bratislavská
cesta 2696, 92101 Piešťany

Na diagnostiku cudzorodých pšeničných proteinov v modelových
tepelne opracovaných mäsových výrobkoch sme vyvinuli modifikova-
nú semikvantitatívnu imunodiagnostickú metodu dot-blot.
Pšeničnú múku sme pridali k mäsovej zmesi pripravenej podlá recep
túry na výrobu mäkkých salámov v odstupňovaných koncentráciách
a po tepelnej úprave sme z tohoto modelového výrobku vyizolovali
albumínovú a globulínovú frakciu pšeničných proteinov za použitia
Tris-HCl pufra (pH=8,6).
Následne sme koncentráciu týchto proteinov kvantifikovali metódou
dot-blot- Systém pozostával z troch protilátok (polyklonálnych):
ovčej proti pšeničným proteinom (VORV); králičej proti ovčím Ig
(USOL) a prasačím proti králičím Ig (USOL). Terciálna protilátka
mala naviazanú chrenovú peroxidázu. Ako pevný nosič sme použili
nitrocelulózové filtre. Semikvantitatívne vyhodnotenie tohoto
testu sme vykonali porovnaním intenzity farebných stôp nariedené-
ho proteinového štandardu a stôp získaných testovaním pokusných
mäsových výrobkov.

10.245

Štúdium mechanizmu selektívneho odstránenia HLA antigénov I. triedy z bunkového
povrchu vplyvom kyslého prostredia

K. Poláková, M. Karpatová

Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava 812 32

Krátkodobou inkubáciou buniek v kyslom prostredí (pH 3.0) dochádza k zníženiu, resp. k
eliminácii povrchových HLA antigénov I. triedy, pričom antigénnost' iných analyzovaných
molekúl, asociovaných s povrchom bunky, zostáva prakticky nezmenená. Cieľom práce
bolo objasniť mechanizmus takejto selektívnej eliminácie HLA antigénov I. triedy.
Pomocou rádioimunoprecipitačných testov sme dokázali, že počas krátkodobej inkubácie
buniek v pufroch o pH 3.0, dochádza k uvoľneniu beta2-mikroglobulínu z bunkového povrchu
dosupernatantu. Po takejto disociácii beta2-mikroglobulínového reťazce z heterodimérového
komplexu, ťažký reťazec zostáva naďalej viazaný na membránu, čo sme potvrdili na základe
jeho špecifickej reasociácie s exogénnym rádioaktivne-značeným betaa-mikroglobulínom.
Eliminácia antigénnosti HLA molekul I. triedy teda spočíva v uvoľnení beta2-mikroglabulínu,
čím dochádza ku konformačným zmenám v ťažkov reťazci a tým aj k strate jeho reaktivity s
väčšinou monoklonálnych protilátok. V tejto práci sme ďalej zistili, že na odstránenie anti-
génnosti HLA molekúl I. triedy je účinnejší citrátový pufor oproti glycínovému (oba pH 3.0).
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10.246

ÚLOHA SACHARIDU PŘI INTERAKCI INTERLEUKINU-2 S TAMM-HORSFALLOVÝM GLY-
KOPROTEINEM (THG) LIDSKÝCH LEDVIN

M. Růžička1, P. Dráber2, K. Bezouška1, M. Pospíšil3

1 Biotechnologický ústav UK, Hlavová 8,12840 Praha 2,
2UMG ČSAV a^MBU ČSAV, Vídeňská 1083, 14220 Praha 4.

Lymfokiny působí//? wvo především v místě antigenniho podnětu. Jejich vysoké koncentrace
v celkovém oběhu jsou pro organismus toxické a jsou regulovány vazbou na špecifické
receptory proteinové povahy a interakcí lektinového typu. THG v ledvinách byl identifikován
jako možný endogenních sacharidový ligand /Hession a spol. (1987) Science 237,1479/.
Vliv sacharidové struktury THG na interakci s 11-2 byl zkoumán pomocí různých variant li-
gandovóho blottingu a kvantitativními destičkovými testy s definovanými oligosacharidy THG.
Bylo zjištěno, že 11-2 rozpoznává specigicky tři oblasti komplexních oligosacharidových
řetězců: účinnými inhibitory interakce jsou chitobiosa jádra oligosacharidů, trimannoszlový
sacharid v oblasti větvení oligosacharidů a specifický periferní sacharidový antigen (disacha-
rid) THG o struktuře Ga1 NAc/31 - > 4Gal. Význam tohoto disacharidu pro specifitu vazby byl
potvrzen inhibicí vazby monoktonální protilátkou TEC-02.
Na roždí) od jiných lymfokinů není 11-2 v kyselém pH nezbytném pro specifickou interakci
denaturován ani polymerován /Moonen a spol. (1988) FEBS Lett. 226,314/. Interakce tohoto
lymfokinů se sacharidy THG tak může být fyziologicky významným mechanismem jeho eli-
minace z krevního oběhu.

10.247

ANTIGÉNY ŠIESTICH KMEŇOV BORRELIA BURGDORFERI.

K. Schwarzová, A. Palagová, I. Čižnár

ÚPKM, Limbová 14, Bratislava.

Pre analýzu antigénového spektra kmeňov Borrelia burgdorferi sme použili 5 endemických
kmeňov izolovaných z Ixodes ricinus na Slovensku. Ako kontrolu sme použili štandardný
kmeň B-31 izobvaný z Ixodes dammini v USA.
Dvojrozmernou imunoelektroforézou sme testovali celobunkové antigénové extrakty upra-
vené ultrazvukom s použitím hyperimúnneho séra (K-39) králika.
Zistili sme rozdiely nielen v počte antigénne aktívnych zložiek, ale aj v pomere a v tvare
dominujúcich precipitačných línií, čo nám umožnilo predbežné zaradenie sledovaných
kmeňov do párových skupín.
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10.248

IZOLÁCIA IgM MONOKLONOV?CH PROTILÁTOK

2 . S t r a k o v á 1 . M.Baranč ík 2 , I . P e t ř í č k o v a 3 . K.Horáková 3

1ÚMFG SAV, Vlárska S. 833 3 4 3 B r a t i s l á v a , aĽIVS SAV, Dúbravská
c e s t a 9 . 842 33 B r a t i s l a v a , CHTF STU, Radl inského 9, 812 37
Bratislava

Práca sa zaoberá popisom izolácie monoklonových proti-
látok CMP3 proti ľahkým retazcorn ľudského srdcového myozínu.
Hybridóiny produkujúce MP sa získali fúziou splenocytov imu-
nizovaných myší a myelómových buniek Sp2/0. Pomocou testu
firmy Amersham sa určil izotyp pripravených MP ako IgM s K
ľahkými retazcami. MP sa izolovali z ascitickej tekutiny a
1yofilizovaného kultivačného média hybridómov. Po počiatočnom
odstránení ni zkomolekúlových látok zo vzorky gélovou
filtráciou na kolóne Sephadexu G-2S sa na ďalšiu izoláciu
použili chromatografické techniky: imunoafinitná chroma-
tografia s i mobilizovanými ľahkými retazcami myozínu na
pevnom nosiči Cperlová celulóza}, gélová chromatografia na
kolóne Separonu 1OOO BIO. hydrofóbna chromatografi a na kolóne
hydroxylapatitu a ionomeničová chromatografi a pomocou DEAE
celulózy. Biologická aktivita protilátok sa priebežne
stanovovala ELISA testom. SDS elektroforézou v polyakryl-
amidovom géli za redukujúcich podmienok sa dokazovala
přítomnost proteínov s približnou molekulovou hmotnostou 79
kDa. ktoré predstavujú tažké retazce IgM protilátok. Práca
rozširuje poznatky o izolácii IgM protilátok.

10.249

IDEKTIPIKACU PRÍTOJttOSTI ŠPECIFICKÝCH PROTILÁTOK PROTI
SÚBORU ALBRGÄIOV V STRACH ALERGICKÝCH PACIEUTOV

I. StrapáČ

HtJMA - LAB Czechoslovakia, s.r.o., Garbiarska 2,
040 61 Koäict

Pomocou konjugátu chrenovej psroxldáey so zvieracími
protilátkami proti ľudským gama globulínom, bola identifi-
kovaná prítomnosť Specifických protilátok typu IgA, IgG a
IgM proti vybranému súboru alergénov (gliadin, ovalbumín,
proteiny z kravského mlieka% sóje a pelu drevín) v sárach
pacientov s klinickou diagnosou alergie na proteiny s pše-
nice, kravského mlieka a pelu.
Bolo zistené, že na alergeny ioobiliiované na nitroceluló-
zovej membráne sa so sér alergických pacientov viažu ros-
né množstvá Specifických protilátok proti jednotlivým
alergénom, ak tieto pretilátky sú prítomné v skúmanom sé-
re. Pre každé analyzované sérum sa získal charakteristic-
ký obraz výskytu a distribúcie Specifických protilátok
proti vybranému súboru alergénov, So priamo oderkadluje
stav imunologickej odpovede organizmu na dané alergeny
v čase odberu krvi.
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10.250

Značení monoklonálních protilátek radionuklidy a jejich diagnostické využití

B. Trnková1, P. Švihovcová1, J. Škvor2, P. Poučková3

1ÚNM1.LF UK Praha
2ÚSOL Praha
3BFÚ1.LF UK Praha

Anti CEAmonoklonální protilátky vyrobené ve s.p. ÚSOLCi2G3-2/Fn,6Eg1/B12,6H11-2D9,
C12D5 D4H1) byly postupně označeny izotopy 99m Tc a 131 I. Byla sledována výtěžnost
značení, radioaktivní čistota, specifická aktivita, imunoreaktivita a stabilita značené protilátky.
Vybrané protilátky byly testovány imunohistochemícky na 4 typech lidských nádorů expri-
mujících CEA antigen. Nádor, ve kterém byla imunohistochemicky nalazena nejvyšší aku-
mulace testované protilátky byl transplantován na nunu myši. Na takto vybraném nádorovém
modelu byla sledována biodistribuce značené protilátky. Současně bylo sledováno i zobra-
zení nádoru pomocí scintigrafie.
Protilátka C12G32/F11 byla vytipována jako nejvhodnější pro základ budoucí diagnostické
soupravy pro radioimunodiagnostická vyšetření CEA exprimujících nádorů.

10.251

Monoklonové protilátky rozpoznávajú dve subpopulácie hemaglutinínu vírusu chrípky na
povrchu infikovaných buniek

E.Vařečková, V. Mucha, F. Čiampor, T. Betáková, G. Russ

Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9,842 46 Bratislava

Hemaglutinín, hlavný povrchový glykoproteín vírusu chrípky, bol detegovaný na povrchu
infikovaných buniek pomocou mopoklonových protilátok špecifických pre ťažký (HA1) a
ľahký (HA2) reťazec hemaglutinínu. Kvantitatívna analýza na základe výsledkov kompetitivnej
rádioimunoanalýzy na povrchu infikovaných buniek s dvomi vybranými monoklonálnymi pro-
tilátkami (anti-HA1 resp. anti-HA2) ukázala, že HA2 epitopy sú prístupné len v malej časti
hemaglutinínových trimérov predstavujúcej približne 7 % všetkých molekúl hemaglutinínu.
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11.252

Doktorandské studium biochemie na PřF UK Praha

G. Entlicher

Katedra biochemie PřF UK, Albertov 2030,128 40 Praha 2

Pro postgraduální doktorandské studium biochemie na katedře biochemie PřF UK byla
zřízena oborová rada. Podařilo se sestavit oborovou radu společnou pro katedru biochemie
PřF UK Praha, pro Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha a pro katedru biochemie
Masarykovy University Brno. Členy této oborové rady jsou ovšem i pracovníci Ústavu or-
ganické chemie a biochemie ČSAV v Praze. Takto široká oborová rada je schopna zajistit
pro postgraduanty každoročně tři až pět odborných kurzů. Přednášejícími jsou zahraniční
pracovníci, přednášky se konají výhradně v angličtině a rovněž zkoušky probíhají v angličtině.
Studenti si vybírají příslušné jedno až třítýdenní kurzy po dohodě se školitelem. Zdá se, že
tak lze na dobré úrovni naplnit požadavek školení postgraduálních studentů

11.253

Molekulárně biologické aspekty evoluce

J. Ipser

Univerzita J. E. Purkyně, Katedra biologie, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem

V přednášce jsou nastíněny vybrané molekulárně biologické aspekty biologické evoluce
(samoorganizace hmoty, role mutace v evoluci, typy selekcí a jejich uplatnění v evolučním
procesu). Pozornost je rovněž věnována molekulárně genetickým mechanismům speciace,
zejména u prokaryot. Práce je cílena k výkladu evoluční teorie v rámci výuky molekulární
biologie a genetiky na vysokých školách.
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11.254

Rostlinná biochemie a pavěda

J. Koštíř

Mrátíkova 33,100 00 Praha 10

Věda versus pavěda neboli "ratio contra ir-ratio" - výživa rostlin a názvosloví - fotosyntéza a
pedagozi - "životní síla" ještě nepodala demisi? - existuje alternativní věda? - vazba chování
na strukturu - látky "přírodní" a umělé - "zákon" E-M-l-R a jiné úvahy - výhledy do budoucna.

11.255

Informace pro základní a aplikovaný výzkum

J. Kramoliš

Národní informační středisko ČR, Havelkova 22,1300O Praha 3

Přístup k informačním systémům podmiňuje efektivitu vědecko-výzkumné činnosti ve všech
jejích fázích. Zvláště plánování (zaměření) základního i aplikovaného výzkumu a jeho řízení
(financování) často vyžaduje "mapování" aktuálních rozvojových trendů v příslušném oboru
prostřednictvím zpracování rozsáhlého množství informací. Obsáhlé bibliografické báze dat
mají největší tradici právě v chemii. V aplikovaném výzkumu se uplatňují obchodně-ekono-
mické a patentové báze. Databázová centra a automatizované knihovny rozvíjejí navazující
nabídku dodávání originálních dokumentů. V některých oborech se vytvářejí specializované
faktografické databanky, např. i v molekulární biologii. Informační systémy jsou využívány
formou informační obsluhy, v režimu on-line, popř. předávány na páskách, disketách nebo
CD-ROM. Způsob využívání se volí podle charakteru a frekvence požadavků s přihlédnutím
ke struktuře cen jednotlivých služeb. Aktivní znalost využívání bází dat (ať už on-line nebo na
Cd-ROM) se stala součástí profilu absolventa j a k é k o l i vysoké školy ve vyspělých
evropských státech.
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11.256

NMR analýza biologických kapalin

Jan Němeček

MBÚ ČSAV, Vídeňská 1083,142 20 Praha 4 - Krč

NMR vhodně doplňuje soubor metod používaných pro analýzu biologických kapalin (fer-
mentačnítekutiny, moč, krevapod.). Postup jenedestruktivní, vyžaduje malé množství vzorku
(asi 5 ml), měřeníobvykle trvá několik minut.* H NMR spektroskopie funguje jako neselektivní
vodíkový detektor s uniformní odpovědí. Metoda umožňuje současnou identifikácia stanovení
až několika desítek látek. Poskytuje strukturální informace užitečné při hledání nových me-
tabolitů. Je však méně citlivá než HPLC či GC/MS. Potíže nastávají v případech víceřádově
odlišných koncentrací. Strategie a taktika bude ilustrována na řadě příkladů.

11.257

Príprava syntetického génu RNázy Sa využitím "JUMPING-PCR".

I. Rybajlák1, J. Ševčík1, B. K. Chernov2

1ÚMB SAV, Dúbravská cesta, 842 51 Bratislava
2ÚMB AV, Vavitova 32,117 984 Moskva

Gén RNázy Sa bol pripravený zo štyroch čiastočne sa prekrývajúcich syntetických oligonu-
kleotidov dĺžky 80 až 83 báz. Doplnenie na dvojvláknovú DNA bolo uskutočnené využitím
" Jumping-PCR". Takto získaný štruktúrny gén bol vložený do expresného sekrečného plazmi-
du a po ktonování boli pozitívne rekombinanty nájdené na základe expresie RNázy Sa.
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11.258

EXPRESU GÉNOV V ESCHERICHIA COLl

J. Turňa

Katedra molekulárnej biologie Prif. UK, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava

Escherichia coli je stále najčastejšie využívaným hostitelským organizmom pre

expresiu rekombinantných génov v laboratórnych podmienkach, ale aj v praktických

aplikáciách. Táto skutoCnosí je podmienená predovšetkým rozsiahlymi molekulárne-

genetickými poznatkami o hostitelovi, jeho fágoch a plazmidoch. Napriek tomu, že

doposial bolo konštruovaných niekolko sto expresných vektorov sú výsledkom

kombinácie len niekolkých stavebných prvkov. Jedným z hlavných limitov konštrukcie

nových plazmidových expresných systémov resp. ich vlastností je práve výber vhodného

replikónu. My sme na základe nových plazmidových vektorov konštruovali sériu

expresných vektorov použitelnú v širšom spektre gramnegatívných bakterií. Porovnali

sme ich vlasnosti s niektorými štandartne používanými expresnými plazmidmi. Ako

modelové gény boli použité EcoRI, Lac a Fnr.

11.259

VYUŽITÍ BAKTERIÁLNÍCH A EUKARYONTNí CH LUCIFERÁZ PRO MÉŘENÍ
PRESNOSTI TRANSLACE IN VIVO.

J. Weiser1, M. Cassan2,

^BU ČSAV, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4,institute de Mi-
crobiologie et Genetique, Université de Paris-Sud, 91 405
Orsay, France.

Využívání reportérových systémů na bázi genů pro enzy-
my, které nesou inaktivující mutace, nejčastěji uměle vytvo-
řené stop signály, je jedním z perspektivních přístupů k mě-
ření přesnosti translace in vivo. K nejatraktivnějším enzy-
mům pro takovéto systémy patří luciferáza a to jak ze svět-
lušek tak z bakterií rodu Vibrio.

Pro měření přesnosti translace streptomycet jsme pou-
žili gen, který kóduje luciferázu ve světlušce Photinus
pyralis. U Streptomyces lividans jsme prokázali, že kultura
rostoucí v přítomnosti subletálních koncentraci sfreptomyci-
nu, jako antibiotika snižujícího přesnost ribosomů, produku-
je z tohoto genu neseného na plasmidu a obsahujícího v pro-
ximální části TGA stop kodon, lOx více luciferázy než v ne-
přítomnosti antibiotika. Streptomycin tedy snižuje přesnost
ribosomů streptomycet, což se u reportérového genu projevuje
vyšší frekvencí čtení stop signálu jako smysluplného kodonu
a tím i vyšší expresí aktivního enzymu.

V příspěvku budou dále diskutovány přednosti i nevýhody
prokaryontnich a eukaryontní ch 1uci ferázových systémů.



11.260

i'I.ROX IDASOľ ZN AČ ľ.NÉ SYNTETICKÉ A SEM1-SYNTET1CK1Í
ť.LYKOKONJUGÁTY: PRIHRÁVA A POUŽlTl'PRO STUDIUM
INTI-RAKCľ PRO Tli IND* SE SACHARIDY

M. Hiréáková, J . Kioin, M. Tichá

Katedra biochemie přírodovědecko fakulty UK, 128 4.0 Praha 2,
Albertov 20J0

Pro studium interakcí proteinu se sacharidy byly připraveny dva
typy modelových lál ok obsahujících ková loutně vázané sacharidové
zbytky a současně značeno křenovou peroxidasou. Tyto dva typy
se lišily základní matricí, na kterou byly sacharidové zbytky vázány:
v prvém případě byly sacharidové zbytky ková loutně vázány na lineár-
ní řetězce polynkryl amidu obsahující volno aminoakupiny, v druhém
případě na hovězí serurn albumin. Křenová poroxidasa byla po oxi-
daci její cukerné části kysel inou jodistou vázána v obou případech
na volné nmiuos kupi ny. Bylo prokázáno, že připravené glykokonju-
gáty je možno použít pro detekci proteinu inloragujících se sachari-
dy, at již im obilisovanýcli na nit roc ei ulosové membráně nebo na
polystyrénové mi krot itrační destičce, Byly porovnány výhody a ne-
výhody použití obou připravených typu glykokonjugálů.

11.261

Stanovení isochinolinovych alkaloidů metodou HPLC

H. Bochořaková, H. Paulová, E. Táborská

Biochemický ústav, Lékařská fakulta MU, Komenského nám. 23,662 43 Brno

Ke stanovení isochinolinovych alkaloidů byla zvolena metoda isokratické reversní HPLC s
využitím sodné soli heptansulfonové kyseliny jako iontově párového činidla. Bylo sledováno
chromatografické chování vybraných alkaloidů pěti konstitučních typů - benzofenanthridinů,
protoberberinů, aporfinů, rhoeadinů a protopinů. Metoda byla aplikována při stanovení al-
kaloidů v tinktuře z vlaštovičníku většího (Chelidonium majus) a v dalších drogách.
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11.262

Izolačné postupy kvasničných polysacharidov s imunomodulačnými vlastnosťami

A. Bronišová, J. Šandula

Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9,842 38 Bratislava

Polysacharidy tvoria viac ako 75% hmotnosti bunkovej steny kvasiniek. Na jej povrchu sa
nachádzajú hlavne amorfné manány, ktoré tvoria komplexy s proteínmi. Hrajú dôležitú úlohu
pri interakcii buniek, pri adhézii a antigenicite mikroorganizmov. Skelet bunkovej steny tvoria
vo vode nerozpustné fibrilárne beta-1,3-D-glukány s vysokou molekulovou hmotnosťou.
Okrem týchto dvoch hlavných zložiek bunková stena obsahuje malé množstvo chitínu, alfa-
glukánu a v závislosti od druhu niektoré špecifické heteropolysacharidy.
Vypracovali sme niekoíko postupov izolácie polysacharidických zložiek pomocou alkalicko-
kyslej hydrolýzy, autolýzy kombinovanej mechanickou dezintegráciou bunkovej steny, pro-
teolytíckými enzýmami a pod. Jednotlivé polysacharidové komponenty sa charakterizovali
štrukturálne, stanovili sa ich fyzikálno-chemické a reologické vlastnosti. Z biologických vlast-
ností v spolupráci s inými pracoviskami sa sledovala hlavne ich imunomodulačná vlastnosť.
Manány a glykoproteíny sa javia hlavne ako imunosupresory, na druhej strane beta-glukány
prejavujú výrazné imunostimulačné vlastnosti.

11.263

Spôsob a zariadenie na pracú s gradientmi pri centrifubacii

J. Burda

Neurobiologický ústav SAV, Šrobárova 57,040 01 Košice
Podstata zariadenia spočíva v tom, že centrifugačná kyveta udržiavaná vodiacimi lištami vo
zvislej polohe pláva v kvapaline, pričom hĺbka ponoru kyvety závisí od množstva jej náplne,
čo umožňuje jednorázovým nastavením plniacej resp. vyprázdňovacej ihly dosiahnuť pri
ďalšej manipulácii (plnenie, vyprázdňovanie) pomerne dobrú stabilitu polohy hrotu ih., k
hladine obsahu kyvety. Jemné doladenie polohy ihly v gradiente je možné horizontálnym
pohybom nádoby s kvapalinou, v ktorej kyveta pláva, pomocou napr. laboratórneho zdvi-
háka. Výhodou oproti doteraz používaným spôsobom je, že gradientově náplne, vzorky a
rozdelené frakcie môžu byť vkladané resp. vyberané z kyviet v jednoduchom zariadení bez
potreby zničenia kyvety napichnutím dna, alebo bez pohybu plniacej resp. vyprázdňovacej
ihly sformovaným gradientem. Vylúčené je tiež odtrhnutie na dne usadených častíc, ku
ktorému dochádza pri vyprázdňovaní kyviet vytěsňováním hustejším roztokom, alebo odsá-
vaním pomocou ku dnu ponorenej ihly. Ďalšou z výhod najmä pri používanídiskontinuálnych
resp. sendvičových gradientov je, že pri plnení nevadí akékoívek množstvo vzduchu v plnia-
cich hadičkách.
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11.264

SI iľTVAKE - INTOiWIlVANA LAHURATIIKNA MATFľMATíKA
J . Hnida
Nfiii nlii n] m) i iký iístav SAV, Šrobárova Íi7 , 040 01 Košice

Pro«lrain vznikol aki> vedľajší produkt dennej práce
v bi ocheui i rkiin laboratóriu. Slúži ako pomôcka pri prípravu
roztokov a sprannuaní dát. v laboratoř i árh bin- resp.
chemického říaroerania . Aut.nr nepredpokladá, i»e by molmi
náhľad i ť. špec i <\ I ne pnxjramy t.ypu Statgraphics, S i "imap Int.
a pud. je však uži točnou pomôckou pre každodennú laboratórnu
prácu. Jt̂  určený pr».-? pnřít.af-e ktimpat. t bi 1 nr- s TBM FT XT/AT
praní je v ľffžiiie obrazovky iniuinrrhrnin, ITIIIIH- ľťísf>. herkules
V s 1 rivenski* j alebo aiľjl i rrkc j nut.áir i i .

Fiinkrif-?: Výpnŕŕet. mul eku 1 nwe j hmot.nnst. i ; Riedenia
riizt.okuv; íípät.né mčenii- kunireiit.rái: in lát.nk v r«:izt.ciki:»r.:h;
Spracúvanie dát.: prepiiřet. na iíŕľinnosť. merania, zhášanie,
obien lát.ky, množstvo merane j látky/ml a blanky; Regres ie :

l ineárna, exponent." iál na, lunar i tmická, mocninná
a hyperbolická; Pnlynnny 1 - 'i stupňa; Š t a t i s t i k a : vypočíta
x-priemer, SDii-i n SEM, Hrubbsov test.; Student.ov t . - tes t .
Párový t-t.est.. Analýza varianci ŕ, Tukey-Kraroer, Wilcoxonov,
Kritskal -Wal 1 i sov, X2 a F" i s he rov t e s t ; editovaním
z k l á v e s n i c e , alebo prenosom zo S t a t i s t i k y umožnil je vytvárať,
dvojrozmerné šrafované s t ĺ p c o v é (írafy s odchýlkami, popisom
o s í , vzormi s t ĺpcov s popisom; Diaprojektor: vytvorené tjrafy
je možné usporiadať, a "prem i et.ať" na obrazovku (posun obom i
smermi alebo skokom na č í s l o ) .

11.265

Detekce mRNA pro UCP neradioaktivní hybridižací in situ v
primární kultuře hnědé tukové tkáně

L. Burýšek, P. Tvrdík, J. Houštěk

FgÚ ČSAV. Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Přítomnost teplo-produkujícího "uncoupling proteinu" (UCP)
je hlavním znakem terminálni diferenciace buněk hnědého
tuku. UCP je jaderně kódovaný protein lokalizovaný na
vnitřní mitochondriální membráně a jeho množství je
regulováno katecholaminy a thyroidními hormony. Model
noradrenalinové stimulace syntézy UCP v primární kultuře
hnědé tukové tkáně je dobře prostudován jak na úrovni
transkripce, tak translace. Vysoké hladiny mRNA pro UCP
byly proto dobrým předpokladem pro zavedení in situ
detekce. Stimulovaná primární kultura byla po trypsinizaci
sedimentována (cytospin) na podložní sklíčka potažená
3-aminopropyltriethoxysilanem (1% v/v) . Vlastní hybridizace
byla prováděna neradioaktivně, digoxigeninem značenou cDNA
(Boehr. Mannheim detekční kit), přímo na podložních sklech.
Navázaná sonda (1000 pb) byla detegována pomocí konjugátu
protilátky s alkalickou fosfatázou (12h). Metoda se ukázala
dostatečně citlivou pro daný typ transkriptu a vykazovala
nízkou reakci pozadí.

158



11.266

VYUŽITIE PRIAMO ZNAČENÝCH ssDNA HYBRIDIZAČNÝCH SOND

Drahovská H.. Burian J., Koiš P., Turfla J., Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Bratislava

Bol vypracovaný systém na nerádioaktívnu detekciu hybridizácie nukleových kyselín,

založený na jednovláknovej DNA sonde priamo znaCenej chrenovou peroxidázou.

Nukleová kyselina bola modifikovaná naviazaním hydrazidových funkčných skupín v

polohe C4 cytidínu transaminaCnou reakciou s dihydrazidom kyseliny adipovej. V

druhom stupni sa vytvorila kovalentná väzba medzi hydrazidom a aldehydickými

skupinami sacharidových zvyäkov peroxidázy aktivovanej NaIO4. Boli urCené podmienky

vhodné na hybridizáciu; zloženie hybridizačného média, hmotnostný pomer

DNA:protein a celková koncentrácia sondy pri hybridizácii. V modelovom systéme

plazmidu pTZ19 bola pri kolorimetrické] detekcii dosiahnutá citlivosl lepšia ako 100 pg

vzorky.

11.267

VYUŽITIE NERÁDIOAKTÍVNE ZNAČENÝCH cDNA SOND NA SCREENING GE-
NOMOVEJ BANKY
0. Forgáč

ÚEVM, Dukelských hrdinov 1, 040 01 Košice

Za rast a delenie buniek je zodpovedných množstvo gé-
nov. Jedným z nich je aj cdc2 gén. Produktom cdc2 génu je
fosfoproteín s kinázovou aktivitou zodpovedný za S fázu rastu
bunky. Prítomnosť cdc2 génu bola sledovaná v genomovej banke
skonštruovanej z myších fibroblastov pomocou cDNA hybridizač-
nej sondy. Sonda bola značená nerádioaktívne použitím biotinu
alebo digoxigenínu. Ak boli na screening použité NC-filtre,
dosiahli sa lepšie výsledky s cdc2 sondou značenou biotínom.
Pri koncentrácii sondy 250 mg/ml sa už po 1,5 hodinovej de-
tekcii objavili jasné signály. S cdc2 sondou značenou digoxi-
genínom sa pri koncentrácii sondy 500 mg/ml objavili na MC-
-filtroch pozitívne signály po 4 hod. detekcie. Vo všetkých
prípadoch bola na NC-filtroch urobená najprv hybridizácia
s 32 P značenou cdc2 sondou. Po rádioaktívne značenej hybri-
dizácii boli NC-filtre dehybridizované. Ak sa na screening
genomovej banky použili nylonové membrány, s cdc2 sondou zna-
čenou biotínom o kone. 250 mg/ml sa objavili pozitívne signá-
ly po 2 hod. detekcie, ale so značným pozadím. Ak sa použila
sonda značená digoxigenínom o kone. 250 mg/ml, po 20 hod. sa
detekovali pozitívne signály bez zvýšenia poznrjia.

159



11.268
Strategie izolace a čištění rekombinantních bílkovin

H. Fořtova, J. Suttnar, J. E. Dyr

ÚHKT, U nemocnice 2,128 20 Praha 2

Do čištění rekombinantních proteinů lze zasáhnout již způsobem exprese, jímž lze ovlivnit,
zda jsou exprimované bílkoviny koncentrovány v nerozpustných inkluzích nebo sekretovány
do prostředí například díky fúzi s hemolysinem. Technologii hybridních genů lze v principu
použít i pro připojení peptidů se specifickou afinitou, které by zaručovaly snadnou izolaci
rekombinantních bílkovin pomocí afinitní chromatografie, s následným specifickým
odštěpením "pomocného" peptidu. Ze znalosti sekvence nukleotidů v cDNA lze odvodit an-
tisense peptidy s vysokou afinitou k izolované bílkovině a využít je rovněž k afinitní chroma-
tografii. Podpůrnou metodou při izolaci heterologních bílkovin by se mohlo stát selektivní
odstranění nebo redukce množství bílkovin vlastních produkujícímu systému. Účinnou izo-
lační technikou je užití mimetických ligandů na bázi textilních barviv, jejichž kombinací a
případnou modifikací lze rovněž dosáhnou separace požadované bílkoviny od kontaminují-
cích příměsí. Uvedené vysoce specifické metody lze kombinovat s klasickými chromatogia-
fickými technikami. V každém kroku jsou jednotlivé chromatograficke frakce testovány SDS
elektroforézou vpolyakrylamidovem gelu, s případným využitím imunobiotingu a specifických
barvení.

11.269

Sledovanie virulentného plazmidu v kmeňoch Yersinia enterocolitica

E. Jusková, M. Petrová, I. Čižnár

ÚPKM, Limbová 14, 833 01 Bratislava

V práci sme sledovali výskyt 40-50 MDa virulentného plazmidu u kmeňov Y. enterocolitica,
izolovaných z prasácích jazykov. Plazmidovú DNA sme extrahovali zo 16 kmeňov. Elektro-
foretickou analýzou plazmidového profilu v 0,7 % agaróze sme dokázali přítomnost'virulent-
ného plazmidu u 11 kmeňov Y. enterocolitica. Použili sme aj test virulencie, založený na
Ca 2 + závislosti pomocou kultivácie na magnézium exalátovom agare pri 37°C. Výsledky
ukazujú, že všetky kmene, u ktorých bola dokázaná prítomnosť veľkého plazmidu boli pozi-
tivně aj v Ca 2 + teste.
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11.270

KLONOVANIE NIEKTORÝCH GÉNOV ANAERÓBNEHO METABOLIZMU
ENTEROBAKTÉRIÍ

KÁČEROVA Z., STUCHLÍK S., TURŇA J., Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Bratislava

Fnr systém je jedným z hlavných regulačných systémov zabezpečujúcich
maximálnu energetickú efektívnosí procesov prebiehajúcich v enterob iktériách za
anaeróbnych podmienok. FNR protein sa zúčastňuje anaeróbnej regulácie rôznych
génov /napríklad aktiv;Wi;i fid a represia cyo o /. Mechanizmus jeho prechodu medzi
aktívnym a inaktívnym stavom je doposiaľ velmi málo preštudovaný. Z hľadiska
áaíšieho molekulárno-biologického Štúdia a porovnania FNR proteinu z vybraných
enterobaktérií, sme sa ho rozhodli klonovaí tento gén in vivo s využitím mini derivátov
bakteríofága Mu. Skonštruovali sme kmene enterobaktérií IShigella sp., Serralia
sp.,Citrobacter sp., Proteus sp./ obsahujúce súčasne mini-Mu deriváty /pJT2, pEG5166,
pBEfX, pEG5OO5/ a helperový profág Mucts62. Boli optimalizované podmienky práce
s týmito lyzogénmi a zároveň boli uskutočnené porovnania frekvencie prenosu génov z
E.coli a ostatných enterobaktérií.

1 1 . 2 7 1
Separace jednotlivých typů krevních buněk z periferní krve a kostní dřeně imunomagneti-
zacní metodou

K. Koubek1, J. Marinov1, A. Hrubá1, A. Vítek1, R. Pospíšil2, J. Starý3, V. Komárek4

1 Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha

Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha
3II. dětská klinika FN Motol, Praha
4FaF UK Hradec Králové

Imunomagnetická separace krevních buněk za použití jednotlivých monoktonálních protilátek
nabývá velkého významu především zásluhou firmy OYNAL, která vyvinula pro tyto účely
magnetické kuličky DYNABEADS*. Supermagnetické monodisperzní poly merní partikule se
dají využít za vhodné konjugace s různými protilátkami k přímé či nepřímé selekci různých
typů buněk a to na základě vazby s jejich antigény. V našich pokusech jsme se zaměřili na
imunomagnetickou bioseparaci různých funkčních profilů buněk z obvodové krve a kostní
dřeně na DYNABEADS*, kterou jsme srovnávalki se separací na československých magne-
tických kuličkách vyvinutých na VÚMCH. Ověřovali jsme využití našich monoklonainich pro-
tilátek k separaci buněk na československých partikulích. Ze získaných výsledků lze uzavřít,
že imunomagnetickou separaci lze eliminovat různé buněčné suspenze, např. CD3+, HLA-
DR + populace, což má vedle teoretických aplikací význam i pro některé přístupy v strategii
transplantace kostní dřeně.
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11.272

Metodické přístupy při přípravě monoklonálních protilátek proti fibrinogenu, fibrínu a jejich
degradačnim produktům

F. Mareček, J. E. Dyr, H. Cajthamlová

ÚHKT, U nemocnice 1,128 20 Praha 2

Pro diagnostiku krevní koagulace in vivo i in vitro je žádoucí možnost imunologického rozlišení
fibrinogenu od fibrínu a od fibrino-(fibrinogeno-)lytických produktů. Fibrinogen, fibrin i pro-
dukty jejich proteolytické degradace mají navzájem značně podobnou antigenní strukturu.
Při použití standardních postupů hybridomové technologie není snadné získat hybridomy s
produkcí protilátek bez křížové reaktivity mezi fibrinogenem, fibrinem a jejich degradačními
produkty. Cestou standardní hybridomové technologie byly připraveny monoklonální proti-
látky 4E2/ + a4E2/2 se silnou produkcí protilátek, které nerozlišujímezi fibrinogenem, fibrinem
a produkty jejich degradace. Proto byla při naší další práci použita metoda zvýšení specifity
protilátek z B-lymfocytáčních hybridomů pomocí vzbuzení imunologické tolerance na fibri-
nogen u dárců slezinných buněk pro buněčnou fůzi. Imunologická tolerance byla navozena
pomocí Cyklofosfamidu a pomocí neonatální tolerizace fibrinogenem. Takto ovlivněné
BALB/c myši jsou využívány pro produkci hybridomů. Pro produkci hybridomů byla také
využita imunizace myší dodekapeptidem z N-konce B- beta řetězce fibrinogenu (30-42).

11.273

Fosfolipidy trompocytárních membrán, srovnání HPLC a TLC techniky

V. Němcová, H. Švecová, D. Řípová

Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8

Vypracovali jsme HPLC techniku separace fosfolipidů trombocytarních membrán a porovnali
ji s klasickou TLC technikou (Rouser a ost., 1966, Lipids 5,495, modifikováno).
Trombocyty byly extrahovány modifikovanou metodou Folcha a ost., 1957, J. Biochem. 226,
497. Fosfolipidy byly následně separovány do jednotlivých tříd, lišících se svou polaritou.
HPLC metoda je založena na izokratické eluci mobilní fází (acetonitril: 85 % kyselina fosfo-
rečná, 98 : 2) na skleněné koloně 3 x 150 mm, plněné Separonem SGX, při průtoku 1,5
ml/min. K detekci byl použit UV detektor, vlnová délka 203 nm.
Dosáhli jsme dobrého rozlišení fosfatidylcholinu, fosfatidyletanolaminu, fosfatidylinositolu,
fosfatidylserinu, sfingomyelinu a lysofosfatidylcholinu. HPLC technika je nejen přesnější, ale
i rychlejší než TLC. Problematická je pořizovací cena přístroje a rozpouštědel, na jejichž
kvalitě závisí rozlišovací schopnost metody.
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i i P i u A M i s i v n - n o v v Š I U D U N Ý O D R O R N A J M - U K V M A R I í r u .

.;• I • < ! ' , A . D r i j u v í i
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m i h u r i i j f! p ä ť r o č n é a a b s o l v e n t i z í o k a j ú t i t u l " m a g i s t e r " .
/ ř i n > r ; r ; i n i c š t ú d i a j e p r e d o v š e t k ý m n a m a n a g m e n s t v o y o b l a s t i
/ d r . u . o t n í c t v a a n y p e d a g o i j i c k ý s m e r ( v ý u č b a n H S Z Š i .
r i i i r n r - f n u i; r: f J t J n v c h p l á n o v s m e r u " o š e t r o v a t e ľ s t v o " j e ; t i e ? o d -
b e r l i - ' k á r í í k n . i c h é m i e a b i o c h é m i e . N á p l ň o d b o r u v y L h á d z a z.
p r o f i l u . - ' . b s o l v e n t a o s e t r o v a t e ľ H k é h o s m e r u a j e z a m e r a n á n a
/ á k l . u l m í t e ó r i u b i o c h é m i e a n a m e t ó d y v š e o b e c n ý c h b i o c h e m i c -
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11.275

SPÔSOB VYSOKOEFEKTÍVNEJ EXPRESIE PROTEÍNOV V ESCHERICHIA COLI.

STUCHLÍK S., BURIAN J., TURŇA J., Katedra molekulárnej biológie Prif UK

Bratislava

Na základe nami nájdeného a bližšie charakterizovaného minireplikónu boli

skonštruované nové expresné vektory s použitím promótorov P L a T7. Replikón týchto

vektorov, ktorý bol odvodený z klinického plazmidu pKLl, je kompatibilný s často

používanými replikónmi (ColEl, p!5A, oriT ) a je stabilný v Širokom spektre hostitelov

(Entercbacteriaceae i niektoré äaläie Gramnegatívne baktérie). Ako modelové gény pre

expresiu boli použité gény Lac a Fnr. Fnr gén kóduje hlavný regulačný protein

anaeróbneho metabolizmu Escheric/tia coli. Za použitia rôznych nosičov génu T7 RNA

polymerázy srna zoptimalizovali podmienky pre expresiu v T7 systéme, kde sme získali

vysokú hladinu proteinu FNR (40% rozpustných proteínov Exoli ). Ako najvhodnejší

donor T7 RNA polymerázy sa ukázal jednovláknový DNA fág mGPl-2.
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11.276

lonexy a sorbenty na bázi makropóiézní perlové celulosy

O. Tokár, V. Tokarová, Š. Stejskalová

lONTOSORB soukr. firma, ul. A. České 657/33,400 07 Ústí n. L.

Celulosové sorbenty již našly své uplatnění v biochemii. Poté, co a.s. Spolchemie v Ústí n.L
zrušila výrobu celulosových sorbentů (Ostsorb) a vzdala se majetkových práv autorských
osvědčení, stala se firma lONTOSORB jediným výrobcem celulosových derivátů i majitelem
autorských práv. Tyto sorbenty, vyráběné pod obchodní značkou lONTOSORB, zahrnují:
- iontoměniče celé základní řady (včetně anexů)

- selektivní, chelatační sorbenty
- nosiče pro imobilizaci enzymů
- nosiče pro dye-ligand chromatografii
- sorbenty pro afinitní chromatografii
- nosiče pro pěstování buněk

Podrobnější informace lze nalézt v prospektech, které na požádání zašleme, nebo v plaká-
tovém sdělení u příležitosti 13. celostátních biochemických dnech v Č. Budějovicích.

11.277

DOKAZ GENÓMU BHV-1 A VÍRUSU BVD-MD VYUŽITÍM METODY HYBRIDIZÁ-
CIE NUKLEOVÝCH KYSELIN

Š.Vilček1'2, I.Deliová1, O.Forgáč1, L.Strojný1, G.Benko3

2Laboratorium génových manipulácii JEVM, 040 00 Košice;
Katedra infektológie a tropickej veterinárnej medicíny UVL,
041 81 Košice; Štátny veterinárny ústav, 040 00 Košice

Z rôznych typov DNA sond (rekombinantný plazmid, jedno-
vláknová forma fágu M13, 42 bp syntetický oligonukleotíd) vyu-
žitých pri dot-blot hybridizácii najcitlivejšie detekuje ge-
nom BHV-1 sonda pUR-1. Táto sonda obsahuje 1,8 kb EcoRI-Hind
III náhodný fragment DNA BHV-1 vligovaný do plazmidu pUC-9.,
P-pUR-1 spoľahlivo detekuje DNA BHV-1 vyizglovanú z 5.10

infikovaných MDBK buniek. Sonda, označená s P alebo digoxi-
geninom, detekuje infekčný agens v nosových sekrétoch teliat
už l.deň po experimentálnej infekcii. Na detekciu vírusu sliz-
ničnej choroby (BVD-MD) bol vybratý a overený 40 bp DNA syn-
tetický oligonukleotíd.
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In vivo a in vitro biotransformace látky VÚFB 16956 - potenciálního cytostatika

A. Šroler, V. Wsól, E. Kvasničková, I. M. Hais

Biotransformace látky VÚFB 16956 6-[2-(2-hydroxyethyl)aminoethyl] -5,11-dioxo-5,6-
dihydro-11 H-indeno [1,2-c Jisochinolinu je studována in vitro (pomocíenzymů subcelulárních
frakcí homogenátu jater samce potkana) a in vivo (po jednorázovém podání látky) v moči a
stolici intaktních zvířat a po indukci fenobarbitalem. Jednotlivé metabolity jsou porovnávány
a předběžně charakterizovány na základě podmínek, za kterých vznikají a jejich chromato-
grafického chování.
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11.278

Použitie luciferázového génu pri štúdiu regulácie transkripcie v eukaryotických bunkách a
vírusoch

J. Žemla1, G. Magnusson2

Virologický ústav SAV, Dúbravská 9,842 46 Bratislava
2Biomedical Center of University of Uppsala, S-75123 Uppsala

Luciferázový gén bol intertovaný do expresného vektora pcDNAl za siiný promotor z cyto-
megalovírusu. Nový rekombinant pcDNAI.luc exprimova luciferázu v bunkách L929, HeLa a
COS po transfekcii DEAE-dextranovou metódou. S použitím extraktov z týchto buniek bola
preverená metóda stanovenia luciferázy pomocou Promega kutu na základe merania lumi-
niscencie scintilačným spektrometrom. Použitie luciferázového génu a stanovenie luciferázy
uvedenou metódou sa javí výhodnejšie pre štúdium regulácie transkripcie než doteraz
obvyklé použitie génu pre chloramfenikolacetyltransferázu (CAT) a stanovenie CAT aktivity
tenkovrstevnou chromatografiou a autoradiografiou. Vysoká citlivosť stanovenia luciferázy
umožňuje získať dostatočne vysoké aktivity (105-107) imp./min. s 1-101 vzorkami bunkových
extraktov, riedených 1/100 až 1/1000. Bunky, ktoré plazmid pcDNAI.luc replikovali (COS),
vykazovali až 100-násobne vyššiu aktivitu luciferázy než bunky, ktoré plazmid nereplikovali
(L, HeLa). Na inzercii luciferázového génu do neskorej oblasti genomu vírusu polyomu pod
kontrolu príslušného promotora sa pracuje.
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DODATEK:

Sekce 9

Peroxisomální onemocnění- molekulární, biochemické a klinické aspekty

B. Kmoch, M. Hřebíček, J. Krijt

Centrum dědičných metabolických poruch, Karlovo náměstí 32, Praha 2

Peroxisomy jsou organely, ve kterých probíhá řada nezbytných metabolických reakcí,
beta oxidace velmi dlouhých mastných kyselin, intermediátů žlučových kyselin, pro-
staglandinů a kyseliny pristanové, biosyntéza plasmalogenů a cholesterolu.
Funkční význam peroxisomů je vyjádřen existencí skupiny 11 onemocnění, která vzni-
kají jako důsledek poruchy samotné biogeneze peroxisomů, poruchy transportu
některých peroxisomálních proteinů nebo defektu některého z peroxisomálních enzymů.
Onemocnění, která jsou většinou autosomálně recesivně dědičná se presentují četnými
klinickými abnormalitami, s těžkým neurologickým postižením a smrtí obvykle v prvních
letech života. Jejich výskyt v populaci je odhadován na 1:20-50000. Včasná diagnosa a
pochopení podstaty těchto poruch poskytuje v současné době prostor pro zavádění tera-
peutických režimů, které by mohly vést ke zmírnění následků jednotlivých onemocnění.

Sekce 9

Metabolismus kyseliny močové - vztah k poruchám metabolismu purinu

J. Krijt, I. Šebesta, S. Kmoch, J. Hyanek

Diagnostiské centrum dědičných metabolických poruch, FN2sP, Karlovo n. 32,121
11Praha2

Kyselina močová představuje u člověka konečný produkt metabolismu purinů. Pool kyseliny
močové a koncentrace v plazmě jsou výsledkem rovnováhy mezi příjmem purinů,
vlastní produkcí a vylučováním.
Klinickým problémem je nízká ropustnost kyseliny močové pn fyziologických hodnotách
pH - v krvi cirkuluje v hladinách blízkých limitu rozpustnosti. Proto je nutné věnovat
hyperurikemiím a jejich příčinám dostatečnou pozornost. Vodítkem při stanovení diagnosy
poruchy metabolismu purinů mohou bšak být jak zvýšené, tak i snížené hladiny kyseliny
močové nejen v plazmě, ale i v moči.
diskutovány budou enzymatické poruchy v metabolismu purinů a další příčiny vedoucí
k abnormálním hladinám kyseliny močové.



Sekce 1 1,02

Tranaformat.ion of sainfoin ÍOnobrychis viciifolia) by Bi plasmid

and ipt gene

Stanislav Svoboda, Vít Naňinec, Slavomír Rakouský

Institute of Plant Molecular Biology, Czechoslovak Academy of
Sciences, Braniôovská 31, 370 05 České Budějovice, Czecho-
slovakia

Leguminous species Orx>brychis vie i i .folia was transformed by
flgrobacter-iunt tumefaciens C58C1 harbouring plasmid pHiA4b.
Plagiotropically growing hairy roots or call! were obtained on
the MS medium without phytohormones. Shoots regenerated on MS
medium with 1 mg.l~l of benzyladenin. They produced roots on MS
medium without phytohormones. Regenerated plants were transferred
to perlite.

Based on this system we transformed sainfoin by fl. tumefaciens
C58C1CpRiA4b,pCB1346), which carries isopentenyl transferase
(ipt) and neomycin phoephot rani erase (nj=>t) II genes. The level of
kanamycin concentration sufficient for selection of hairy roots
was established at 200 mg.l"1. The incorporation of the ipt gene
to the sainfoin genome mostly caused the teratomous character of
regenerated shoots, unfavourably influenced rooting ability of
shoots and growth of transformed plants. Some clones showed NPT
II activity. Southern blot analysis revealed the insertion of
both the TL and the TR-DNA of the pRiA4b and the ipt gene from
PCB1346. The expression of the ipt gene was confirmed by northern
blot analysis.



Sekce 5 5.Dl
Produkce galaktosaoxidasy imobilizovanými buňkami plísně

\iuun cbendroides
Šůchová H.1, Křen V2., Demnerová K1., Macek T .

1VSCHT Praha, Ustav biochemie a mikrobiologie, Technická
1905, 166 28, MBO ČSAV Vídeňská, Praha 4, OOCHB ČSAV,
Flemlngovo n. 2, Praha 6, 166 10

Byla sledována produkce extracelulární galaktosaoxldasy
(D-galaktosa: O axldoreduktasa, EG 1.1.3.9) buněk plísně
Dactyiium dendroides 1 mobilizovaných do alginátu, pektátu a
x-carrageenanu. Velmi nízké koncentrace enzymu produkovaly
buňky imobllizované do alginátu, najvyšší produkce,
dosahující hodnot srovnatelných s produkci volnými buňkami,
byla zaznamenána u buněk lmoblllzovaných do pektátu.
Kultivační medium mělo stejné složení Jako při kultivaci
volných buněk a bylo obměňováno v pravidelných Intervalech.
Kromě vlivu materiálu, použitého pro imobllizaci, na
produkci galaktosaoxldasy, byl sledován vliv koncentrace
gelu a doba maximální produkce enzymu. Bylo též zjištěno, že
syntéza enzymu je ovlivněna přítomností fosfátu v
kultivačním mediu a jeho koncentrací. Byly nalezeny takové
podmínky pro produkci extracelulární galaktosaoxidasy, kdy
enzym byl buňkami imobilizovanými do pektátu uvolňován po
dobu 28 dní (7 kultivačních cyklů) a Jeho koncentrace byla v
průměru na Jeden kultivační cyklus vyšší než u volných
buněk.

Sekce 5 5.02
OXIDASY Z ROSTLINNÝCH BUNĚK PĚSTOVANÝCH IN VITRO

T. Macek*, B. Králová**, R. Pospíšilová*, V. Šebková**,
T. Vaněk*, M. Šůchová**, K. Demnerová**

* Skupina rostlinných explantátů, Ústav organické chemie a
biochemie ČSAV, Flemingovo n. 2, 166 10 Praha 6

** ústav biochemie a mikrobiologie, FPBT VŠCHT Praha,
Technická 3, 166 28 Praha 6

Rostlinné buňky pěstované in vitro jsou považovány za
slibný zdroj enzymů a rostoucí zájem o enzymy ze skupiny
oxidas vyvolal snahu umožnit využití tohoto alternativního
zdroje.

Na rozdíl od mikrobiálních či savčích enzymů není
využití rostlinných enzymů zdaleka tak rozšířeno. Jejich
získávání z tradičních zdrojů je často spojeno s obtížemi,
z nichž některé je možno překonat použitím kultur
rostlinných explantátů.

Při vyhledávání aktivity peroxidasy (EC 1.11.1.7, POD),
glycerolfosfátoxidasy (EC 1.1.3.21, GPO) a askorbátoxidasy
(EC 1.10.3.3, A0) bylo testováno mnoho kmenů ze sbírky
rostlinných tkáňových kultur Ústavu organické chemie a
biochemie ČSAV

Vyšší aktivity POD byly nalezeny v kulturách Armoracia
rusticana a Solatium aviculare, GPO nabyla nalezena a AO
byla zejména v kulturách následujících druhů: cucurbita
melo. Ni coti ana tabacum a Rúta graveolens.



Sekca 11 11.D2

VYUŽITÍ KOMUNIKAČNÍHO SOFTWARE PRO PC PŘI GLC MASTNÝCH
KYSELIN FOSFOLIPIDÔ

Z. Štefka, M. Kohout, 3. Baše

IKEM, Vídeňská 800, 140 00 Praha 4 - Krč

Kapilární chromatografií na přístroji Hewlett Packard
HP 5890A, který používáme, lze získat až 50 píku mastných
kyselin z tkání, které se obtížně hodnotí.

Použitím speciálního komunikačního software HP Peak 96
v počítači napojeném na integrátor HP 3393A umožňuje snadný
a rychlý přenos dat do počítače.

Získaná data lze zpracovávat poměrně snadno a flexibilně
dalšími programy na počítači a tím se docílí efektivního vy-
hodnocení píku a přehledná dokumentace výsledků.

Sekce 11 11.D3

FUNKCIONALIZ.OVANÉ ANORGANICKÉ NOSIČE PRO IMOBILIZACI

j BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK

" M. Čapka, M. Czakoová

^ Ústav teoretických základů chemické techniky ČSAV,
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6

Na ÚTZCHT byl vyvinut způsob úpravy anorganických materiá-

lů pro heterogenizaci rozpustných komplexů přechodných kovů a

biologicky aktivních látek. Materiály jsou připravovány oše-

třením organofunkčními silany, nosiče jsou mechanicky stálé,

odolné k vysokým teplotám i mikrobiologickému napadení, zák-

ladní materiály jsou k dispozici v širokém výběru pokud se tý-

ká velikosti a tvaru částic, jejich vnitřní textury a v nepos-

lední řadě i ceny. Dle charakteru aplikace lze volit stupeň

pokrytí povrchu, kotevní ligand i strukturu distanční spojky.

Heterogenní katalyzátory si zachovávají aktivitu a selektivi-

| tu rozpustných analogů, ale vzhledem k tomu, že jsou vázány na

js pevné nosiče je lze po skončené reakci oddělit a použít v dal-

•| ší vsádce, případně je lze aplikovat v kontinuálním reaktoru.
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VYUŽITÍ NOVÝCH SELEKTIVNÍCH BETA BLOKATORÚ ICI 118,551, CGP
20712A A BRL 37334 KE STUDIU BETA ADRENOCEPTORŮ (BAR) V CNS

P. áída a V. Klenerová

Psychiatrická klinika, l. lékařská fakulta UK, Albertov 4,
128 00 Praha 2

Katecholaminy hrají důležitou roli v různých oblastech
CNS. Doposud však není přesná analýza jejich subtypů v ner-
vové tkáni. V naší práci jsme provedli vazbové studie za
využití vazby I(-)-pindololu na beta adrenergní receptory
v kůre mozku a mozečku potkana. Jako betan a beta2 selektiv-
ní látky jsme zvolili CGP 20712A, ICI 118,551 a BRL 37334,
tj. látky s rozdílnými f yzikálné-chemickými vlastnostmi
(především odlišnou lipofilitou). Saturační i kompetitivní
studie jsme vyhodnotili dvěma komputerovými postupy: Afinit-
ní spektra a Viewfit. V mozkové kůře jsme nalezli vyšší den-
situ BAR než v kůře mozečku (zhruba 3x). V kůře mozku jsme
zjistili 80-95 % beta-L BAR na rozdíl od kůry mozečku, kde
jsme zjistili jen beta2 receptorovou populaci. Použití vyso-
ce lipofilního ligandu BRL 37334 potvrdilo přítomnost jedné,
tj. beta2 receptorové populace v kůře mozečku a dvou recep-
torových populací v mozkové kůře.

Seker- 8 8.D2

ENERGETICKÝ METABOLISMUS MOZKU V HKUBĚHU ONTOGENESE

M. Kalous, H. Rauchová, Z. Drahota

FgÚ ČSAV, Vídeňská 10B3, 142 20 Praha-4

Byl sledován rozvoj energetického metabolismu mozku la-

boratorního potkana v období od 5ti dnů po narození do stáří

1 roku. Ukazatelem úrovně produkce energie ve volných mozko-

vých mitochondriích sloužily dva klíčové enzymy, H - ATPasa

a cytochromoxidasa. Z kinetické analysy vyplývá, že Vmax

obou enzymů v období po narození rychle stoupá a dosahuje ma-

xima ve stáří jednoho měsíce. Po této době dochází k velmi

mírnému poklesu aktivity, která ve stáří jednoho roku tvoří

asi 70% maximální hodnoty. Km obou enzymů se v průběhu vývoje

nemění. Prostřednictvím detekce specifických protilátek bylo

zjištěno, že změny v aktivitě mitochondriální ATPasy jsou

provázeny odpovídajícími změnami kvanta Fl podjednotky, která

tvoří katalytické centrum enzymi.
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