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Předmětem vynálezu je způsob př ípravy 
radioaktivního thymidin-5'-monoľosrátu, 
značeného specificky nebo nespecificky iso-
topem l lC, př ípadně 3H. 

Studium biologické funkce nukleových 
kyselin v živých organismech, zkoumáni 
chemické s t ruktury těchto polymerů a cest 
jejich vzniku v živé buňce je stále s t ředem 
zájmu řady vědních disciplín. Zvláštní po-
zornost je soustředěna na studium desoxy-
ribonukleové kyseliny a jejích základních 
stavebních složek. Hlavním důvodem Loho je 
skutečnost , že genetický kód zakotvený v 
desoxyribonukleové kyselině je prokazatel-
ně mater iá lní základnou dědičnosti. Avšak 
mnoho otázek, uvádějících do souvislosti 
právě funkci nukleových kyselin a mecha-
nismus přenosu genetické informace v šir-
ších souvislostech, zůstává dosud neobjas-
něno. Zintensivněním a prohloubením stu-
dia narůs ta j í naopak stále nové problémy, 
takže tuto etapu výzkumu nukleových kyse-
lin bude nutno považovat zře jmě ještě dlou-
ho za otevřenou. 

Neocenitelnou pomocí prakt icky pro vše-
chny oblastí výzkumu nukleových kyselin je 
apl ikace základních stavebních kamenů nu-
kleových kyselin — nukleotidů, značených 
v molekule vhodným radioisotopem. Zvláště 
významnou roli h ra j í značené nukleotidy v 

2 
oblastí studia s t ruktury a enzymové synthe-
sy nukleových kyselin, kde se tato praxe s 
úspěchem osvědčuje již téměř dvě desetiletí. 

Jedním z metodicky ne j významnějších 
5 p rekursorů nukleových kyselin je kyselina 

thymidylová ( thymidin-5 '-monofosfátJ , kte-
rá je specifickou složkou pr imární s t ruktu-
ry desoxyribonukleové kyseliny. Tato sku-
tečnost činí z thymidin-5 '-monofosfátu látku 

io prvořadého významu pro veliký počet bio-
chemických, biologických i kl inických pra-
covišť. V předmětném vynálezu je uveden 
nový a účinný způsob jejího značení radio-
aktivními isotopy. 

i5 Možná aplikace postupů organické synthe-
sy pro př ípravu radioakt ivního thymidin-5'-
-monofosfátu-WC, resp. 3H [Khorana, G. H. 
Federat ion Proceedings, 19, 931 (1960); Sy-
mons, R. H., Biochim. Biophys. Acta 155, 609 

jo (1968); Symons, R. H., Biochun. Biophys. 
Acta 190, 548 (1969)] mají v porovnání s 
biosynthetickými postupy četné nevýhody, 
p la tné pro přípravu radioaktivních nukleoti-
dů obecně. Radioaktivním subs t rá tem pro 

25 shora citované synthesy může být pouze 
thymiclin se specificky chráněnými funkční -
mi skupinami desoxyribosylového zbytku. 
Příprava thymidm-S'-monofosfátu-^C, resp. 
3H by zde byla v každém případě vícestup-

30 nová, což by nevyhnute lně vedlo ke z t rá tám 
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radioaktivních meziproduktu. Bylo by zapo-
třebí závažných zásahů do isolačních a se-
paračních technik organické synthosy, aby 
modifikovaná radioaktivní synthesa v merít-
ku pouhých několika mikromolů výchozí ra-
dioaktivní látky mohla být vůbec realizová-
na. 

Metody biochemické synthesy jsou v tom-
to ohledu mnohem nadějnější. Především 
jsou k dispozici enzymové systémy isolované 
z rozpustných frakcí homogenátů některých 
normálních i maligních živočišných tkání 
[například regenerujících krysích jater, 
Ehrlichových ascitních buněk, jater leuke-
mických myší), obsahujících thymidinkina-
su. Katalytickým účinkem tohoto enzymu lze 
v přítomnosti adenosin-5'-trifosfátu a horeč-
natých iontů provést konversi radioaktivní-
ho thymidinu-uC, resp. 3H na thymidin-5'-
-niono-, di- a trifosfát (Bollum, F. ]. a Potter. 
V. R., Cancer Research 19, 561 (1959); 
Weissman, S. M., Smellie, R. S. M. a Paul J., 
Biochim. Biophys. Acta 45, 101 (1960); Bian-
chi, P. A, Crathorn, A. R. a Shooter, K. V., 
Biochim. Biophys. Acta 61, 728 (1962); Kára, 
J. a Šorm F., Coll. Czech. Chem. Coinmun. 
28, 1441 (1963); Bangnet-Mahieu, L„ Goun-
tier, R. a Semal, M., J. Labelled Compounds, 
II, 77 (1966); Veselý, J., Čihák, A., a Šorm, 
F., Coll. Czech. Chem. Commun. 33, 341 
(1968). 

je výhodou těchto postupů, že konverse 
radioaktivního thyinidinu na nukleotidy thy-
minu probíhá v jediném stupni. Za nevýHod-
né lze považovat, že a) reakce nejsou speci-
fické a zpravidla vzniká směs radioaktiv-
ních nukleotidů a b) synthesa radioaktivní-
ho thymidin-5'-monofosfátu touto cestou je 
v delším časovém údobí málo reprodukova-
telná v důsledku významné biologické va-
riability zdrojů enzymových preparátů. S 
ohledem na předmětný vynález se i použití 
thymidinu místo thyminu jako radioaktivní-
ho substrátu jeví jako málo výhodné. 

Jiným biologickým systémem, který při-
chází pro přípravu radioaktivního thymidin-
-5 ;-monofosfátu v úvahu, jsou bakterie 
Escherichia coli. Je například popsán obec-
ný způsob biosynthesy základních nukleo-
sid-5'-fosfátú značených radioisotopem 32P 
bakteriemi Escherichia coli B in vivo (Hurl-
bert, R. B. a Furlong, N. B. v Methods in 
Enzymology, Vol. XII, A, str. 193—202, Acad. 
Press, New York-London, 1967], Tento způ-
sob je však zcela specitický pro přípravu 
nukleotidů značených radioisotopem 32P, kdy 
zdrojem radioaktivity je 32P-orthofosfát, pří-
tomný jako escencielní složka v živném roz-
toku. Exogénni thymin se jako substrát pro 
synthesu desoxyribonukleové kyseliny ve 
většině kmenů Escherichia coli i dalších ne-
dá zužitkovat [Rachmeler, M., Gerhart, J. a 
Rosner, J., Biochim. Biophys. Acta 49, 222 
(1961); Bodmer, VV. F. a Grether, S., J. Bacte-
riol. 89, 1011 (1965 J ]. jeho minimální inkor-
porace do buněčné desoxyribonukleové ky-
seliny se dá podstatněji zvýšit pouze v pří-

tomnosti nadbytku purinových dcsoxyribo-
nuklecsidů v živých roztocích |Kammen, 1-1. 
O.. Biochim. Biophys. Acta 134, 301 (1967)]. 
V citovaných postupech však vždy probíhá 

s intensivní biosynthesa endogenního (a tu-
díž .neraclioaktivníhc-J thyminu, což má nut-
ně za následek vysoce nežádoucí hluboký 
pokles specifické radioaktivity thymklino-
vých nukleotidů v desoxyribonukleové ky-

10 sel i ně. 
Všechny dosud zmíněné nevýhody zná-

mých postupů odstraňuje předmětný vynález 
způsobu přípravy radioaktivního thymidin-
-5'-monafosľátu značeného specificky nebo 

15 nespecificky isotopem "C, resp. i H kultivací 
speciálního kmene Escherichia soli SPT~, de-
pendentního na thymin, v přítomnosti exo-
genního radioaktivního thyminu, kvantita-
tivní inkorporací radioaktivního thy-
minu do buněčné desoxyribonukleové 
kyseliny a následnou isolací radio-
aktivního thymidin-5 !-monofosfátu z takto 
specificky označené desoxyribonukleové ky-
seliny kombinací degradačních chemických 

25 a enzymatických procesů a isolačních postu-
pů, umožňujících vysoký výtěžek produktu 
a bránících degradaci radioaktivního thy-
midin-S'-monofosfátu, jehož podstata spočí-
vá v tom, že se použije speciálního kmene 

:o bakterií Escherichia coli SPT - , dependent-
ního na thymin, za optimálních podmínek 
jeho kultivace v synthetlckém živném mé-
diu, při koncentraci radioaktivního thyminu 
v médiu 0,8 až 1,2 ,iíg/ml, a tato živná půda 

35 se inokuluje 0,8 až 1,2 % bakteriální kultury 
téhož kmene, vypěstované na médiu s radio-
aktivním thyminem, přičemž specifická ra-
dioaktivita výchozího substrátu a konečného 
produktu jsou identické. Použitý speciální 

40 kmen Escherichia coli dovoluje zužitkování 
radioaktivního thyminu pro synthesu buněč-
né desoxyribonukleové kyseliny ve vysoké 
míře. Tato inkorporace radioaktivního thy-
minu clo bakterií zmíněného kmene se navíc 

u provádí za definovaných a předem vyhleda-
ných podmínek tak, aby využití radioaktivní-
ho substrátu bylo absolutní. 

Při kultivacích se používá limitního množ-
ství inokula buněk speciálního kmene, vy-

50 pěstovaných na médiu a radioaktivním thy-
minem-^'C, resp. 3H. Specifická radioaktivi-
ta výchozího substrátu a konečného produk-
tu je pak identická a odlišnosti jsou jen dů-
sledkem chyb měření radioaktivity, resp. 

65 hmoty preparátů. 
Předmětný vynález dále volí takový způ-

sob zpracování radioaktivní biomasy degra-
dativními chemickými a enzymatickými po-
stupy, že thymidin-S'-monofosfát-^C, resp. 

M 3H lze isolovat ve vysokém výtěžku jako je-
diný reakční produkt thytnínu. 

Zatímco dosud známé metody přípravy 
thymidin-5'-monofosfátu jsou zatíženy nežá-
doucí velkou variabilitou enzymových pre-

« pařátů je námi vypracovaný postup repro-
dukovatelný zcela spolehlivě s vysokou vý-
těžností požadovaného preparátu. 
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V dalším je vynález objasněn v příkladech 
provedení, aniž se na tyto výlučné omezuje. 

P ř í k l a d 1 

Kultivace bakterií speciálního kmene 
Escherichia coli SPI ' - , v živném synthet ickém 
roztoku v přítomnosti exogenního thyminu 
2-i'C 

Sterilní živný roztok vhodného složení 
[Škoda, J., Hess, V. F. a Šorm, F., Coll. 
Czecli. Chem. Commun 22, 1330 (3 957)] o 
objemu 1250 ml byl zaočkován 10 ml ino-
kula bakterií speciálního kmene Escherichia 
coli SPT - a přidány 2 ml s ter i lního vodného 

roztoku [0,55 mCi] tľiyminu-2-^C o speci-
fické aktivitě 44,0 mCi/mmol. Kultivace byla 
provedena s tac ionárně při 37 °C podobu 16 
až 18 hodin. Bakteriální suspense byla pak 

5 ods t ředěna při 5 °C a 4000 x g během 30 
minut. Čirá, s labě nažloutlá superna tan tn í 
f r akce byla ods t raněna , sediment resuspen-
dován v dest i lované vodě a suspense znovu 
odst ředěna. Ve spojených s t ipernatantních 

m frakcích byla stanovena radioaktivita UC. 
Stupeň utilizace radioaktivního thyminu je 
patrný srovnáním výsledků několika pokusů 
provedených v preparat ivním měří tku (viz 
tab. 1], 
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Tabulka 1 

Inkorporace exogenního thyminu-2-^C do buněk bakteri í Escherichia coli SPT - , při je-
jich kultivaci v syntet ickém živném rozto-ku 

Pokus 
Objem živného 

roztoku 
ml 

Doba kult ivace 
hod. 

Stupeň inkorporace 
thyminu-2-11C 
do biomasy""] ' % 

1 1250 16 96,2 
2 1250 17 94,0 
3 1250 16 96,0 
4 I? 1B 95,7 

') Stupeň inkorporace radioakt ivního thy-
minu-2-1JC je vyjádřen v procentech cel-
kové radioaktivity 14C exogenního thymi-
nu-2-1,C na počátku kult ivace. 

P ř í k l a d 2 

Isolace Ihymidin-š'-nionofosfátu-ä-^'C z bak-
terií Escherichia coli SPT" značených speci-
ficky v buněčné desoxyribonukleové kyseli-
ně isotopem ' 'C 

Při isolaci radioaktivního thymidin-5'-mo-
nofosfátu-2-ľC v prepara t ivním měří tku by-
ly v jediném pokusu zpracovány bakteriál-
ní suspense kmene Escherichia coli SPT~ 
ze čtyř „s tandardn ích" kultivací, provede-
ných způsobem uvedeným v příkladu 1. 

Celkový objem 18,0 ml vlhké váhy bakte-
rií byl zpracován následuj ícím způsobem 
(viz Shéma] : Bakterie byly dvakrá t po sobě 
promyty 50 ml desti lované vody a zbaveny 
tak zbytků složek živného roztoku. Promytý 
sediment bakterií byl suspendován ve 30 ml 
IN roztoku hydroxidu drase lného a inku-
bován při 37 °C po dobu 20 hodin. Tím byla 
veškerá buněčná r ibonukleová kyselina hyd-
rolysována na ribonukleosid-2' ,3'-monofos-
fáty. Kyselinou solnou bylo pH suspense u-
praveno na hodnotu 8; celkový objem sus-
pense tím vzrostl na 50 ml. Suspense pak 
byla dialysována dvakrát proti 4 1 destilo-
vané vody, a to vždy při teplotě 4°C a po 
dobu 20 hodin. V dialysačním roztoku ne-
byla detegována žádná radioaktivi ta UC. Při-
dáním Tris-HCl puf ru k dialysátoru byl vy-

tvořen jeho 0,2 N roztok v tomto pufru o pH 
8; pak byl př idán ještě síran horečnatý tak, 
aby výsledná koncent race této soli v rozto-
ku byla 0,003 %. V přítomnosti 5 mg deso-
xyribonukleasy 1 (Worthington Biochemical 
Corp., USA] byl pak roztok inkubován při 
37 °C po dobu 16 hodin. Hodnota pH roz-
toku pak byla př idáním pevného Tris-HCl 
puf ru upravena na hodnotu 9,8; v přítom-
nosti 1,2 ml (1,2 mg) glycerinového rozto-
ku fosfodiesterasy z hadího jedu (C. F. Boeh-
r inger and Soehne, GmbH, NSR) byla pro-
vedena enzymová hydrolysa pří tomných oli-
godesoxyribonukleotidů na desoxyribonu-
kleosid-5'-monofosfáty, a to při 37 CC během 
4 hodin. Enzymový hydrolysát byl pak v za-
tavených ampul ích prudce zahřát na 100 °C 
po dobu 10 minut na vodní lázni. Po ochla-
zení na laboratorní teplotu byly denaturo-
vané enzymové prepará ty a bakteriální bu-
něčné proteiny odstraněny ods t ředěním při 
10 000 x g při 10 °C po dobu 20 minut . 

Objem superna tan tu í f rakce byl reduko-
ván mrazovou sublimací na 8 ml; vyloučeně 
neradioakt ivní látky byly odstraněny odstře-
děním za s te jných podmínek jako v před-
chozí operaci . Čirá, silně opaleskující super-
natantní f r akce byla pak chromatografová-
na na papíře Whatman č. 3 v soustavě n-
-butylalkohol : kyselina octová : voda ( 5 : 4 : 
: 1) v ses tupném uspořádání při laboratorní* 
teplotě po dobu 16 hodin. Autoradiografic-
kou detekcí byla ident if ikována pouze jedi-
ná radioaktivní látka, odpovídající thymidin-
-5'-monofosfátu-2-1 '1C. Po eluci thymidin-5'-
-monofosfátu-2-^'C byla provedena jeho re-
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chľomatograf ie v témže rozpouštedlovém 
systému. Radiochemická čistota látky byla 
kvali tat ivně ověřena papírovou chromato-
grafi i ve dvou rozpouštědlových soustavách: 

a ] n-butylalkohol : kyselina octová : voda 
[ 5 : 4 : 1 ) . 

b] kyselina isomáselná : voda/hydroxid 
amonný (66 : 33 : .1,5). 

Zhodnocením chromatograf ických a elek-
t roíoret ických analys thymidin-5'-monofos-
fátu-2-i'iC (elektrolysa byla provedena v 
0,05 M tr iethylamonium bikarbonálu při pH 
7,5 a potenciální!',i spádu 35 V (cm) bylo 
zjištěno, že jeho radiochemická čistota je 

vyšší než ÍJ8 °/o. Spektrofotometr ická analy-
sa potvrdila nepří tomnost i dalších neaktiv-
ních látek. Speciľická aktivita thymidin-5'-
-monofosi'átu-2-í'C určená spektrofotome-

s trickým stanovením hmoty a scintilačním 
změřením radioaktivity 1-IC byla 43,3 mCi/ 
/mraol. Celková radioaktivita s tanovená v 
supornatantní f rakc i (SUP I) po odstranění 
zdenaturovaných buněčných proteinů a «n-

io zymovýcii prepará tů byla 92,3 % radioakti-
vity 1-IC thyminu-2-ľC vloženého clo reakce. 
Při každé další operaci spojené s čištěním 
thymidin-5'-monoCosfátu-2- l lC došlo přibliž-
ně k 5 % z t rá tám radioaktivity ^C. 

S c h é m a 

Isolace radioaktivního thymidin-5'-mono-fosfátu-2-1 'C z buněčné suspense bakterií 
speciálního kmene Escherichia coli SPT 

E. coli J t1 «C 3 
i IN KOH, 37 °C, 20 hod. 

j ]N HC1 pH 8 

Dialysa, 2 x 4 1 desti lované vody, 4°C 20 hod. 
dialysa, 2 x 4 1 dest i lované vody, 4°C 20 hod. 

vodný roztok 
2' ,3'-monoribonukleotidú 

SUP. I 
( supernatantn í f rakce) 

5'-TMP-2-1'1C 
5'-dAMP 
5'-dGMP 
5'-clCMP 

desoxyribonukleo-proteinový komplex (14C) 
úpras/a na 0,2N Tris-HCl roztok o pH 8 
MgSOi 0,003 % roztok 
Desoxyribonukleasa 
inkubace 37 °C, 16 hod. 

pH 9,8 Tris [pevný 
Fosfordiesterasa 
inkubace 37 CC, 4 hod. 

zahřát í na 100 °C, 10 min. 
odstředění při 10 000 X g, 20 min. 10 °C 

SED. I 
( sediment) 

denaturovaná desoxyribonukleasa 
fosfodies terasa 
buněčné proteiny 

mrazová subl imace 

rozpuštění v minimálním objemu destilované 
vody 
odstředění při 10 000 x g, 20 min., 10 °C 

SED. n 
(sediment) 

neaktivní balastní látky 

SUP. II 
( superna tantn í ľrakce) 

směs neaktivních desoxynukleosid-5'-
-monofosfátů a 
Thymidin-5'-monofosfátů-2- i : |C 

I papírová chroinatograf ie 

Thymiclin-5'-monofosfát-2-»C 
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P FT E D M Ě T 

Způsob přípravy radioakt ivního thymidin-
-5'-monoľosfátu značeného specificky nebo 
nespecif icky isotopem 14C, popřípadě 3H kul-
t ivací speciálního kmene Escherichia coli 
SPT - , dependentního na thymin, v pří tom-
nost i exogenního radioakt ivního thyminu, 
kvanti tat ivní inkorporací radioakt ivního 
thyminu do buněčné desoxyribonukleové ky-
seliny a nás lednou isolací radioakt ivního 
thymidin-5 '-monofosfátu z takto specificky 
označené desoxyribonukleové kyseliny kom-
binací degradačních chemických a enzyma-
tických proccoů a isolačních popstupú, u-

V Y N A L E Z U 

možňujících vysoký výtěžek produktu a brá-
nících degradací radioakt ivního thymidin-5'-
-monofosfátu, vyznačený tím, že se použije 
speciálního kmene bakteri í Escherichia coli 

s SPT - , dependentního na thymin, za optimál-
ních podmínek jeho kult ivace v synthetic-
kém živném médiu, př i koncentraci radio-
aktivního thyminu v médiu 0,8 až 1,2 ,wg/ml, 
a tato živná půda se inokuluje 0,8 až 1,2 % 

iq bakter iá lní kul tury téhož kmene, vypěstova-
né na médiu s radioaktivním thyminem, při-
čemž specifická radioaktivita výchozího sub-
strátu a konečného produktu jsou identické. 

Si vurosrar ia , n. p., provozovna 32, Most 


