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Abstrakt 

Genová editace pomocí CRISPR/Cas9 systému je jedna z možností, která udává nový směr 

v rozvoji genové terapie. Nejčastěji využívaným prostředkem pro přenos DNA do buněk jsou 

viry, které však nedokáží často pojmout CRISPR/Cas9 systém, velký až několik kb. 

Nanočástice (NPs) jako nevirové přenašeče se jeví jako možný prostředek, jak tento systém 

do buňky přenést. Pro tuto práci byly vybrány magnetické Fe3O4 NPs (MNPs) kvůli jejich 

skvělým vlastnostem jako je multifunkčnost, biokompatibilita, snadná odbouratelnost  

a jednoduchá syntéza.  

Cílem práce bylo vytvořit MNPs a komplex MNPs obalených PEI/CRISPR-Cas9 plazmidem  

a následně je charakterizovat pomocí fyzikálně chemických metod. Vytvořenému komplexu 

MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 byly definovány přesné parametry, které byly určeny jako vhodné 

pro možné pohlcení buňkou. Byla ověřena také hypotéza stabilizace komplexu 

MNPs/CRISPR-Cas9 plazmidu po přidání polyethyleniminu (PEI), který dokáže taktéž 

plazmidovou DNA ochránit i před restrikčními endonukleázami. Následně mohla být 

komplexem MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 transfekována stabilní modifikovaná buněčná linie 

HEK293-TLR3, určená pro možné pozorování oprav dvouřetězcových zlomů (DSB) pomocí 

nehomologního připojení konců (NHEJ) nebo homologní rekombinace (HR). Výsledky 

ukazují efektivitu transfekce 13 % a pro NHEJ 5 % a HR necelé 1 %. Finálním testem 

cytotoxicity komplexu PEI+MNPs byla zjištěna nesignifikantní toxicita částic.  

Výsledky této práce potvrdily možné budoucí použití vytvořené metodiky s výsledným 

terapeutickým použitím, kdy bude možné zacílit na konkrétní mutované geny. 

Klíčová slova: nanočástice, genová terapie, CRISPR/Cas9    

 



 

Abstract 

Gene editing with the CRISPR/Cas9 system is one of the options that sets a new trend  

in the development of gene therapy. The most commonly used delivery of DNA into the cells 

are via viruses. Nevertheless, they are often unable to take CRISPR/Cas9 system, which can 

be bigger than several kb. Nanoparticles (NPs), as non-viral transporters, seem to be a good 

alternative delivery system. For this work magnetic Fe3O4 NPs (MNPs) were selected, 

because of their excellent properties such as multifunctionality, biocompatibility, easy 

degradation and simple synthesis.  

The aim of this work was to synthesise MNPs and a complex of MNPs coated  

with PEI/CRISPR-Cas9 plasmid and to characterize them by physicochemical methods.  

The created complex MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 was defined by exact parameters that are 

suitable for possible cell uptake. The hypothesis of stabilization of the MNPs/CRISPR-Cas9 

plasmid complex by polyethylenimine (PEI), which can also protect plasmid DNA against 

restriction endonucleases, was verified. Next a stable modified cell line HEK293-TLR3, 

designed to evaluate the efficacy of double strand break (DSB) repair by nonhomologous 

end joining (NHEJ) or homologous recombination (HR) was, transfected with the synthesised 

MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 complex. The results indicate a 25% transfection efficiency, 5%  

of NHEJ and less than 1% of HR. A final cytotoxicity test of the PEI+MNPs complex revealed 

an insignificant toxicity of particles. 

The results of this work confirmed the possible future use of MNPs as a delivery system  

for CRISPR/Cas9 gene therapy. 

Key words: nanoparticles, gene therapy, CRISPR/Cas9 
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Seznam zkratek 

AAV        adeno-asociovaný vir 

BFP       modrý fluorescenční protein 

BSA        bovinní sérový albumin 

CRISPR/Cas9  z angl. clustered regularly 

interspaced short palindromic 

repeat – associated protein 9 

crRNA       CRISPR RNA  

DSB        dvouřetězcový zlom 

DLS       dynamický rozptyl světla 

FACS z angl. fluorescent activated cell 

sorting 

FBS z angl. fetal bovine serum 

GFP       zelený fluorescenční protein 

HSA        lidský sérový albumin 

HR        homologní rekombinace  

IL-2        interleukin-2 

KI         knock-in 

KO        knock-out  

MNPs        magnetické nanočástice  

MRI        magnetická rezonance 

Neo-R        neomycin fosfotransferáza genu 

NHEJ        nehomologní připojení konců 

NUC lobe        nukleázová smyčka 

NPs        nanočástice  

PAM       z angl. protospacer adjacent motif 

PBS        z angl. phosphate buffered saline 

PDEF        z angl. prostate-derived Ets factor 

pDNA        plazmidová DNA 
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PEG        polyethyleneglycol 

PEI        polyethylenimin 

PET scan        pozitronová emisní tomografie 

PLA        z angl. polylactic acid 

PLGA        z angl. polylactic-co-glycolic acid 

REC lobe        rozpoznávací smyčka 

RFP       červený fluorescenční protein 

RVD        z angl. repeat-variable di-residue 

sgRNA       z angl. single guide RNA  

SPIONs  z angl. Superparamagnetic iron- 

oxide nanoparticles 

SV40       Simian Virus 40  

TALEN  z angl. Transcription activator – 

like effector nuclease 

TAE pufr       Tris-acetát-EDTA pufr 

TEM       transmisní elektronový mikroskop 

TIL        tumor infiltrující lymfocyty 

TNF        faktor nádorové nekrózy 

TLR        z angl. traffic light reporter 

tracrRNA       z angl. trans-activating crRNA 

ZFNs        zinc finger nukleázy 

ZFP       zinc finger protein 
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1. Úvod 

Genová terapie – jedno z nejvíce diskutovaných témat dnešní medicíny. Možná budoucnost, 

ve které pokoříme samotnou genetiku. Dnes známe řadu geneticky podmíněných 

onemocnění, ale jen některá z nich jsme schopni léčit. Přesto pro řadu chorob žádná léčba 

ani léky na zmírnění důsledků onemocnění neexistují. Pro tyto pacienty je v současnosti 

největší nadějí genová terapie. Jak již název napovídá, jedná se o metodu, kdy dojde 

k opravení mutované DNA tím, že do jádra buněk dopravíme potřebný úsek DNA či gen 

zcela vyřadíme z funkce.  

Inspirováni přírodou vytvořili vědci uměle připravované restrikční nukleázy, které mají sloužit 

k vytvoření dvouřetězcových zlomů (DSB). Dnes se pracuje především se třemi hlavními 

endonukleázami, z nichž každá má své specifické vlastnosti. S ohledem na ně je 

v experimentech nutné dobře zvolit nejvhodnější cílovou nukleázu, aby se předešlo 

neúspěchu. Každá endonukleáza uvedená v kapitole 2 se již začala testovat v klinických 

studiích s možnými pozitivními účinky. Poslední objevenou restrikční nukleázou je 

celosvětově známá CRISPR/Cas9. Přestože její uvedení bylo až roku 2002 (Jansen et al., 

2002), je tato nukleáza nejčastěji diskutovaným tématem s přihlédnutím na možné změny 

lidského genomu (Cyranoski, 2018). Má řadu výhod, díky kterým se stala nejvyužívanějším 

nástrojem pro remodelaci DNA. Samotné restrikční endonukleázy neumí projít skrze 

buněčné membrány, a proto je potřeba myslet taktéž na vytvoření vektoru schopného 

přenést tento systém do buněk.    

Nanomateriály se dnes již objevují v různých vědeckých či nevědeckých oborech. Využití 

v medicíně je novější záležitost, ale se slibnými výsledky a rychlým rozvojem. Výhoda 

nanočástic (NPs) spočívá v jejich možnosti kombinovat je s nejrůznějšími látkami, 

modifikovat jejich povrch, na který lze taktéž připnout signalizační molekuly či specifické 

receptory určující místo dopravení. Zároveň je spousta typů nanočástic velmi dobře 

biodegradovatelných, biokompatibilních a netoxických pro buňky. Oproti virovým 

přenašečům nevyvolávají imunitní odpověď organismu. Díky všem výše zmíněným výhodám 

se jeví NPs jako skvělý možný budoucí nevirový přenašeč. Nesmíme ovšem opomenout,  

že stále nejsou objasněny veškeré negativní účinky, a proto je potřeba tento mechanismus 

neustále zdokonalovat.   

Cílové nukleázy se samostatně používají již řadu let, ovšem myšlenka spojit tuto metodu 

s NPs je revoluční. Tato diplomová práce je pouhým začátkem výzkumu, který by 

v budoucnu měl přispět k terapeutickému použití u lidí s retinopatií či Huntingtonovou 

chorobou, kterým se zabývají v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově. 
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2. Literární přehled 

2.1 Genová terapie a její počátky 

Za jeden z prvních milníků v historii genové terapie lze považovat objev z roku 1972. V tomto 

roce tým vědců vytvořil první rekombinantní DNA. Do kruhové DNA Simian Viru (SV40) 

vmezeřili segment DNA, který obsahoval geny fága lambda, který je nezbytný k autonomní 

replikaci DNA v E. coli, a zároveň také galaktózový operon Eschericia coli. Díky tomuto 

úspěšnému pokusu mohli vědci začít přemýšlet o využití takovéto DNA v savčích buňkách  

a o následné změně genomu (Jackson et al., 1972). Toho samého roku, po přesvědčivých 

výsledcích, přišli vědci Friedmann a Roblin s myšlenkou genové terapie. Bylo ovšem jasné, 

že pokud se jednou bude upravovat lidský genom, je potřeba dořešit hned několik otázek 

ohledně detailů týkajících se přepisu a upravování DNA (Friedmann & Roblin, 1972). Začala 

se tedy řešit i otázka sekvenování lidské DNA, ale zde byl výzkum velice složitý a trvalo řadu 

let, než se dospělo k funkčním technikám sekvenace. Je ovšem zcela zásadní znát skladbu 

nukleotidů wild type genu, aby mohl být rozlišen gen mutantní (Adams et al., 1991; Lander, 

2011).  

V 90. letech minulého století došlo hned k několika kladným výsledkům v této oblasti 

výzkumu. Mediálně nejznámější aplikace genové terapie v praxi byla zahájena roku 1990  

u čtyřleté pacientky, která trpěla onemocněním těžké kombinované imunodeficience 

způsobené poruchou adenosindeaminázy. Z předešlých experimentů bylo dokázáno,  

že injekce bovinní adenosindeaminázy modifikované polyethylenglykolem má pozitivní 

účinky na léčbu toho onemocnění (Hershfield et al., 1987). V tomto případě se vědci rozhodli 

pozměnit genetickou informaci T lymfocytů vyselektovaných z krve pacientky pomocí 

retrovirového vektoru, který obsahoval právě zmíněný gen pro adenosindeaminázu. Tuto 

léčbu pacientka podstupovala 2 roky, ale nikdy nedošlo k totálnímu potlačení onemocnění  

a imunita pacientky byla přesto nedostatečná (Blaese et al., 1995).  

Na počátku nového tisíciletí se genová terapie nejvíce zaměřovala na léčbu rakoviny. Proto 

první komerční produkt v genové terapii Gendicine byl vyroben pro léčbu rakoviny hlavy  

a krku. Gendicine byl schválen vládní organizací v Číně – China Food and Drug 

Administration roku 2003 a jeho výrobcem je stále společnost SiBiono GeneTech Co. Ltd. 

Gendicine je název produktu pro rekombinantní DNA složenou z lidského p53 tumor 

supresor genu obsaženém v adenoviru (Peng, 2005). Účinky jsou zvýšeny kombinací  

s radioterapií nebo chemoterapií (S. Zhang et al., 2005). Dnes je již více než 30 000 pacientů 

léčených pomocí Gendicine, kdy se u 50–60 % vyskytne negativní vedlejší účinek v podobě 

několikahodinové horečky způsobené vektorem (Zhang et al., 2018).   
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Virová DNA obsažená ve vektorech je primárně určena k inkorporaci do cizorodé DNA, a tím 

má jako genový přenašeč největší efektivitu. Proto viry byly a stále jsou nejčastějším 

vektorem pro genovou terapii. Nelze ovšem opominout fakt, že virové vektory mají řadu 

problémů jako nebezpečnost použití, toxicitu a možnost vyvolání silné imunologické 

odpovědi s fatálními následky (Stolberg, 1999).  

I z těchto důvodů se dnes začínají testovat čím dál častěji nevirové přenašeče. V kombinaci 

se známými cílovými nukleázami by se mohlo dosáhnout genové terapie in vivo.   

2.2 Cílové nukleázy 

Zcela nový pohled na genovou terapii vytvářejí uměle připravované restrikční endonukleázy 

neboli „molekulární nůžky“. Jejich princip fungování si je navzájem velmi podobný – vždy 

dochází ke dvouřetězcovému zlomu na DNA (DSB). Pomocí hybridních endonukleáz lze 

řešit genetické mutace přímo v živém organismu bez potřeby předem určitým způsobem 

modifikovat buňky. Jejich vysoká efektivita a specificita je závislá hned na několika 

parametrech. Jedním z nich je například míra afinity vázající se domény nukleázy na DNA 

nebo schopnost sestřihu štěpící domény (Lee at al., 2016).   

Dvojitý zlom na DNA může buňka opravovat dvěma způsoby. Nejčastější opravou je 

nehomologní připojení konců (NHEJ), kdy dochází k deleci či inserci několika nukleotidů. 

V některých experimentech je tato změna žádoucí a dochází k tzv. knock–out (KO).  

Pro buňku je tato možnost opravy nezbytná, protože k ní může dojít v jakékoliv fázi 

buněčného cyklu. Tento typ spojení DNA je také mnohonásobně rychlejší než oprava 

pomocí homologní rekombinace (HR) (Mao et al., 2008). Na druhé straně HR je více účinná, 

co se týče opravy. Pomocí homologního templátu DNA dokáže buňka inkorporovat nový 

transgen do své DNA a předejde tak možnému vyřazení exprese určitého genu. Toho lze 

využít při výzkumu – pokud nabídneme buňce dostatečné množství námi vybraného 

templátu, dojde k tzv. knock–in (KI). Tento typ opravy ovšem musí buňka vyhodnotit  

jako snadnější a výhodnější, jinak dojde k NHEJ (Hoshijima et al., 2016). 

V následujících podkapitolách jsou popsány tři hlavní restrikční nukleázy, a to zinc finger 

nucleases (ZFNs), transcription activator – like effector nuclease (TALEN) a nukleáza 

clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR), která byla použita  

při experimentu.     
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Tabulka: Shrnutí hlavních rozdílů mezi jednotlivými cílovými nukleázami ZFNs, TALENs  

a CRISPR/Cas9 systému. 

2.2.1 Zinc finger nukleázy (ZFNs) 

Zinc finger nukleáza je první uměle vytvořená restrikční endonukleáza. Je sestavena  

z vazebného proteinu zinc finger (ZFP), k němuž se následně připojí Fok I endonukleáza, 

umožňující přeštípnutí obou vláken DNA (DSB). Zinc finger motiv se přirozeně nachází 

v eukaryotických buňkách. Specifičnost této nukleázy je dána schopností vazebného 

proteinu zinc finger navázat se na konkrétní místo cílové DNA. Vazebné proteiny jsou 

tvořeny Cys2His2 molekulami, které jsou navzájem spojené Zn2+ iontem. Tento iont je zcela 

zásadní pro vytvoření správné konformace proteinu a vytváření ββα struktury celého 

proteinu. Tato struktura se navazuje na 3 odpovídající nukleotidy v DNA. Nejčastěji dochází 

ke spojení 3 ZFP, které dokáží vytvořit 64 možných kombinací tripletů a umí tedy rozeznat  

9 bp dlouhou sekvenci DNA (Kim et al., 1996). Maximální počet možných připojených ZFPs 

je 6 jednotek, jejich spojením je poté možné pojmout až 18 bp DNA (Liu et al., 1997). Nejvíce 

kontaktů s DNA je uskutečňováno přes úseky DNA s velkým počtem guanin nukleotidů 

(Pavletich & Pabo, 1991). Kromě nespecifické restrikční endonukleázy Fok I lze připojit 

k ZFP také transkripční faktor, rekombinázu či methyltransferázu (Gersbach et al., 2014; 

Durai et al., 2005).  

Endonukleáza Fok I patří mezi známé restrikční endonukleázy typu II. Přirozeně se skládá 

ze dvou jednotek, kdy jedna slouží k rozpoznávání DNA, a tedy ke specifikaci štěpení DNA, 

a druhá doména (katalytická) je potřebná k samotnému štěpení. Katalytická část musí být 

ovšem dimerizovaná, aby došlo k sestřihu. V přírodě nasedá rozpoznávací doména na DNA 

a nejspíše přes interakci s alosterickým místem předá signál druhé doméně ke štěpení 

(Bitinaite et al., 1998). Spojením katalytické domény Fok I a ZFP byl vytvořen hybrid,  
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který dokáže s velkou přesností nasednout na požadované místo na DNA a zároveň ji 

přestřihnout. Následně může dojít k opravě DNA pomocí homologní rekombinace (HR) nebo 

připojení nehomologních konců (NHEJ). Aby byl zachován zákon o potřebě vytvoření dimerů 

štěpící domény, používají se dvě invertované kopie ZFP. Mezi nimi musí být vzdálenost  

6–18 bp (Bibikova et al., 2001).    

Velmi zásadní nevýhodou všech nukleáz, a tedy také ZFN, je „off-target“ aktivita. Jedná se  

o necílené nasednutí endonukleázy na DNA, na základě čehož je snížená specifita celého 

komplexu. Tomuto snížení se může do jisté míry předejít navázáním více ZFP za sebou. 

S off-target aktivitou také souvisí toxicita komplexu, která končí smrtí buněk. Jak již bylo 

zmíněno výše, Fok I vytváří homodimer potřebný ke štěpení, ale když tým vědců změnil 

rozhraní štěpících domén a vytvořil dvojice variant heterodimerů, poklesla toxicita celého 

komplexu (Smith et al., 2000). 

2.2.1.1 Využití ZFN v genové terapii   

Za pomoci ZFNs již byly provedeny první studie na lidech. Byl vytvořen KO genu pro CCR5 

receptor u CD4+ imunitních buněk v in vitro prostředí. Přes ko-receptor CCR5 dochází 

k nejčastějšímu proniknutí HIV do buněk. Pokud dojde k jeho vyřazení, dochází k menší 

infekci organismu. Po léčbě byla u většiny pacientů prokazatelně nižší hladina HIV viru v krvi 

a nenastaly žádné vedlejší účinky. Proto byla tato metoda uznána  

za bezpečnou a lze ji dále rozvíjet v klinické praxi (Tebas et al., 2014). Pro lokus CCR5 se 

našlo i další možné využití. Do lokusu CCR5 v DNA lidských pluripotentních kmenových 

buněk byl vnesen gen CFTR pomocí ZFNs a donorového plazmidu. Tento plazmid byl díky 

homologní rekombinaci vmezeřen do DNA hostitelských buněk. Bylo tím dokázáno, že lokus 

CCR5 může být bezpečné místo pro vmezeření terapeutických genů, kdy jejich následná 

úspěšná exprese může posloužit k léčbě různých monogenně dědičných chorob 

(Ramalingam et al., 2013). Velmi nadějně se také jeví využití ZFNs in vivo. R. Sharma a její 

kolektiv vytvořili novou strategii terapie, při které v jaterních buňkách dochází k expresi 

endogenního proteinu sloužícího k léčbě. K přenosu plazmidu obsahujícího ZFNs  

a transgen, kdy se jednalo o lidský faktor VIII a IX, využili vektoru adeno-asociovaného viru 

(AAV). Cílovým místem byl gen pro albumin, který je velmi silně exprimován, a proto, i když 

dojde k modifikaci 1 % buněk, nedojde k poškození k organismu nedostatkem albuminu. Vše 

bylo zatím testováno jen na myších modelech (Sharma et al., 2015). Obdobný princip se 

začal využívat také v případě Hurlerova syndromu. Pomocí AAV jsou transfekovány jaterní 

buňky v oblasti lokusu albumin proteinu, ale tentokrát je vsunutý IDS gen. Z něho se 

následně tvoří enzym iduronate 2-sulfatase, který volně přechází do celého organismu  

a pomáhá upravovat velké molekuly cukru. Ukázalo se, že tato metoda má dlouhodobý 
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terapeutický účinek a je natolik bezpečná, aby ji bylo možné využít také u lidí (Laoharawee  

et al., 2018; Ou et al., 2018). (Klinické testy https://clinicaltrials.gov)   

2.2.2 TALEN 

Hybridní endonukleáza transcription activator – like effector nuclease (TALEN) je v mnoha 

ohledech podobná předchozí ZFNs. Skládá se ze dvou jednotek – vazebné domény efektoru 

transkripčního aktivátoru (TALE) a štěpící domény Fok I. TALE doména byla objevena  

u patogenu Xanthomonas spp., který napadá rostlinné buňky. Po objasnění mechanismu 

nasedání TAL efektoru na DNA se začalo přemýšlet nad uplatněním v biotechnologii, 

zejména tedy v genovém inženýrství. Vazba TALE na DNA je uskutečněna přes 12–27 

jednotlivých tandemových repetic. Společně vytvářejí N konec a C konec, který je potřebný 

pro lokalizaci do jádra. Každá TALE repetice obsahuje od 33 do 35 aminokyselin, ale pouze 

pozice 12. a 13. udává celkovou specifitu proteinu k možnému navázání na cílovou sekvenci. 

Tato dvojice hlavních aminokyselin se nazývá repeat-variable diresidue (RVD) a odpovídá 

jednomu nukleotidu v DNA (Christian et al., 2010; Bogdanove et al., 2010; Boch et al., 2009; 

Cermak et al., 2011). Krystalická struktura jednotlivých proteinů tvoří dvě šroubovité 

struktury, které jsou navzájem propojené smyčkou odpovídající RVD. Dochází tedy k obalení 

DNA v superhelikální struktuře proteinu (Mak et al., 2012). 

Protože Fok I endonukleáza byla již dobře otestována u ZFNs, přidali vědci tuto nukleázu 

taktéž k TAL efektoru. Tím vznikla nová, uměle vytvořená restrikční endonukleáza, schopná 

tvořit DSB na DNA s vyšší efektivitou ve formě heterodimeru (Miller et al., 2011).  Následně 

došlo k ověření toxicity a efektivity u lidských somatických buněk a pluripotentních 

kmenových buněk. Výsledky byly pozitivní a mohlo dojít k dalšímu rozvoji TALENs 

(Hockemeyer et al., 2012). K HR docházelo ve více než 34 % případů, k off-target aktivitě 

docházelo jen minimálně oproti ZFNs, s čímž souvisí také nízká cytotoxicita. Zásadní roli 

hraje velikost TALENs. Pokud bude vytvořena dlouhá vazebná doména, bude tím celá 

endonukleáza více specifická v rámci genomu. Ovšem pokud bude krátká, specifita bude  

o to vyšší v rámci navázání na nukleotidy tvořící DNA (Guilinger et al., 2014). Co se týče 

aktivity, má ZFNs obdobné výsledky jako TALENs, který má ovšem větší specifičnost. 

Všechny tyto pozitivní výsledky rozhodly o TALENs jako o nové možnosti hybridní restrikční 

endonukleázy (Mussolino et al., 2011; Li et al., 2011).   

Kromě nevýhody v podobě off-target aktivity je zde potřeba myslet ještě na jednu skutečnost 

s tím související. Při tvorbě TALENs je vyžadováno její připojení na 5´ konci DNA  

na nukleovou bázi thymin. Jen ve výjimečných případech je upřednostněna vazba na cystein 

(Mak et al., 2012). V některých případech je také velkým problémem velikost komplexu. 



16 
 

Určité přenašeče (např. AAV) nedokáží pojmout tak velký plazmid s dimerním TALENs,  

a proto musí dojít k rozdělení do dvou plazmidů (Bloom et al., 2015).  

2.2.2.1 Využití TALENs v genové terapii   

V roce 2013 vytvořil tým vědců 432 plazmidů obsahujících TALENs, které byly schopny 

modifikovat velkou část genů kódujících proteiny. Úspěšnost specifických mutací byla  

až 98 % u vybraných plazmidů. Vědci se taktéž domnívali, že 100% účinku lze dosáhnout, 

pokud se TALENs nebude vázat na těžce methylové úseky DNA (Kim et al., 2013). Stejně 

jako ZFNs, i TALE nukleáza se začala testovat na vytvoření malých delecí v genu CCR5 

v lidských buňkách s výslednou efektivitou okolo 25 % (Miller et al., 2011). Začalo se též 

přemýšlet nad možným využitím HR opravy DNA, aby se zmírnily obavy z klinických testů, 

protože v kombinaci KO a off-target aktivity může dojít k vyřazení životně důležitých genů. 

Tato studie má zatím velice nízkou efektivitu a je tedy potřeba ji ještě zdokonalit před prvním 

testováním v klinických studiích (Yu et al., 2018). TALENs by mohly být velkou nadějí také 

pro lidi trpící srpkovitou anémii, způsobenou mutací v genu lidského β-globinu. Off-target 

aktivita u lidských pluripotentních kmenových buněk byla velice nízká, přesto účinnost 

komplexu k vytvoření HR nebyla dostatečná (Sun & Zhao, 2013). První testování hybridní 

endonukleázy bylo provedeno také na modelu Huntingtonovy choroby. U mutantních 

lidských fibroblastů byly vyzkoušeny dvě metody – pomocí HR oprava DNA vložením 

transkripčního represoru anebo KO zmnoženého tripletu CAG, který může za zvýšenou 

translaci proteinu huntingtin. Obě techniky se zdají jako slibná možnost léčby, ale je potřeba 

vyřešit ještě několik podstatných otázek, jako přenos TALENs in vivo, toxicita u neuronů  

a další (Fink et al., 2016).       

2.2.3 CRISPR/Cas9  

Třetí typ endonukleáz má zcela výhradně původ prokaryotický. V genomu prokaryot byla 

objevena palindromická opakování, která ovšem nemají stejné sekvence ani stejné velikosti 

a mohou být navíc kdekoliv v genomu. Každý druh má tato opakování stejná,  

ale mezidruhově se liší, a proto byl vytvořen spojující název CRISPR – clustered regularly 

interspaced short palindromic repeats. V souvislosti s CRISPR lokusy byly objeveny geny 

s nimi asociující – Cas. Postupem času bylo objeveno až 45 proteinových rodin,  

kdy jednotlivé Cas proteiny mohou mít odlišné funkce v organismu (Jansen et al., 2002; Haft 

et al., 2005). Následně bylo zjištěno, že tyto geny bakterie využívají jako „imunitní systém“ 

proti virům, které je napadly. Cas transkript funguje jako endonukleáza, která dokáže štěpit 

cizorodou DNA a zničit ji, nebo část z ní zakomponovat (protospacer) do oblasti CRISPR 

lokusu vlastní DNA, což je jeden ze znaků adaptivní imunity (Barrangou et al., 2007). 
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Transkripty protospacerů se nazývají crRNAs (CRISPR RNAs) a dokáží se navázat  

na totožné cílové sekvence cizorodé DNA. Vznik crRNA je zajištěn pomocí transaktivační 

crRNA (tracrRNA), která je k ní komplementární. V první fázi dochází k vytvoření pre-crRNA, 

kdy společně s tracrRNA vytvářejí dvou řetězcovou RNA, která může být naštěpena RNázou 

III a dojde tak k vytvoření finální verze crRNA (Deltcheva et al., 2011). Přímo na crRNA je 

tedy poté napojena tracrRNA, která je obsažena uvnitř Cas proteinu v případě endonukleáz. 

Společně lze RNAs navrhnout podle našich potřeb do jedné chimérické single guide RNA 

(sgRNA). Jednou z klíčových úseků na cizorodé DNA je úsek PAM (protospacer adjacent 

motif) dlouhý 3bp, který je hned za určující sekvencí cílové DNA. Tato sekvence je 

rozpoznána speciální doménou v Cas proteinu. Společně s crRNA určuje preciznost systému 

a zároveň je to konkrétní místo, kde dochází k DSB (Jinek et al., 2012). 

V genovém inženýrství se využívá CRISPR-Cas systém typu II, který má nespecifickou 

endonukleázu Cas9, na niž se navazuje hybridní struktura crRNA: tracrRNA. Přirozeně má 

tento systém obdobný mechanismus jako známý siRNA (degradace mRNA u eukaryotických 

organismů), a proto se začalo přemýšlet o jeho využití (Makarova et al., 2006). Cas9 protein 

se skládá ze dvou podjednotek – rozpoznávací jednotka (REC) a jednotka obsahující 

nukleázu (NUC). NUC je rozdělena do 3 podjednotek a z toho dvě jsou přímo endonukleázy 

– RuvC a HNH doména. Poslední podjednotka je nezbytná k finálnímu rozpoznání cílové 

sekvence PAM na hostitelské DNA. Je složena z 5′-NGG-3′, kdy N může být jakýkoliv  

ze 4 nukleotidů z DNA. Cas9 RuvC se, oproti běžně se vyskytujícím RuvC endonukleázám, 

v některých ohledech liší. V tomto případě vždy nukleáza nastřihne nekomplementární 

vlákno DNA cílové sekvence. Nukleáza HNH je po nasednutí cílové sekvence pohyblivá,  

a po otočení o 180º se dokáže spojit s dalšími strukturami Cas9  

v aktivní nukleázu umožňující přestřihnout vlákno DNA. Bylo dokázáno, že pro in vivo 

modely je zásadní, aby sgRNA tvořila v buňce R-smyčku. První smyčka je zcela zásadní  

pro fungování celého systému. Je rozpoznána REC jednotkou, ale taktéž RuvC 

podjednotkou, a předchází jí rozpoznávající sekvence na 3´ konci sgRNA, tedy crRNA. 

CrRNA v genovém inženýrství neodpovídá protospaceru, ale je cíleně navržena  

pro rozpoznání cílové sekvence o velikosti přibližně 20 nukleotidů. Smyčky 1 až 3 jsou 

rozpoznávány výhradně NUC jednotkou a zajišťují lepší stabilitu komplexu a taktéž sgRNA. 

V této části je možné, aby došlo k více mutacím, a přesto komplex fungoval (Jiang et al., 

2016; Nishimasu et al., 2014; Jiang et al., 2015; Jinek et al., 2012). Oproti ostatním 

hybridním endonukleázám může být CRISPR/Cas9 vpraven do buňky třemi různými způsoby 

(viz obr. 1). Základní a zcela běžně používaný je ve formě plazmidu, kdy jeden vektor kóduje 

jak Cas9 protein, tak sgRNA (Ran et al., 2013). V druhém případě lze do buňky vpravit 

mRNA Cas9, kterou je potřeba translatovat, a již vytvořenou sgRNA (Niu et al., 2014a).  
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A poslední možností je Cas9 protein společně s sgRNA, kdy již tvoří komplex (Zuris et al., 

2015).    

Velké oblibě se těší CRISPR/Cas9 systém hned z několika důvodů. Tím největším je 

bezpochyby jednoduchost přípravy, bez potřeby proteinového inženýrství. Stačí pouze 

navrhnout potřebnou sekvenci 20 nukleotidů sgRNA blízko PAM sekvence a ostatní části 

systému lze opětovně využít. Cas9 nukleáza může být tedy zachována i na další 

experimenty (Ding et al., 2013). S tím také souvisí výhoda, kdy jednotný Cas9 umožňuje 

navázání více různých sgRNA v buňce. V určitém poměru přidaných mRNA, kódujících Cas9 

a vybraných sgRNA lze dosáhnout vysoké efektivity vícečetných cílených změn v hostitelské 

DNA, a to v jednom kroku (Cong et al., 2013; Mali et al., 2013). Oproti předchozím 

endonukleázám nemá Cas9 problém vytvořit DSBs i na methylované DNA, a to ani 

v případě, pokud se methylace vyskytuje na PAM úseku (Hsu et al., 2013).  

Je ovšem nutné zdůraznit také nevýhody CRISPR/Cas9 systému. Ze všech uměle 

vytvořených endonukleáz má právě tento komplex největší problém s off-target aktivitou. 

Bylo prokázáno, že záměny na 5´ konci sgRNA jsou více tolerovány, ale v určitých případech 

jsou povoleny taktéž na 3´ konci. I v PAM úseku 5′-NGG-3′ může dojít k záměně v prvním 

nukleotidu, protože toto místo má menší rozpoznávací schopnost. Pokud ovšem je záměna 

způsobena již od 3 bp do 5 bp, je vyšší možnost mimocílového nasednutí na cílovou 

sekvenci, a tím je snížena efektivita komplexu (Fu et al., 2013; Pattanayak et al., 2013).  

Za snížení efektivity může z části také fakt, že CRISPR/Cas9 funguje jako monomer, čímž je 

znevýhodněn oproti ZFNs a TALENs, které pracují jako heterodimery.  

Off-target aktivitě se však dá do určité míry předejít správným designováním sgRNA, 

napomáhá také přidání dvou dalších guanin nukleotidů na 5´ konci sgRNA (Kim & Kim, 

2014). Velmi podstatný je také poměr sgRNA : Cas9. Pokud přidáme z obou složek velké 

množství, dojde častěji k off-target aktivitě, pokud málo, tak hrozí, že nedojde vůbec k DSB. 

Pro všechny uměle připravované endonukleázy zároveň platí, že je potřeba vybrat si takovou 

cílovou sekvenci, která nemá příliš mnoho obdobných míst v genomu organismu (Hsu et al., 

2013; Fu et al., 2013).  
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Obrázek č. 1: Ukázka strategií umožňujících genovou terapii pomocí CRISPR/Cas9 

systému. Nejčastěji se využívá vektor obsahující Cas 9 protein a sgRNA. Druhá možná 

strategie je vpravení do buňky zvlášť mRNA Cas9 a sgRNA. Tato strategie je ovšem velice 

náročná pro transfekci buněk. Poslední možností je vpravení do buněk celého komplexu 

Cas9/sgRNA. (obrázek upraven podle C. Liu [C. Liu, 2017]).    

2.2.3.1 Využití CRISPR/Cas9 v genové terapii   

Testování CRISPR/Cas9 komplexu je prozatím prováděno především na zvířecích 

modelech, kde jsou ovšem zaznamenávány pozitivní výsledky. Jedním z příkladu může být 

oprava genetické mutace u myšího modelu pro Duchennovu svalovou dystrofii.  

Toto onemocnění je monogenní dědičné onemocnění, které postihuje mutaci v genu  

pro protein dystrofin. Ten má za následek spojování cytoskeletonu každého svalového 

vlákna. CRISPR/Cas9 obsažený v AAV byl dopraven k cílovým buňkám intramuskulárně, 

intravenózní injekci a taktéž intraperitoneálně, a to vždy s pozitivními výsledky, kdy se 

podařilo vyjmout exon s danou mutací. Nebyla zaznamenána ani off-target aktivita, a proto 

se uvažuje nad možným využitím také u lidí, kde to lze následně kombinovat s další léčbou 

(Nelson et al., 2016; Tabebordbar et al., 2016; Long et al., 2016). Začínají také první pokusy 

využití CRISPR/Cas9 v otázce genové terapie rakoviny. PDEF je jeden ze členů rodiny 

transkripčních faktorů, u kterého se začíná uvažovat, že má zcela zásadní funkci v některých 

typech karcinomu žaludku. Došlo se k závěru, že modelové buňky pro tento typ rakoviny 

AGS, kterým byl vyřazen pomocí CRISPR/Cas9 PDEF faktor, měly sníženou schopnost 

mobility, invaze, a dokonce i omezenou možnost dělení. Toto zjištění by mohlo být zcela 
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zásadní v dalších krocích výzkumu rakoviny žaludku (Zhang et al., 2019). U rakoviny 

děložního čípku došel tým vědců z Japonska až do in vivo fáze na myších modelech. Tento 

typ rakoviny je nejčastěji způsobován lidským papillomavirem, který pomocí vlastního E6 

proteinu dokáže degradovat v hostitelské buňce gen p53 známý jako tumor supresor. 

Protože přítomnost E6 onkoproteinu přetrvává v tumoru, byl vytvořen specifický 

CRISPR/Cas9, který by ho dokázal rozštěpit. Při experimentu byl tento jedinečný komplex 

mikroinjekován přímo do tumoru myší, u kterých se následně tumor znatelně zmenšil, a opět 

docházelo k expresi genu p53 bez zaznamenání vedlejších účinků (Yoshiba et al., 2018).  

Již se objevují také první klinické testy v praxi, které jsou nejčastěji na téma rakoviny, 

srpkovité anémie anebo dědičného onemocnění krve beta – thalasemie  

(viz https://clinicaltrials.gov).      

2.3 Vektory pro přenos genů 

Značná část nežádoucích vlastností, které limitovaly využití cílových nukleáz, již byla 

pokořena a je tedy nezbytné, aby se vědecká obec zaměřila na vektory, které pomohou 

přenést vybrané geny a endonukleázy na místo určení. Doposud nejčastěji využívaným 

transportérem jsou virové částice, které mají řadu výhod viz kapitola 3.3.1, nebo fyzické 

metody. 

Fyzické metody mají řadu technik a metod, jako je například metoda přímého injekování 

plazmidové DNA (pDNA), kdy je možné využívat bakteriální plazmid, který obsahuje geny 

související s léčbou. Velká výhoda spočívá v nízké toxicitě, značnou nevýhodou je rychlá 

degradace v buňkách, způsobená nukleázami (Horn et al., 1995; Losordo et al., 2002).  

Pro přenos DNA do organismu se využívají různé nástroje jako například elektroporace,  

při které je krátkými a intenzivními elektrickými pulzy vytvořen pór do buňky. Tato metoda je 

mnohem efektivnější než přímé injekování a umí zasáhnout větší počet buněk (Titomirov  

et al., 1991; Sakai et al., 2005). Dalším příkladem může být také „gene gun“ metoda. V tomto 

případě je pDNA nabalena na částečkách těžkých kovů a je vstřelována „zbraní“ přímo  

do buněk. Efektivita poté záleží na velikosti částic a na tlaku vyvolaném zbraní (Uchida et al., 

2002). Výsledky ukazují, že tato technika je schopna vyvolat značně větší imunitní odpověď 

než obě předešlé techniky, čehož lze využít v praxi při léčbě (Goudy et al., 2008). 

Nově se začíná čím dál častěji pracovat na nevirových přenašečích zahrnujících nanočástice 

(NPs), které se ukazují jako nová a slibná metoda přenosu (Li et al., 2018). 
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Obrázek č. 2: Ukázka možného přenosu cílových nukleáz využívajícího virové a nevirové 

metody skrze buněčnou membránu. (Převzato a upraveno podle Ain et al., 2015)    

2.3.1 Virové přenašeče 

Jednou z prvních metod, která byla použita na přenos DNA, byl transfer za pomoci virů. 

Jejich přirozený mechanismus je postaven na inserci vlastní DNA či RNA do hostitelského 

genomu a následné replikaci, čehož se dá využít právě při genové terapii. Je potřeba brát  

na vědomí, že právě viry mohou často za spuštění imunogeneze. Přesto existuje celá řada 

vhodných virových vektorů, které lze využít právě na genovou terapii. Mezi nejčastěji 

používané patří například adenoviry, adeno–asociované viry, retroviry, lentiviry nebo herpes 

simplex virus. 

2.3.1.1 Adenoviry 

Adenoviry byly mezi prvními studovanými viry za účelem využití pro genovou terapii. Genom 

adenoviru má podobu dvouvláknové neobalené DNA s velikostí okolo 35 kb. Pro možné 

využití viru jako přenašeče lze odstranit značnou část původních genů a nahradit je geny 

námi požadovanými. Díky tomu, že původní genom je značně veliký, je kapacita vektoru 

dostatečná na přepravu velkých nukleáz či genů. Další výhodou je také to, že adenoviry 

neumí vmezeřit vlastní genom do hostitelského genomu, a tak nemůže docházet k replikaci 

upraveného genu do dalších generací (Tsai et al., 2000). Bylo zjištěno, že po aplikaci 

adenovirového vektoru dochází k nasednutí virových částic na krevní komponenty  

a následně tak k inaktivaci přenašeče (Lyons et al., 2006). Postupem let se ovšem  

od adenovirů začalo opouštět z důvodu vyvolání masivní imunitní odpovědi organismu.  

Ta mohla být v krajních případech pro organismus smrtelná. Je to dáno tím, že 50–80 % 

populace má imunitní systém zaměřený na nejběžnější sérotyp adenovirů (Raper et al., 

2003). 
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2.3.1.2 Adeno–asociované viry 

Adeno–asociované viry (AAVs) jsou jedním z nejvíce využívaných vektorů dnešní doby. Patří 

do rodiny parvovirů a v přirozeném prostředí jsou zcela závislí na spoluúčasti jiného viru, 

např. adenoviru, aby mohly být replikovány.  AAVs jsou složeny z jednovláknové DNA  

o velikosti okolo 4,8 kb, která je obalena proteinovou kapsidou. DNA obsahuje dvě 

invertované repetice, geny spojené s replikací a s vytvořením kapsidy, což dává dohromady 

devět genů, které jsou exprimovány díky třem promotorům. V průměru má celý vir přibližně 

25 nm a je velmi stabilní i při extrémních zátěžích v podobně vysoké/nízké teploty nebo 

kyselého pH (Naso et al., 2017; Samulski & Muzyczka, 2014). Pro terapeutické využití je 

vytvořen rekombinantní AAV, který slouží jako přenašeč do cílových buněk, a to i přímo  

do jádra. Dochází k vytvoření epizomu, který se skládá z invertovaných repetic a námi 

vybrané kazety genů. Musí být ovšem přidána i sekvence pro replikaci nebo pomocné geny 

adenoviru (Choi et al., 2006). Podle složení kapsidy lze daný AAVs přesně poslat do určité 

hostitelské buňky. Oproti ostatním virům jsou AAVs méně imunogenní, a proto také více 

bezpečné pro hostitelský organismus. V některých případech mohou kapsidové proteiny 

vyvolat odpověď jednotlivých složek imunitního systému (Basner-Tschakarjan & Mingozzi, 

2014). Největší problém pro terapeutické využití je, pokud dojde k vytvoření imunologické 

paměti proti námi zvolenému AAV, protože poté je při následné reinfekci silně snížena jeho 

účinnost (Jeune et al., 2013).  

Největší nevýhoda tohoto typu přenašeče je v možné velikosti přepravované nukleázy  

a případně i templátu pro HR. Celková kapacita přenašeče je okolo 4,7 kb, což je značný 

problém pro mnoho experimentů, v nichž jsou cílové nukleázy mnohonásobně větší. 

Příkladem můžeme být velikost Cas9, který je okolo 4,2 kb a ke kterému musí být ještě 

přidaná sgRNA a také sekvence promotoru. Často je tedy nemožné vložit vše dohromady  

do jediné kapsidy AAV a je tedy potřeba dvou AAV nebo použít jiný přenašečový vektor. 

Z toho důvodu byl vytvořen nový, menší Cas9, který má pouze 3,2 kb a je tedy možné použít 

na všechny potřebné komponenty pro transfekci pouze jeden vektor AAV (Swiech et al., 

2015; Friedland et al., 2015).  

2.3.1.3 Retroviry, lentiviry 

Retroviry a konkrétně lentiviry, které pod ně patří, jsou dnes dalším velmi často využívaným 

přenašečem pro genovou terapii. Jedná se o jednořetězcovou RNA, která vyžaduje přepis  

do hostitelského genomu předtím, než může být funkční. Velká nevýhoda především  

u retrovirů je, že může docházet k transfekci jakýkoliv buněk, nebo případně k off-target 

aktivitě v dané buňce, a tím se zvyšuje pravděpodobnost spuštění některých onkogenů. 

Proto nejsou retroviry natolik bezpečné jako předchozí typy virů. Bylo dokázáno,  
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že lentivirové přenašeče indukují onkogenezi s menší pravděpodobností než retrovirové 

přenašeče (Montini et al., 2006). Těmto negativním faktorům lze do určité míry předejít, 

pokud se s velkou přesností vytvoří vektor, který bude obsahovat v plazmidu cílené štěpící 

enzymy na požadovaný lokus. Lentiviry jsou taktéž mnohem efektivnější v čase, protože své 

geny předávají i do neustále se dělících buněk (Philpott & Thrasher, 2007).  Další velkou 

výhodou lentivirů je, že dokáží pojmout až 8 kb velký vektor s požadovanými transgeny  

a dokáží tedy přenést i všechny typy nukleáz, jako je Cas9 včetně sgRNA pro komplex 

CRISPR/Cas9 nebo restrikční nukleázu FokI pro TALENs (Trapani et al., 2014; Kumar et al., 

2001).    

Stejně jako adenoviry a AVV, tak i po injekci lentivirů do organismu dochází ke spuštění 

imunitní reakce buďto v podobě humorální, nebo buněčné odpovědi. Pokud je však vektor 

podán pouze jednou, není pravděpodobné, že by došlo k omezení efektivity či bezpečnosti 

pro organismus (Abordo-Adesida et al., 2005). K potlačení imunitního systému se začala 

využívat metoda ex vivo transdukovaných T lymfocytů, které se injikují zpět do pacienta 

několik dní před samotným podáním lentivirových vektorů. Výsledkem je podstatné snížení 

obranné reakce organismu, a tím se stává metoda bezpečnější (Turtle et al., 2016).  

2.3.2 Nanočástice 

Nanočástice (NPs) jsou jednou z nejnovějších možností nevirového genového přenosu.  

Pro genovou terapii je velmi zásadní, aby vytvářely kladný náboj na povrchu, protože DNA  

či RNA vytvářejí náboj záporný. Lze říci, že nevirový genový přenos pomocí NPs se snaží 

zajistit, aby byl zachován koncept virové infekce organismu. NP musí umět pojmout DNA, 

kterou bude nadále ochraňovat před degradací, a dokáže tento komplex dopravit až do jádra 

cílové buňky přes veškeré buněčné bariéry. V neposlední řadě se snaží o to, co ani virové 

přenašeče velmi často nedokáží, tedy aby nedocházelo ke spuštění imunitní odpověď  

a nebyl celkový komplex pro buňky toxický, pokud to není žádoucí jako u experimentů 

s rakovinotvornými buňkami (Pandey & Sawant, 2016). Za velkou výhodu je považována 

možnost připojení signálního značení, které stanoví místo určení polyplexu (Hofland et al., 

2002). Velmi často se NPs testují i pro přenos léčivých látek do místa potřeby.  Název se 

odvíjí od jejich velikosti, která je 1–1000 nm. NPs jsou charakterizovány hned z několika 

hledisek, a to podle jejich velikosti, tvaru, flexibility, ale také podle materiálu, který byl 

k vytvoření použit. Všechny tyto aspekty nám následně udávají terapeutický potenciál NPs. 

V následujícím rozdělení jsou uváděny NPs podle materiálů, ze kterých byly vytvořeny 

s ohledem použití v naší výzkumné práci (viz Příloha).  
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Obrázek č. 3: Charakteristika nanočástic (NPs) podle typů materiálů, velikosti, s možným 

nábojem na povrchu a možností připojení ligandu. 

2.3.2.1 Organické nanočástice 

Organické nanočástice (NPs) jsou velkou skupinou, kterou lze pro zpřesnění rozdělit do dvou 

dalších skupin, a to do přírodních polymerů a syntetických polymerů. Jsou tvořeny 

z materiálů, které lze získat ve volné přírodě, anebo mohou být vytvořeny uměle tak, aby co 

nejlépe napodobily organické molekuly. Mezi zvoleným polymerem a částicí určenou 

k přenosu jsou inter– nebo intramolekulární interakce, které dají vzniknout například 

polyplexům nebo micelám. Při genové terapii tedy může docházet k vzájemnému působení  

i zcela odlišných polymerů, které spolu vytvářejí komplexy NPs s určitými vlastnostmi 

potřebnými pro experiment. (Karlsson et al., 2018; Zuris et al., 2015; Chang et al., 2018).   

A. Přírodní polymery 

Vekou skupinou organických materiálů, ze kterých jsou NPs tvořeny, jsou přírodní polymery 

neboli biopolymery. Tato skupina NPs obsahuje tři základní podtypy, a to proteinové NPs, 

polysacharidové NPs a lipidové NPs. Díky faktu, že se jedná o přírodní látky, disponují tyto 

typy velmi dobrou biokompatibilitou, biologickým odbouráváním a také nízkou aktivitou 

imunogeneze (Prabu & Ruckmani, 2017; Nair & Laurencin, 2007). Veškeré podtypy látek 



25 
 

používané v případě NPs byly vybrány v souvislosti s genovou terapií nebo případně 

s přepravou léčivých látek.  

i. Proteinové nanočástice 

Přirozenou reakcí proteinových NPs je shlukování jednotlivých proteinových podjednotek,  

a tím dochází k vytváření charakteristického vzhledu nanočástic. Díky jejich nízké toxicitě, 

velmi dobré schopnosti se odbourat v organismu a také jejich snášenlivosti s ostatními látky 

se staly proteinové NPs velmi atraktivním způsobem pro přenos léků stejně jako 

terapeutických genů (Lohcharoenkal et al., 2014).  

Existuje celá řada proteinů či jejich kombinací, které lze využít pro syntéze NPs, nejčastěji 

jsou založeny například na želatině (Morán et al., 2015), kolagenu (Wang et al., 2018), 

proteinech hedvábí (fibroin, sericin) (Li et al., 2014), elastinu (Dash et al., 2015) a dalších.   

ii. Polysacharidové nanočástice  

Polysacharidy se mohou lišit svým přírodním původem, ale jedná se vždy o složení z mono– 

nebo disacharidů. Stejně jako předešlý typ NPs mohou polysacharidové NPs tvořit komplexy 

s odlišnými strukturami látek, a tím je napomáháno, aby tato skupina NPs byla lépe 

biokompatibilní, vykazovala nižší cytotoxicitu a byla biologicky degradovatelná. 

Polysacharidové NPs mají oproti ostatním typům NPs vysokou afinitu k mukóznímu povrchu, 

což má za následek pozastavení terapeutické látky, a tím může dojít ke zlepšení biologické 

dostupnosti v orgánu (Salatin & Jelvehgari, 2017).  

Tak jako je celá řada proteinů vhodných pro vytvoření nanostruktur k přenosu nukleové 

kyseliny, tak je tomu i v případě polysacharidů, mezi které se například řadí chitosan 

(Mahiny, 2015; Gu et al., 2017), modifikovaný heparin (Nie et al., 2016; Liu et al., 2018), 

alginát (Anirudhan et al., 2017) nebo pullulan (Yang et al., 2014). 

iii. Lipidové nanočástice 

Přirozeným atributem všech lipidických látek je, že se jedná buďto o látky složené  

z hydrofobních molekul, nebo občasně z amfifilních molekul. Například fosfolipidy vytvářejí 

hydrofilní hlavové části a hydrofobní ocasní část a vytvářejí vezikuly, které lze využít jako 

přenašeč, především pro přenos negativně nabité DNA. Vytvořené vezikuly jsou dvojího 

typu, a to buďto s jednou membránou neboli micely, anebo vezikuly s více membránami 

neboli liposomy. Díky těmto strukturám mohou být přepravovány látky hydrofobní i hydrofilní 

(San et al., 1993; Wang et al., 2018). Lipidové NPs mají velký potenciál v nanomedicíně, 

protože jsou dobře přijímány organismy, nevykazují žádné známky toxicity, je možná jejich 

sterilizace, aby nedošlo ke kontaminaci, a jejich výroba je možná ve velkém množství.  
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Navíc jsou stabilní i při delším uchování (Nabel et al., 1993; Pozo-Rodríguez et al., 2016). 

Roku 2015 byl komplex plazmid-liposom použit pro první klinické studie onemocnění cystické 

fibrózy. Pozitivní výsledky ovšem stále nejsou dostatečné a protokoly je nutné více 

optimalizovat (Alton et al., 2015). 

Mezi lipidy využitelné pro vytvoření NPs řadíme látky, jako jsou cholesterol (Wang et al., 

2016), různé typy glyceridů (Sánchez-López et al., 2017) nebo fosfolipidy (Wölk et al., 2015). 

V některých experimentech je společně s lipidy přidán také surfaktant, který zajišťuje stabilitu 

NPs ve vodném prostředí (Sánchez-López et al., 2017). 

B. Syntetické polymery 

Další velkou skupinou materiálů patřících pod organické NPs jsou syntetické polymery, které, 

jak napovídá název, jsou vytvořeny uměle v laboratořích. Takto vytvořených látek tvořících 

NPs může být celá řada a vždy záleží, jaké vlastnosti jsou od nich vyžadovány. Lze tedy 

navrhnout NPs, které budou citlivé na změny pH okolí, teplotu nebo iontové síly. Podle 

určitých změn bude následně docházet ke kontrolované degradaci specifických NPs, který 

chrání DNA/RNA před zničením (Mishra et al., 2013). Nejdřív se musí překonat dvě základní 

obtíže, aby mohlo dojít k použití nasyntetizovaných polymerů pro NPs. První podmínkou je,  

že polymerní NPs nesmí být pohlceny endozomem před samotnou degradací 

prostřednictvím lyzozomu. Druhá podmínka spočívá v ověření NPs, že nebudou reagovat 

s jinými strukturami v buňce, jako například s proteiny (Riley & Vermerris, 2017). 

Do této kategorie jsou zahrnuty například látky polyethyleneglycol (PEG) (Sánchez-López  

et al., 2017), polylactic acid (PLA) (Wang et al., 2018), polylactic-co-glycolic acid (PLGA) 

(Danhier et al., 2012) nebo polyethylenimine (PEI), který byl použit v této diplomové práci  

pro utváření komplexu se zvolenými NPs. 

• Polyethylenimin (PEI) 

V přirozené formě je PEI cytotoxický a má jen nízkou úspěšnost transfekce. V modifikované 

verzi je PEI využíván v řadě experimentů díky jeho schopnosti utvářet DNA do polyplexu,  

být biodegradovatelný a velmi dobře biokompatibilní. PEI má ještě jednu zvláštnost, kterou je 

protonový atom dusíku aminoskupiny na každé třetí pozici atomu, který dokáže adsorbovat 

velké množství protonů, čehož je využíváno při úniku po fúzi s endozomem (Boussif et al., 

1995). PEI uvnitř endozomu vytváří tzv. efekt protonové houby, kdy shromažďováním iontů 

přitahují vodu do vnitřku endozomu (zvyšující se osmotický tlak), což má za následek 

nabobtnání a vylití endozomu (Wang et al., 2011). Obdobného efektu je docíleno, i pokud 

jsou NPs v komplexu i s PEI fúzovány s lysozomem. Dojde k uvolňování velkého množství 

protonů právě z PEI, což má za následek změnu v osmotickém tlaku a následné zničení 
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lysozomu. Zároveň dojde k uvolnění materiálu z NPs. Tento mechanismus má zcela zásadní 

význam v efektivitě transfekce, ale výzkumy poukazují, že záleží taktéž na molekulární 

hmotnosti PEI. Některé publikace poukazují na fakt, že pokud je použito PEI o vyšší 

molekulární hmotnosti, má to za následek vyšší efektivitu systému. Zároveň s tím se ovšem 

objevuje zvýšená cytotoxicita (Cheng et al., 2018; Pandey & Sawant, 2016; Ryu et al., 2018). 

2.3.2.2 Anorganické nanočástice 

Velmi podstatnou část pro přenos genů, případně léků, tvoří anorganické nanočástice.  

Se svými sesterskými organickými NPs sdílejí některé vlastnosti jako dobrou toleranci v těle 

a ve většině případů vykazují jen mírnou cytotoxicitu. Mají i své vlastní výhody, jako je 

snadná funkcionalizace nebo jedinečnost z hlediska elektrických a optických vlastností. 

V lékařské praxi jsou některé typy NPs žádoucí díky možnostem zobrazení, kde přesně  

se v organismu nacházejí. To je možné například pomocí pozitronové emisní tomografie 

(PET scan) nebo magnetické rezonance (MRI) typické pro magnetické NPs (Riley  

& Vermerris, 2017; Mishra et al., 2013; Anselmo & Mitragotri, 2015). Stejně jako  

na polymerní komplexy, i zde lze přidávat určující označení místa účinku. Tato metoda je 

schopna překonat i bariéry, které ostatní systémy nedokáží zdolat (Yu et al., 2017). Každá 

sloučenina, ze které je tento typ NPs syntetizován, má ale svoje negativní důsledky  

na organismus, jako například různé stupně toxicity, která je závislá na velikosti dané NP, 

agregaci NPs v orgánech nebo zvýšenou produkci reaktivních forem kyslíku (De Jong  

& Borm, 2008; Tee et al., 2016).  

Anorganické sloučeniny lze rozdělit do několika větších podskupin, pod kterými se nacházejí 

jednotlivé prvky. Velkou podskupinou jsou NPs tvořené z kovů, mezi které se řadí 

nevýznamnější NPs tvořené ze zlata (K. Lee et al., 2017). Další skupiny jsou například NPs 

z uhlíkových částic (Meng et al., 2016), ze silikonu (Hassani Besheli et al., 2018), NPs zvané 

kvantové tečky (quantum dots) (J. Park et al., 2015), atd. Do anorganických NPs patří  

také magnetické NPs, které jsou v této diplomové práce používány v jednotlivých 

experimentech, a proto budou níže více rozebrány.  

i. Magnetické NPs  

Pod magnetické NPs (MNPs) využitelné pro genový přenos se řadí oxidy železa – magnetit 

(Fe3O4), maghemit (γ-Fe2O3) nebo hematit (α-Fe2O3). V některých případech se můžeme 

setkat také s pojmem nanočástice superparamagnetických oxidů železa (SPION) (Mahmoudi 

et al., 2011). Superparamagnetizmus NPs se vyznačuje tím, že při konstantní teplotě mají 

jednotlivé NPs nenulovou magnetizaci, ale jako celek mají nulovou magnetizaci 

v nepřítomnosti vnějšího magnetického pole. V přítomnosti magnetického pole se naopak 
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vytvoří nenulová magnetizace v celém objemu NPs, která je mnohem větší než běžná 

magnetizace (Enriquez-Navas & Garcia-Martin, 2012). Oproti organickým NPs jsou MNPs 

tvořeny magnetickým jádrem, které v případě použití pro medicínské účely musí mít  

na povrchu funkcionalizující slupku. Ta může být tvořena z nejrůznějších polymerů. Díky této 

modifikaci jsou NPs chráněny proti agregaci a především cytotoxicitě. Na upravený povrch 

lze následně přidávat bioaktivní látky (Liu et al., 2013).   

MNPs jsou dostatečně malé na to, aby bez problému překonávaly jakékoliv buněčné bariéry. 

Velmi slibné výsledky ukazuje metoda magnetofekce, která je speciálním typem transfekce 

buněk pomocí MNPs. MNPs nebo komplex MNPs obalený biokompatibilními látkami jsou  

na základě magnetického pole přitahován do cílových buněk. Tato metoda vykazuje velmi 

často slibnější výsledky než pouhá transfekce MNPs. Při pokusu je ale nejprve potřeba určit 

velikost možných agregací NPs (Zhou et al., 2009; Park et al., 2010).  V experimentech  

na organismech a živých buňkách se MNPs začaly využívat, protože jsou biokompatibilní  

a v modifikované formě nezpůsobují u většiny případů cytotoxicitu, ale naopak dochází 

k jejich rychlé degradaci v intracelulárním prostoru (Mazuel et al. 2016). Kromě toho je 

možné sledovat jejich působení pomocí MRI (Mohammed et al., 2016; Hryhorowicz et al., 

2018). Mezi další výhody se řadí možný průchod skrz hematoencefalickou bariéru, který byl 

otestován na in vitro modelu se slibnými výsledky (Kaushik et al., 2019). 

 

Obrázek č. 4: Znázornění magnetofekce. Principem magnetofekce je, že po transfekci 

buněk jsou položeny na magnet. Působením magnetického pole je přitahován celý komplex 

MNPs.   
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3. Cíle diplomové práce 

• Zavedení metodiky syntézy magnetických nanočástic (MNPs) a komplexu MNPs 

obalených PEI/CRISPR-Cas9 plazmidem 

 

• Charakterizace MNPs a komplexu MNPs obalených PEI/CRISPR-Cas9 

plazmidem pomocí zeta potenciálu, dynamického rozptylu světla a transmisní 

elektronové mikroskopie 

 

• Ověření zlepšení stability komplexu MNPs/CRISPR-Cas9 plazmidu po navázání 

PEI 

 

• Ověření efektivity transfekce/magnetofekce komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 

plazmidem a následných oprav DSB pomocí NHEJ/HR v buněčné linii HEK293-

TLR3 

 

• Ověření možné cytotoxicity komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 pro HEK293-

TLR3 buněk 
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4. Materiály a metody 

4.1 Plazmid 

Zcela zásadní pro tuto práci je dopravení plazmidů, případně společně s templátem,  

do buněčné linie HEK293 s přidanou sekvencí v genomu tzv. traffic light reporter (TLR) (viz 

kapitola 4.4). Právě díky této TLR3 sekvenci lze kvantitativně určit způsoby DSB oprav  

na DNA. V tomto experimentu byl použit vektor px459-mRFP a templát RS55, který byl 

získán na základě spolupráce s Justus-Liebig-University v Giessenu (Německo) (Song  

& Stieger, 2017). Plazmid typu T3 zahrnoval CRISPR/Cas9 systém, který pomocí sgRNA 

(sekvence 5´-GGTGAGCTCTTATTTGCGTAGGG-3´) cílí na specifické místo v TLR3 oblasti. 

Zároveň tento plazmid obsahuje červený fluorescenční protein (RFP) (obr. 5). Díky RFP lze 

pozorovat i pouze transfekované buňky bez jakékoliv opravy v TLR3 sekvenci. Pokud došlo 

k opravě DSB vytvořeným CRISPR/Cas9 plazmidem a v buňce není přítomný templát, 

využívá buňka NHEJ opravy a dochází k vyzařování modré fluorescence způsobené aktivací 

transkripce modrého fluorescenčního proteinu (BFP). Po přidání templátu RS55 k plazmidu 

typu T3 mohly buňky DSB opravovat pomocí HR, a tím se ve výsledcích zobrazovaly  

jako zeleně fluoreskující na základě zeleného fluorescenčního proteinu (GFP). 

Druhým používaným typem plazmidu byl typ T0, který neměl k dispozici sgRNA. Plazmid  

tak nemohl zacílit na TLR3 sekvenci a byl to proto kontrolní plazmid na určení možného 

počtu transfekovaných buněk. 

Amplifikace plazmidu byla provedena pomocí GenElute™ HP Plazmid Maxiprep Kit. Pomocí 

nanodrop Spectrophotometer ND-1000 (Nanodrop) metody byla měřena koncentrace pDNA 

za absorpce 260 nm.   
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Obrázek č. 5: Modifikovaný CRISPR/Cas9 plazmid px459-mRFP umožňující specifické DSB 

v TLR sekvenci (převzato a upraveno ze Song & Stieger, 2017). A – Z původního plazmidu 

px459 byl vyjmut gen pro puromycin rezistenci a nahrazen mRFP genovou sekvencí; B – T3 

plazmid specificky štěpí DNA v místě TLR sekvence, kdy tento DSB buňka může opravit 

pomocí HR nebo NHEJ             

 

4.2 Syntéza Fe3O4 NPs a jejich komplexu s PEI/CRISPR-Cas9 plazmidem 

Multifunkční MNPs byly vybrány hned z několika důvodů, a to že jsou biokompatibilní, 

biodegradovatelné. Jejich syntéza je snadná a levná a je možné připravit velké množství 

částic.  

Postup syntézy MNPs: 

Připravované Fe3O4 NPs byly syntetizovány pomocí chemické metody koprecipitace,  

kdy srážením dochází k vylučování dvou málo rozpustných látek z roztoku. V tomto případě 

se jednalo o hexahydrát chloridu železitého FeCl3 · 6H2O (Sigma Aldrich) a heptahydrát 
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síranu železnatého FeSO4 · 7H2O (Sigma Aldrich), které byly rozpuštěny ve 100 ml 

deionizované vodě v celkovém molárním poměru 2:1. Takto vytvořená substance 

v ohnivzdorném skle byla dynamicky míchána až na konečnou teplotu 80 ºC na ohřívací 

plotýnce s možností míchání pomocí magnetu MS-H-S (DLAB). Teplotu je potřeba 

kontrolovat pomocí rtuťového teploměru. Za stálého míchání bylo velice pomalu a postupně 

přidáván hydroxid sodný NaOH (Sigma Aldrich), dokud nedošlo ke změně pH až na zásadité 

pH 11. Celá reakce byla podpořena následnou změnou barvy, kdy černá indukovala 

vytváření Fe3O4 NPs. Vytvořená sloučenina byla dále 15 min energeticky míchána při 80 ºC. 

Následně byla teplota snížena na 70 ºC a suspenze byla míchána dalších 30 min.  

Po uplynulém čase byla suspenze postupně chlazena až na pokojovou teplotu.  

Separace Fe3O4 NPs z roztoku byla umožněna pomocí magnetu Dynal invitrogenTM bead 

separation (Invitrogen). Následně došlo k omytí MNPs pomocí deionizované vody  

a přesunutí na alobal, aby mohlo dojít k jejich kompletnímu vysušení při pokojové teplotě  

po dobu minimálně 24 hodin. 

Vysušené MNPs byly uskladněny na stinné a suché místo. V případě pokračování 

experimentu bylo potřebné množství MNPs rozmícháno opět v deionizované vodě a pečlivě 

sonikováno (Transsonic Digital S od společnosti Elma), aby se předešlo zvýšené agregaci 

MNPs.  

Výše zmíněný postup byl upraven podle publikované práce S. J. Ghosh (Ghosh et al., 2015). 

Postup pro vytvoření komplexu MNPs obalených PEI/CRISPR-Cas9 plazmidem: 

MNPs obalené PEI (MW 25 000) od společnosti Sigma Aldrich byly připravené v N/P poměru 

10 (N – nitrogen v PEI; P – fosfor v DNA). PEI, CRISPR/Cas9 plazmid a MNPs byly 

udržovány ve vodném roztoku. Nejprve bylo smícháno 50 µl PEI (40 µg/ml) s 2 µg/ml 

CRISPR/Cas9 plazmidy typu T0 a 1 µg/ml typu T3 smícháno společně s 1 µg/ml templátem 

a ponecháno 30 min v pokojové teplotě. Vytvořený komplex PEI/CRISPR-Cas9 plazmidy byl 

následně inkubován se 100 µl předem sonikovanými MNPs (200 µg/ml) po dobu 1 hodiny.  

Jako kontrolní vzorek byl vytvořen komplex PEI+MNPs (bez plazmidu). Inkubace proběhla  

1 hodinu v pokojové teplotě. 

Tyto dva typy vzorků byly vždycky vytvořeny čerstvě před daným experimentem 

o hmotnostním poměru 10 mezi MNPs a CRISPR/Cas9 plazmid.    

Výše zmíněný postup byl upraven podle publikované práce M. Arsianti (Arsianti et al., 

2010b). 
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4.3 Fyzikálně chemická charakteristika MNPs 

4.3.1 Zeta potenciál 

Prostřednictvím přístroje Zetasizer Nano SZ od společnosti Malvern byla naměřena hodnota 

náboje na povrchu připravovaných MNPs. Principem měření je metoda elektroforetického 

rozptylu světla. Na základě elektrického pole aplikovaném na roztok, ve kterém se nacházejí 

MNPs, získává přístroj rychlost pohybu MNPs, ze které je následně vypočítáván zeta 

potenciál. 

Postup: 

Připravené MNPs byly rozpuštěny v deionizované vodě a následně 1–2 min sonikovány. 

Komplexy MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 byly před připraveny ve vodném prostředí a následně  

1 min sonikovány. 

Přístroj byl nastaven na vhodné podmínky pro měření, tedy na vnitřní teplotu 25 ºC, úhel 

rozptylu 90º a na 3 opakování, aby došlo k získání co možná nejpřesnějších výsledků.  

Pomocí injekční stříkačky byla suspenze přenesena do speciálních kyvet skládaných 

kapilárních Zeta buněk pro měření zeta potenciálu. Hodnoty byly změřeny a vypočítány 

softwarem daného přístroje.  

4.3.2 Dynamický rozptyl světla 

Pomocí přístroje Zetasizer Nano SZ od společnosti Malvern lze získat taktéž data ohledně 

velikosti NPs. Na základě rychlosti pohybu daných MNPs dochází k měření difúzních částic  

a následného přepočítání na velikost.   

Postup:  

Připravené MNPs byly rozpuštěny v deionizované vodě a následně 1–2 min sonikovány. 

Komplexy MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 byly předem připraveny ve vodném prostředí  

a následně 1 min sonikovány. 

Přístroj byl nastaven na vhodné podmínky pro měření, tedy na vnitřní teplotu 25 ºC, úhel 

rozptylu 90º a na 3 opakování, aby se získaly co možná nejpřesnější výsledky.  

Pomocí injekční stříkačky byla suspenze přenesena do speciálních kyvet. Hodnoty byly 

změřeny a vypočítány softwarem daného přístroje.  
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4.3.3 Transmisní elektronový mikroskop 

Pro určení informací o velikosti MNPs a taktéž pro vizualizaci celkového komplexu MNPs 

s PEI/DNA bylo využito transmisního elektronového mikroskopu (TEM) značky Tecnai G2 

Spirit Twin 120 kV (FEI, Czech Republic) v režimu světelného pole. Při průchodu 

energetických elektronů skrze daný předmět a následném zvětšení a zaostření je možné 

pozorovat velikosti v řádech nm.  

Postup: 

Vytvořený komplex MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 byl rozpuštěn ve 3 µl deionizované vodě. Malé 

množství suspenze bylo kápnuto na měděnou TEM mřížku (300 mesh), která byla potažena 

tenkým, elektro-transparentním uhlíkovým filmem. Přebytečná suspenze byla odsáta 

(přibližně po 1 minutě) filtračním papírem, dotykem na dno mřížky. Rychlé odsátí zaručí,  

aby docházelo k minimalizaci nasycení NPs během procesu vysoušení. Tento krok nám 

zaručí zachování struktury MNPs. Vzorky v připravených mřížkách byly zobrazovány pomocí 

TEM v režimu světelného pole.  

4.3.4 Elektroforéza 

Elektroforéza je metoda, která umožňuje separaci úseků DNA podle jejich velikosti. Využívá 

se elektrického pole, kdy záporně nabité nukleové kyseliny putují ke kladnému pólu. 

Postup: 

1, K čerstvě připravenému komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmid (viz 4.2) o objemu 

okolo 150 µl a kontrolnímu vzorku o objemu 2 µl čistého CRISPR-Cas9 plazmidu bylo 

přidáno 5 µl cutsmart pufru (Invitrogen) a restrikční enzymy. Pro CRISPR/Cas 9 plazmid 

označený T0 byl použit 1 µl restrikčního enzymu Nde I (Invitrogen). Pro CRISPR/Cas9 

plazmid označený T3+templát byl přidán 1 µl restrikčního enzymu Nde I a 1 µl restrikčního 

enzymu Not I (Invitrogen). Oba restrikční nukleázy byly určeny pomocí NEBcutter V2.0 

(http://nc2.neb.com/NEBcutter2/). Následovala inkubace 12 hodin ve 37 ºC.   

2, Druhý den byla zastavena reakce s restrikčními enzymy. Vzorky v mikrozkumavkách byly 

inkubovány v 65 ºC (Thermomixer comfort; Eppendorf) po dobu 20 min. Do vzorků byl 

v poměru 1:6 přidán modrý nanášecí pufr Invitrogen (Carlsbad, CA, USA).  

Poté se připravila horizontální aparatura Mini Horizontal Unit (Sigma Aldrich), kam se 

následně mohl nalít připravený 1% agarázový gel. 2 gm agaru (Fisher, Bioreagents) byly 

přidány do 200 ml Tris-acetát-EDTA (TAE) pufru. Pomocí mikrovlnné trouby se roztok 

zahříval (nutně pravidelně míchat kvůli utajenému varu), tak aby došlo k rozpuštění agaru. 

Po rozpuštění byl roztok ochlazován a následně do něj bylo přidáno 7 µl červené barvy 
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(0,001 g/ml) (Gel Red Nukleotic Acid, Biotinium) pro zobrazení DNA. Poté byl zchladlý,  

ale stále tekutý gel nalit do aparatury a vytvořené bublinky rozehnány. Přibližně 1 hodina 

byla potřeba ke ztuhnutí gelu. Po zatuhnutí byla elektroforetická vanička zbavena utěsnění  

a hřebene a vložena do elektroforetické vany Horizontal Unit (Sigma Aldrich). Do té byl 

následně přilit 1× TAE pufr tak, aby byl celý gel ponořen.  

Do mezer po hřebínku byly vzorky nanášeny do jednotlivých jamek po 25 µl, kdy v první  

a poslední jamce byl nanášecí pufr jako standard.  

Aparatura byla uzavřena a připojena ke zdroji, na kterém se nastavilo 80 V a přibližně  

na 1 hodinu. Po uplynutí doby byla reakce zastavena a gel vyjmut.  

Vizualizace gelu proběhla pod UV v přístroji Gel Logic 200, Imaging System (Biotech). 

Výsledky byly uloženy a následně analyzovány. 

4.4 Charakteristika buněk 

Pro experiment byla použita adherentní buněčná linie HEK293 obsahující ve svém genomu 

TLR3 sekvenci (obr. 5B). Tato sekvence obsahuje geny pro BFP a GFP. Pokud dojde k DSB 

ve stop kodonu TLR3 sekvenci a následně dojde k opravě pomocí NHEJ, dojde k transkripci 

BFP. V případě přidání templátu RS55, a opravy DSB pomocí HR začne buňka transkribovat 

GFP. Modifikovaná buněčná linie byla vytvořena pomocí transfekce HEK293 buněk 

vektorem pcDNA3.1 (–) -TLR3 (V795-20) (Life Technologies) a následnou selekcí pomocí 

neomycinu (Geneticin; Life Technologies). Pro tento experiment byly buňky získány díky 

spolupráci s Justus-Liebig-University v Giessenu (Německo) (Song & Stieger, 2017). 

V případě práce s buňkami bylo vždy použito médium DMEM (Dulbecco's Modified 

Eagle Medium) s přidaným 10% fetal bovine serum (FBS), 200 mM Ala-glutaminem (Sigma 

Aldrich), a 50 U/mL Gentamicin (Life Technologies). Buňky byly inkubovány v inkubátoru 

HERA cell 150i (ThermoScientific) ve 37 °C s 5% CO2. 

Pro experimenty in vitro je nezbytné pravidelné pasážování buněčných linií v kultivačních 

lahvích, vždy když je více než 80 % kultivační lahve pokryto buňkami. Pokud by 

k pasážování nedocházelo, buňky by se oddělily ode dna a následně umřely. S buňkami bylo 

vždy manipulováno ve sterilním boxu Laminar Air Flow Cabinate (ThermoScientific). Veškeré 

použité chemikálie byly předem ohřáty na 37 ºC.  

V případě nutnosti pasážování buněk bylo odsáto staré médium a zcela odstraněno přidáním 

5 ml phosphate buffered saline (PBS). Poté byl přidán 1 ml 0,05% Trypsin – EDTA (Thermo 

Fisher Scientific), tak aby bylo pokryto celé dno kultivační lahve. Následně byly buňky 

uloženy na 3 minuty zpět do inkubátoru a po uplynutí času zkontrolovány, zda se oddělily  

od dna lahve. Pro zastavení reakce bylo přidáno 5 ml média s FBS a serologickou pipetou 
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byly opatrně buňky nasáty a přesunuty do 15 ml centrifugační zkumavky. Buňky  

se centrifugovaly v přístroji Centrifuge 570 2R (Eppendorf) po dobu 3 min při otáčkách 

1500×g. Supernatant byl odsát a k peletě byl přidán 1 ml média, ve kterém byl sediment 

opatrně rozmíchán. Ze zkumavky se sedimentem bylo odebráno 250 µl a přeneseno do nové 

kultivační lahve, kam bylo přidáno 5 ml nového média. Buňky byly následně zkontrolovány 

pomocí inverzního optického mikroskopu TH4-200 (Olympus) a uloženy do inkubátoru,  

který měl teplotu 37 ºC a atmosféru 5% CO2.   

4.5 Transfekce buněk 

Pro úspěšnou transfekci je potřeba, aby byl komplex MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmid (viz 

4.2) vytvořen tentýž den. U každého typu transfekce bylo vždy pracováno v duplikátech. 

Pouze v případě ověření experimentu konfokálním mikroskopem byla použita 8-jamková 

destička od společnosti Labtec, určená pro tento typ mikroskopu (viz 4.5.2). 

Postup pro 12-jamkové destičky: 

Buňky byly 48 dny před transfekcí přesunuty z kultivační lahve do 12-jamkové destičky (TPP, 

Sigma Aldrich). Postup byl obdobný jako u pasážování buněk (viz 4.4). Po centrifugaci  

a přidání 1 ml média byly buňky spočítány pomocí Countess II FL automated Cell Counter 

(Life Technologies). Následně bylo do každé jamky přidáno 5 × 105 buněk/jamka naředěných 

1 ml média. V den samotné transfekce byla zkontrolována konfluence buněk, a pokud bylo 

dosaženo optimálně ∼50–60 %, mohla proběhnout transfekce. 

• Pozitivní kontrola – transfekce Lipofectaminem 2000TM 

Jako pozitivní kontrola byly buňky transfekovány pomocí Lipofectamine 2000TM (Invitrogen TM 

Thermofisher Scientific) s příslušným plazmidem T0 a T3+templát. Bylo použito 9 µl 

lipofectaminu na každou jamku 12-jamkové destičky. Ve dvou mikrozkumavkách bylo 

smícháno 9 µl lipofectaminu se 180 µl média a společně inkubovány 5 minut při pokojové 

teplotě. Ve třetí mikrozkumavce byl spojen plazmid T0 o koncentraci 2 µg/ml s 180 µl média 

a opět inkubovali 5 minut při pokojové teplotě. To samé i u čtvrté mikrozkumavky, kdy byl 

spojen plazmid T3 o koncentraci 1 µg/ml a templát o koncentraci 1 µg/ml se 180 µl média. 

Po uplynulém čase byly s ohledem na odlišné typy plazmidu smíchány mikrozkumavky 

s plazmidy a s lipofectaminem a ponechány 20 min při pokojové teplotě. Staré médium  

v 12-jamkové destičce bylo odsáto a přidán 1 ml média bez séra a následně komplex DNA 

s lipofectaminem.  
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• Negativní kontrola – komplex PEI+MNPs 

Další kontrolou pro eliminaci potenciálního samovyzařování fluorescence PEI a MNPs byl 

použit komplex PEI+MNPs. Čerstvě připravený komplex (viz 4.2) byl pomocí sonikátoru 

(přibližně 3 min) zcela homogenizován v 1 ml deionizované vody, ve které byl taktéž 

smíchán. Při transfekci bylo staré médium z daných jamek odsáto a přidán 1 ml média  

bez séra. Následně byl přidán homogenizovaný roztok s komplexem PEI+MNPs.   

• Transfekce komplexem MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmidy 

Obdobně se postupovalo i v případě samotných vzorků. Čerstvě připravený komplex (viz 4.2) 

MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmid v deionizované vodě byl sonikován 1–2 min (ne více, aby 

nedošlo ke zničení plazmidu). Do předem daných a pečlivě nadepsaných jamek  

12-jamkové destičky byl přidán tento komplex společně s 1 ml nového média bez séra.  

U plazmidů typu T0 a T3+templát se postupuje stejně.  

Takto připravená 12 jamková destička (viz obr. 6) byla vložena na 30 min do inkubátoru.  

Po uplynulé době bylo přidáno 10% FBS.  

• Magnetofekce 

Jako další část porovnávání experimentu byla magnetofekce 12-jamkové destičky, kde se 

nacházely jamky s komplexy PEI+MNPs a MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmid připravované 

stejně, jak je výše zmíněno. Tato destička byla po transfekci položena na magnetickou desku 

(Magnetic 96 – well separator od společnosti Life technologies) na dobu 1 hod. Poté byl 

magnet odebrán. Po 30 minutách během 1 hod. byly buňky vyndány z inkubátoru za účelem 

přidání 10% FBS.  

Výše zmíněný postup byl upraven podle publikované práce M. Arsianti (Arsianti et al., 2010b; 

Arsianti et al., 2010a). 
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Obrázek č. 6: Schéma 12-jamkové destičky s transfekovanými buňkami specifickým 

vzorkem. Obdobné schéma bylo použito i v případě magnetofekce. 

4.5.1 Průtoková cytometrie 

Průtoková cytometrie je laboratorní metoda, díky které je možné postupně analyzovat 

vlastnosti jednotlivých buněk v buněčné linii, a to vše za velmi krátkou dobu. Fluorescenční 

průtoková cytometrie (FACS) je jeden z typů průtokové cytometrie, který dokáže roztřídit 

jednotlivé buňky na základě specifického rozptylu světla a jejich fluorescenční aktivity. 

V tomto experimentu nebylo potřeba přidávat žádné fluorescenční značení, neboť buňky 

obsahovaly systém TLR3 (viz 4.4). 

Postupu: 

Buňky byly transfekovány čerstvě připraveným komplexem MNPs (viz 4.5). Po 24 hodinách 

od transfekce jim bylo vyměněno médium. Následně byly ponechány 48 hodin v inkubátoru 

při teplotě 37 ºC a v atmosféře 5% CO2. 

Po uplynulém čase od transfekce bylo buňkám odsáto médium, byly promyty 1–2× 5 ml PBS  

a přidáno 200 µl Trypsin (0,05 %). Buňky byly ponechány 2 minuty v inkubátoru a následně 

byla reakce zastavena přidáním 800 µl média s FBS. Buňky oddělené ode dna 12-jamkové 

destičky byly pomocí pipety přesunuty do předem popsaných 15 ml falkonek. 

Před samotnou analýzou vzorku byly buňky velmi opatrně pipetou nasáty a přesunuty  

do zkumavek určených pro FACS. Výsledky byly zpracovány pomocí FACS typu LSR II 

cytometer (Becton-Dickinson).  
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4.5.2 Konfokální mikroskop 

Konfokální mikroskop je speciální typ optického mikroskopu, který má mnohonásobně vyšší 

rozlišovací schopnosti než běžný světelný mikroskop. Je to dáno možností omezit šum  

nad a pod rovinou zobrazení. Zároveň je také možné pozorovat excitací vyvolanou 

fluorescenci vyzařující ze vzorku díky excitačním laserům s definovanými vlnovými délkami. 

V konfokálním mikroskopu jsou umístěny band-pass filtry, které jsou schopné propouštět 

vlnové délky s odlišnými rozmezími. Právě přes tyto filtry následně prochází emitované 

světlo ze vzorku.  

Postup: 

Pro konfokální mikroskop Leica TCS SP5 byla použita 8-jamková destička s počáteční 

konfluencí 4 × 105 buněk/jamka 1 den před měřením. Buňky byly transfekovány obdobně 

jako v případě 12-jamkové destičky (viz 4.5) lipofectaminem, MNPs a komplexem 

MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmid (1 µg DNA/jamka). Vždy bylo k celkovému objemu vzorků 

přidáno 0,5 ml média bez séra na 30 minut. Poté bylo přidáno 10% FBS. Stejný postup byl 

uplatněn také pro magnetofekce 8-jamkové destičky, kdy byl magnet po 1 hodině odebrán.  

Buňky byly ponechány 24 hodin v inkubátoru při teplotě 37 ºC a v atmosféře 5% CO2  

a následně bylo médium vyměněné za čerstvé. Následně byly buňky fotografovány ve všech 

nezbytných filtrech pro zobrazení fluorescence díky RFP, BFP a GFP.  

4.6 Cytotoxicita 

Výsledky cytotoxicity udávají, zda je transfekce pomocí MNPs pro buňky toxický. Test byl 

proveden pomocí netoxického kitu AlamarBlue®. V případě NPs se jedná  

o nepostradatelnou informaci. 

Postup:  

Buňky v 12-jamkové destičce byly transfekovány (viz 4.5) a ponechány 24 hodin,  

než proběhla výměna média (1 ml). Poté bylo přidáno 100 µl AlamarBlue® (Thermo Fisher 

Scientific) (10X) do každé jamky. Buňky byly inkubovány 2 hodiny ve 37 ºC. 

Pomocí přístroje CLARIOstar (LABTECH, Germany) byla naměřena absorbance 535/600 nm 

vlnové délky. Data byly vyhodnoceny s ohledem na možné vyzařování pozadí (600 nm). 

Výsledky byly vztaženy ke kontrolním hodnotám buněk, které nebyly transfekovány MNPs.      

4.7 Statistika 

Níže uvedené výsledky znázorňují průměrné hodnoty z jednotlivých měření s patřičnými 

směrodatnými odchylkami. Pro statistickou analýzu byl použit nepárový t-test. 



40 
 

Pravděpodobnost (p) ≤ 0,05 byla označena za signifikantní. Veškeré statistické výpočty a 

grafy byly provedeny pomocí programu Originlab 8 (OriginLab Corporation USA). 
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5. Výsledky  

5.1 Syntéza Fe3O4 NPs pomocí metody koprecipitace 

Zcela zásadní pro celý průběh experimentu bylo vytvoření superparamagnetických NPs 

(SPIONs). K jejich vytvoření byla použita metoda chemické koprecipitace, která způsobila 

vysrážení Fe3O4 NPs. Touto metodikou bylo možno snadno a levně vytvořit dostatečné 

množství MNPs, které byly následně charakterizovány. Usušené a správně uskladněné 

MNPs (v suchu, aby nemohlo docházet ke korozi železa) bylo možné uchovat až několik 

měsíců.  

 

Obrázek č. 7: Ukázka magnetizace superparamagnetických NPs. (a) – MNPs po sonikaci 

v deionizované vodě; (b) – postupná separace MNPs od vodního prostředí pomocí magnetu; 

(c) – finální separace pomocí magnetu  

5.2 Určení náboje na povrchu MNPs a komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 

Změřením zeta potenciálu pomocí Zetasizer Nano SZ (Malvern) bylo možné určit, zda je 

náboj na povrchu částic kladný, záporný či neutrální, kdy pozitivní i negativní náboj zajistí 

sníženou agregaci MNPs jako žádoucí výsledek. Zeta potenciál je vyměřen na základě 

rychlosti pohybu MNPs v elektrickém poli aplikovaném na roztok. V tomto experimentu 

všechny typy vzorků – MNPs, PEI+MNPs a oba typy komplexů MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 

plazmid T0 a T3+templát měly pozitivní náboj ve vodném prostředí s pH 7. U komplexů s PEI 

bylo možné pozorovat vyšší zeta potenciál měřený v mV, a to díky PEI, který má kladně 

nabitý potenciál. Značný pokles v přítomnosti plazmidu může být způsoben záporně nabitou 

DNA.  
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Při měření zeta potenciálu v DMEM s přidaným sérem 10% FBS se hodnoty všech komplexů 

staly zápornými. Pro MNPs, PEI+MNPs a komplexy MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmidy typu 

T0 a T3+templát byly naměřené hodnoty -13,5; -6,43; -6,34 a -7,36 mV. Tyto výsledky značí, 

že povrch MNPs dokáže absorbovat sérum obsažené v DMEM. Výsledky měření byly 

vyhodnoceny a byla vypočítána směrodatná odchylka. 

 

 

 

A. 

B. 



43 
 

Graf č. 1: Naměřený zeta potenciál připravovaných MNPs, PEI+MNPs a komplexu 

MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmidem T0 a T3+templát. A. – v deionizované vodě o pH 7; B. 

– negativní hodnoty v 10% DMEM (průměr ± S.D.; n = 3) 

5.3 Distribuce velikosti MNPs a komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9  

Údaje o velikosti připravovaných MNPs a jejich komplexů byly získány metodou 

dynamického rozptylu světla (DLS) pomocí Zetasizer Nano SZ (Malvern). Výsledky velikostí 

jsou spočítány měřením intenzity rozptýleného světla a rychlosti pohybu částic,  

která podléhá Brownovu pohybu v dispergovaném médiu. Samotné MNPs bez komplexu 

vykazují rozměry v průměru okolo 150 nm. S vytvářením složitějších komplexů obalujících 

MNPs lze pozorovat zvyšující se trend na více než 200 nm, což může být spojeno 

s hydrofilními skupinami PEI. Tak může celý obal okolo MNPs interagovat s molekulami 

vody, které zvětšují jejich velikost. U komplexu s T3+templát je značný propad ve velikosti  

na 152 nm, který může být spojen s vytvářením vodíkových vazeb v přítomnosti PEI a DNA 

podílejících se na vytváření obalu okolo MNPs. Dané rozměry MNPs měly přesto ideální 

velikost pro pohlcení buňkou.  

Při transfekci se MNPs dostávají do roztoku 10% DMEM, kde dochází k agregaci MNPs díky 

volným solím. Velikost komplexu PEI+MNPs se následně dostává na 602 nm, pro komplexy 

MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmid T0 a T3+ templát je velikost 1330 nm a 956 nm.  

Přesto index polydisperzity, získaný měřením, udává hodnotu okolo 0,3 pro všechny vzorky, 

což poukazuje na fakt, že jsou MNPs monodisperzní.  

 

A. 
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Graf č. 2: Hydrodynamické rozměry (nm) syntetizovaných MNPs a komplexu 

MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmidy T0 a T3+templát. A. – ve vodném prostředí o pH 7.0;  

B. – v 10% DMEM (průměr ± S.D.; n = 3) 

5.4 Zobrazení velikosti jednotlivých částic MNPs a komplexu 

MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 pomocí transmisního elektronového 

mikroskopu 

Speciálního mikroskopu TEM značky Tecnai G2 Spirit Twin 120 kV (FEI, Czech Republic) 

bylo využito pro možné zobrazení velikostí v nm. MNPs stejně jako komplex MNPs obalený 

PEI/CRISPR-Cas9 byly rychle vysoušeny, aby nedošlo k porušení struktury částic.  

Na snímcích je možné pozorovat jednotlivé částice MNPs, které měly velikost okolo 12 nm  

a sférický tvar. Vytvořené komplexy byly o rozměrech 20 nm a měly o poznání zvýšenou 

agregaci, což je nejspíše způsobeno PEI obalující MNPs.  

B. 
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Obrázek č. 8: Vytvořené snímky MNPs a komplexů MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmid T0  

a T3+templát pomocí TEM. (a) – MNPs; (b) – PEI+MNPs; (c) – MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 

plazmidem typu T0; (d) – MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmid typu T3 společně s templátem 

5.5 Analýza stability komplexu MNPs/CRISPR-Cas9 plazmidu  

po navázání PEI 

Za pomoci využití specifických restrikčních endonukleáz Nde I (restrikční pozice 179 bp, 595 

bp) a Not I byla ověřena možnost sestřihu použitých plazmidů T0 a T3+templát. Reakce 

sestřihu probíhala 12 h při 37 ºC, než byla zastavena v 65 ºC po dobu 20 min. Fragmenty 

byly rozděleny pomocí elektroforézy za použití 1% agarázového gelu. Rozdělení na gelu bylo 

vizualizováno pod UV světlem v přístroji Gel Logic 200, Imaging System (Biotech).  

Při syntéze komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 dochází v prvním 

kroku k vytvoření komplexu plazmidu s PEI (viz 4.2), aby po pohlcení celého 

komplexu buňkou nedocházelo k degradaci plazmidu.  Stabilita plazmidu s PEI byla ověřena 

štěpením restrikčními endonukleázami in vitro. U kontrolních vzorků plazmidů T0  

a T3+templátu lze pozorovat štěpení plazmidů na rozdíl od komplexu plazmidů s PEI. Tímto 

pokusem byla ověřena hypotéza vyšší stability komplexu s PEI.  



46 
 

 

Obrázek č. 9: Absence fragmentů u komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 štěpených pomocí 

restrikčních endonukleáz Nde I a Not I. 1 – velikostní standard (1 kb); 2 – pozitivní kontrola 

samotného plazmidu typu T0 štěpeným Nde I; 3 – pozitivní kontrola samotného plazmidu 

typu T3s přidaným templátem štěpeným Nde I + Not I; 4 – komplex MNPs/PEI/CRISPR-

Cas9 T0 štěpeným Nde I; 5 – komplex MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 T3+templát štěpeným Nde I 

+ Not I  

5.6 Kvantitativní měření efektivity opravy DSB pomocí NHEJ nebo HR po 

transfekci komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 

Efektivita transfekce byla měřena 72 hodin od transfekce/magnetofekce MNPs a komplexu 

MNPs/PEI/CRISPR-Cas9. Pomocí FACS byla analyzována vyzařující fluorescence RFP, 

BFP a GFP. Oba typy CRISPR/Cas9 plazmidů T0 a T3 obsahovaly gen pro mRFP,  

čímž mohla být ověřena i pouhá transfekce buněk, aniž by se v některých případech vytvořila 

cílová nukleáza DSB v TLR sekvenci genomu buněčné linie HEK293. T0 plazmid 

neobsahoval gRNA potřebnou pro zacílení na zvolený úsek DNA hostitelské buňky.  

Při analýze tohoto vzorku lze tedy pozorovat pouze RFP, které nám udává efektivitu 

transfekce. Plazmid označovaný jako T3 obsahuje gRNA zacílenou na TLR oblast v genomu 

buněk. Pokud je společně s plazmidem T3 dodán do buňky templát, může buňka 

rozhodnout, zda DSB opraví pomocí NHEJ nebo HR. Díky TLR sekvenci lze toto rozhodnutí 

pozorovat, neboť při využití NHEJ dojde k transkripci BFP a při HR dojde k transkripci GFP 
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(viz obr. 5). Při výpočtu efektivity transfekce (%) byla zahrnuta data z vícera měření. 

Fluorescenční záření pozadí a netransfekovaných buněk (negativní kontrola) bylo odečteno 

u jednotlivých vzorků.    

Jako pozitivní kontrola byla provedena transfekce pomocí Lipofectaminu 2000 TM. Na grafu 3 

lze pozorovat, že efektivita transfekce pomocí lipofectaminu je u plazmidu T0 okolo 20 %  

u RFP. V porovnání s transfekcí MNPs má lipofectamin vyšší efektivitu. 

Jako negativní kontrola byl použit komplex PEI+MNPs. Z grafu je patrné, že tento komplex 

nemá vlastní autofluorescenci. 

Vzorek buněk transfekovaných metodou magnetofekce komplexem MNPs/PEI/CRISPR-

Cas9 plazmid T0 ukazuje efektivitu experimentu okolo 13 %. U plazmidu typu T3 s přidaným 

templátem je tato hodnota dokonce zvýšena na 10 % u RFP, BFP je oproti lipofectaminu 

sníženo o 1 %, tedy na 5 %. HR je pro buňku ve většině případů nevýhodná, a proto je tedy 

náročné docílit HR. Zde vidíme opravy pomocí HR pouze u necelého 1 % buněk.  

Oproti magnetofekci je klasická transfekce buněk o něco méně efektivní, nicméně tento 

výsledek není statisticky významný. U plazmidu T0 byla vypočítána pouze 10% úspěšnost.  

U plazmidu T3+templát poté pro RFP 8 %, BFP 5 % a pro GFP méně než 1 %.  

Statistika byla vždy provedena v porovnání s negativní kontrolou netransfekovaných buněk 

zvlášť pro jednotlivé fluorescenční proteiny. 
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Graf č. 3: Určení efektivity transfekce vyhodnocené dle výsledků z FACS. Vzorky označené  

na konci písmenem M jsou vzorky, které byly transfekovány pomocí metody magnetofekce. 

Vzorky označené na konci X byly transfekovány standardním postupem. (*p < 0,05;  

**p < 0,005; ***p < 0,001)  

 

 

 

 

Obrázek č. 10: Ukázka výsledků FACS, ze kterých vychází graf 3. A. – MNPs/PEI/T3+tem. 

M (magnetofekce); B. – MNPs/PEI/T3+tem. X (transfekce) 

5.7 Vizualizace efektivity oprav NHEJ a HR u transfekovaných buněk 

HEK293  

Pomocí konfokálního mikroskopu byly ověřeny výsledky z FACS metody (viz 5.6). Na první 

pohled byl znatelný rozdíl mezi transfekcí lipofectaminem a komplexem MNPs/PEI/CRISPR-

Cas9.Taktéž tomu bylo i v případě porovnání magnetofekce a běžné transfekce, přestože 

z výsledků FACS bylo dokázáno, že se jedná o výsledek nesignifikantní. Je zde názorně 

ukázáno, že k HR dochází opravdu velmi zřídka. Lze také pozorovat buňky, které vykazují 

pouze přítomnost BFP způsobené nejspíše dřívější ztrátou RFP.  

B. 

A. 
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Kompozit B. F. BFP GFP RFP 
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Obrázek č. 11: Efektivita transfekce/magnetofekce buněčné linie HEK293 – TLR3 a míra 

opravy DSB pomocí NHEJ nebo HR. CRISPR/Cas9 plazmidy označené T0 a T3 obsahovaly 

mRFP, které určuje míru transfekce. Díky TLR3 sekvenci lze vizualizovat možné typy oprav 

DNA. (a) – Blank; (b) – pozitivní kontrola T0 + lipofectamin; (c) – pozitivní kontrola 

T3+templát + lipofectamin; (d) – magnetofekce PEI+MNPs; (e) – magnetofekce komplexu 

MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmid T0; (f) – magnetofekce komplexu MNPs/PEI/CRISPR-

Cas9 plazmidem T3 s přidaným templátem; (g) – transfekce PEI+MNPs; (h) – transfekce 

komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmid T0; (i) – transfekce komplexu 

MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmid T3 s přidaným templátem.  
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5.8 Nízká cytotoxicita MNPs/PEI komplexu  

Transfekované buňky lipofectaminem a komplexem PEI+MNPs, bez přítomnosti plazmidu, 

byly podrobeny testu na zjištění míry cytotoxicity daných vzorků. Hlavní aktivní složkou 

AlamarBlue testu je sloučenina resazurin, která má modrou barvu, ale nevyzařuje 

fluorescenci, je netoxická a snadno prochází skrze buněčné membrány. Uvnitř živé buňky se 

resazurin přeměňuje na resorufin, který má červenou barvu a vyzařuje silnou fluorescenci. 

Díky této změně lze následně zjistit aktivitu metabolismu buněk a vyvodit z toho, do jaké míry 

jsou MNPs toxické. Pomocí přístroje CLARIOstar (LABTECH, Germany) byla naměřena 

absorbance 535/600 nm vlnové délky, s ohledem na možné vyzařování pozadí (600 nm).  

Z výsledků je patrné, že netransfekované buňky vyzařují nejvyšší fluorescenci a jsou tedy 

nejvíce metabolicky aktivní. V porovnání s lipofectaminem je u transfekce komplexem 

PEI+MNPs patrná nižší fluorescence. Výsledky jsou nesignifikantní, a tedy statisticky 

nevýznamné. 

 

Graf č. 4: Intenzita fluorescence jednotlivých vzorků ukazující aktivitu metabolismu daného 

komplexu měřenou pomocí AlarmarBlue® testu. (*p < 0,05) 
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6. Diskuze 

V poslední době se ve vědecké sféře začínají objevovat stále častěji experimenty s využitím 

jak různých typů NPs, tak i uměle vytvořených cílových nukleáz. Všeobecně platí,  

že pro použití těchto systémů in vivo musí být systém biokompatibilní, biodegredovatelný  

a především netoxický pro buňky (Cheng et al., 2018; Chang et al., 2018). MNPs se začaly 

v medicíně využívat nejčastěji jako prostředek pro zobrazovací metodu MRI nebo metodu 

hypertermie, které se využívá při léčbě nádorů (Aşik et al., 2016). MNPs mají oproti ostatním 

NPs jednu značnou výhodu. Jsou magnetické a lze tedy určovat směr jejich pohybu, čehož 

může být využito v in vivo experimentech (Krishnan, 2010). K tomu, aby se ovšem staly  

pro buňky atraktivní je potřeba přizpůsobit jejich velikost, tvar, a především je nezbytné 

modifikovat jejich povrch, který bude také udávat náboj celého komplexu. Přirozený náboj 

buněčných membrán je slabě negativní, a proto jsou všeobecně lépe vychytávány NPs 

s pozitivním nábojem na svém povrchu než s neutrálním, či dokonce negativním (Albanese  

et al., 2012).  

Pozitivní náboj látky obalující MNPs je zcela zásadní i z důvodu možnosti vytvoření 

komplexu s DNA, která má záporně nabité částice. Pro obalení MNPs se využívají 

nejrůznější organické látky (Ghosh et al., 2015), ale jedny z nejlepších výsledků jsou 

připisovány právě PEI. Jedná se o kationtový polymer, který se ukazuje jako skvělý 

pomocník genového přenašeče pro úspěšnou transfekci buněk. (Boussif et al., 1995). Nejen 

že se jedná o polymer atraktivní pro buňky, aby ho pozřely, ale zároveň dokáže uniknout  

z endozomu/lyzozomu díky vlastnosti tzv. efektu protonové houby (viz kapitola 2.3.2.1 B). 

Nejlepších výsledků pro úspěšnou transfekci je dosaženo u PEI o molekulární hmotnosti 

25 000 Da (Pandey & Sawant, 2016). Samotný polymer PEI je oproti transfekci 

lipofectaminem více toxický pro buňky (Ryu et al., 2018), a proto je dobrý PEI spojovat 

v komplex jako např. s MNPs. 

V této diplomové práci byl vytvořen komplex PEI s CRISPR/Cas9 plazmidem. CRISPR/Cas9 

restrikční endonukleáza je účinný prostředek pro vytvoření inzercí či delecí v hostitelském 

genomu, a to díky možnostem oprav pomocí NHEJ a HR, která je možná díky přidání 

templátu nesoucího potřebné geny (Niu et al., 2014b; Wang et al., 2013). HR je skvělým 

nástrojem pro terapeutické využití, bohužel pro buňku je tato metoda opravy mnohonásobně 

náročnější, a proto méně častá (Hoshijima et al., 2016). V experimentu použité plazmidy 

px459-mRFP označované jako T0 a T3 byly získány díky spolupráci s Justus-Liebig-

University v Giessenu (Německo). Plazmid T3 obsahoval sgRNA, Cas9 a mRFP gen, zatím 

u plazmidu T0 chyběla část sgRNA potřebná k zacílení na specifickou sekvenci v genomu. 

Společně s plazmidem T3 byl buňkám dodáván taktéž templát RS55 (Song & Stieger, 2017). 
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Díky sgRNA obsažené v plazmidu docházelo k zacílení na specifickou sekvenci TLR3  

u modifikovaných buněk HEK293 získaných díky spolupráci s Justus-Liebig-University  

v Giessenu (Německo). V TLR3 sekvenci byly obsaženy geny BFP a GFP, které se 

transkribovaly podle opravy DSB vytvořeným Cas9. Pokud došlo k NHEJ bylo možné pomocí 

nejrůznějších technik pozorovat BFP. V případě HR naopak k pozorování GFP (viz obr. 5B) 

(Song & Stieger, 2017). Tato změna byla hlavním cílem pozorování v jednotlivých pokusech. 

Celý koncept této diplomové práce lze rozdělit do dvou hlavních skupin. Nejprve bylo potřeba 

zavést metodiku pro syntézu Fe3O4 NPs, tedy MNPs, a komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 

plazmidu, s následnou fyzikálně-chemickou charakteristikou. Po uspokojivých výsledcích se 

začalo pracovat s buněčnou linií HEK293 na její úspěšné transfekci. Při těchto pokusech 

byla určována efektivitu transfekce, efektivita NHEJ a HR. Zároveň byl proveden také test 

cytotoxicity MNPs a jejich komplexu.  

Jednou z fyzikálně-chemických charakteristik MNPs a komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 

bylo zjištění náboje na povrchu pomocí výpočtu zeta potenciálu. Vzorky byly rozpuštěny 

v deionizované vodě o pH 7. U všech vzorků byl naměřen pozitivní náboj na povrchu.  

Je to dáno tím, že PEI je kladně nabité (Calatayud et al., 2013; Park et al., 2010). Naopak 

DNA je tvořena záporně nabitými částicemi, a tak mohlo dojít k ponížení kladného náboje 

celého komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9. Z těchto výsledků (buďto více, či méně kladného 

náboje povrchu komplexu) lze tedy odvodit množství a typ struktury obalující MNPs.  

U testování MNPs a komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 rozpuštěných v 10% DMEM bylo 

zjištěno, že náboj na povrchu se změní na negativní. Je to způsobeno adsorpcí séra 

v DMEM na povrch komplexu, který změní celý náboj povrchu. Přesto je komplex 

MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 pro buňky atraktivní k pohlcení právě díky séru na povrchu 

komplexu (Arsianti et al., 2010a). Z výsledků lze také určit, že částice, díky jejich odpuzování 

z důvodu pozitivního či negativního náboje, neměly tendenci se shlukovat, ale naopak 

odpuzovat, a tak mohlo dojít k vytvoření monodisperzních částic.  

Pro určení hydrodynamické velikosti MNPs a komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 byl použit 

přístroj na měření DLS ve vodném prostředí o pH 7. Velikost MNPs je zcela zásadní  

pro určení, zda je buňka schopna celý komplex pojmout. Všeobecně platí, že čím menší 

velikost, tím snazší je pro buňku pohlcení částic. Změna velikosti může být dána 

hmotnostním poměrem PEI : MNPs nebo změnou pH, který je zásadní i v případě naměření 

zeta potenciálu. Podle výsledků z DLS lze taktéž určit, k jak velké agregaci komplexů 

dochází (Zhou et al., 2009). V hydrodynamickém prostředí bylo možné pozorovat velikost 

MNPs okolo 150 nm a se zvyšujícím se přidávání látek do komplexu tato hodnota rostla  

až na maximální hodnotu okolo 212 nm. Ve výsledcích se objevil propad velikosti  

u komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmid T3+templát. Jedno z možných vysvětlení je, 
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že došlo k vytvoření vodíkových vazeb v přítomnosti PEI a DNA podílejících se na vytváření 

obalu okolo MNPs. Přestože je nárůst velikosti dán přítomností PEI, protože obsahuje 

hydrofilní skupiny interagující s molekulami vody, je prokázán pozitivní vliv PEI na zlepšení 

stability komplexu, lepší disperzi a také na menší agregaci (Arsianti et al., 2010a).  

Pro porovnání byly MNPs a komplex MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 naměřeny taktéž v 10% FBS 

DMEM. Zde byl patrný obrovský nárůst ve velikosti, který je způsoben agregací vyvolané 

nejspíše solemi obsažených v séru. Publikace ovšem poukazují na fakt, že právě adsorpce 

séra na komplex MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 zlepšuje vektorovou disperzi v DMEM díky 

sterické stabilizaci (Chen et al., 2008). Index polydisperzity udával hodnotu okolo 0,3  

pro všechny vzorky, což poukazuje na fakt, že jsou MNPs monodisperzní. V zásadě ovšem 

platí, že záleží taktéž na možnosti sonikování komplexu těsně před experimentem,  

aby nedošlo k příliš vysoké agregaci a sedimentaci. Pokud jsou ovšem MNPs shlukovány, 

určuje to taktéž jejich stabilitu jako pozitivní výsledek. V případě jiné přípravy MNPs je možné 

docílit i nižší průměrné velikosti NPs (Calatayud et al., 2013; Arsianti et al., 2010b).  

K zjištění velikostí a vizualizaci tvaru jednotlivých MNPs a jejich komplexu ve vysušeném 

stavu byl využit TEM. Ze snímku lze analyzovat, že jednotlivé MNPs mají sférický tvar  

o velikosti přibližně 12 nm. V případě komplexů MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 byl pozorováno 

zvětšení až na 20 nm. Patrná agregace byla zvýšena u vzorků tvořících komplex. V jiných 

experimentech bylo zjištěno, že velikost agregátů je závislá i na pH roztoku, ve kterém byly 

MNPs vytvořeny (Park et al., 2010). V kyselém pH jsou MNPs více disperzní, pokud ovšem 

navrátíme neutrální pH, MNPs nejsou schopny tvořit agregát a nejsou tedy natolik stabilní 

(Zhou et al., 2009; Calatayud et al., 2013).       

Jednou z hypotéz bylo, že PEI dokáže stabilizovat komplex MNPs/CRISPR-Cas9. 

V některých publikacích jsou zveřejněny výsledky poukazující na možnost, že plazmid 

s navázaným PEI dokáže být chráněn před rozštěpením, protože PEI je tvořen z velké části 

aminoskupinami schopné vázat oligonukleotidy nebo plazmid (Park et al., 2010). Pro ověření 

předpokladu bylo využito restrikčních enzymů, které v případě v přítomnosti čisté pDNA 

dokázaly rozštěpit plazmid na předem určených místech. Pokud byly enzymy přidány  

ke komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9, nebyl detekován žádný signál. Protože plazmid byl 

obalen PEI, lze tedy z výsledků vyvodit, že PEI dokáže ochránit DNA před restrikčními 

enzymy uvnitř buňky, dokud nedojde k jeho uvolnění z komplexu. Tím se zvyšuje 

pravděpodobnost dopravení neporušeného plazmidu až do jádra transfekovaných buněk. 

Pro ověření hypotézy by bylo vhodné vyzkoušet více možných variant pro určení, zda PEI 

má opravdu schopnost stability. 

V druhé části experimentu bylo pracováno s buňkami HEK293-TLR3. Díky speciální 

modifikaci buněk, která je zmíněna výše, je možné rozpoznat, zda je transfekce komplexem 
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MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 efektivní a jestli k opravám DSB došlo pomocí NHEJ nebo HR. 

Hlavní částí pozorování bylo umožněno pomocí přístroje FACS. Díky němu lze kvantitativně 

určit efektivitu transfekce pomocí MNPs. Vytvoření komplexu PEI/plazmid se zdá být velice 

užitečná metoda, neboť je DNA chráněná před možnou degradací v intracelulárním prostoru 

buňky či lyzozomu/endozomu. Zároveň se plazmid s PEI uvolňuje přímo do jádra (Arsianti  

et al., 2010b). Z výsledků vyplývá, že lipofectamin – pozitivní kontrola transfekce je více 

efektivní v přenesení plazmidu do buňky než komplex MNPs/PEI/CRISPR-Cas9. Hypotéza 

účinnější magnetofekce, než běžné transfekce buněk byla na grafu patrná o více než 2 %  

u RFP. Buňky byly po transfekci komplexem MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 ponechány 1 hodinu 

na magnetické desce, díky které došlo k magnetizaci MNPs a rychlejšímu usazení přímo  

na adherentní buněčnou linii. Nicméně výsledek větší efektivity magnetofekce nebyl v našem 

případě statisticky významný, přestože i v řadě dalších prací je tato metoda popsána jako 

účinnější (Hryhorowicz et al., 2018; Zhou et al., 2009). Jedním možným vysvětlením,  

proč k tomuto výsledku došlo, je, že počet živých buněk se u jednotlivých opakování velmi 

lišil, a proto je i velmi vysoká směrodatná odchylka. Problémem, proč byla transfekce 

snížena i v případě lipofectaminu může být fakt, že modifikované buňky HEK293-TLR3 

mohou mít své limity pro transfekci. Z tohoto důvodů je možné, že magnetofekce nedosáhne 

u těchto buněk lepších výsledků. Další parametr, který bylo možné pomocí FACS pozorovat, 

byla efektivita opravy DSB pomocí NHEJ a HR. Je dokázáno, že oprava pomocí HR je  

pro buňku často nevýhodná, a proto je velmi náročné docílit vmezeření genu  

do hostitelského genomu. Analyzované výsledky udávají v tomto experimentu méně  

než 1 %. U opravy pomocí NHEJ jsou výsledky o něco pozitivnější, ale stále pouhých 5 % 

(Song & Stieger, 2017).       

Pomocí konfokálního mikroskopu byly vizualizovány výše zmíněné výsledky. Na snímcích 

bylo patrné, že účinek magnetofekce je zvýšen oproti běžné transfekci, i když výsledky 

z FACS analýzy byly statisticky nevýznamné. Potvrdilo se také, že k HR dochází opravdu jen 

zřídka a je tedy těžké tuto opravu pozorovat. Teoreticky se předpokládalo, že v případě 

signálu BFP, případně GFP, který značí NHEJ a HR, bude možné pozorovat taktéž RFP. 

Tato fluorescence by se měla objevit vždy i v případě transfekce buněk bez zásahu do TLR3 

sekvence. Na základě analýzy snímků z konfokálního mikroskopu je možné pozorovat 

buňky, které translatovaly gen BFP případně GFP, ale signál pro transfekci chybí. Z těchto 

výsledků lze soudit, že může být nejspíše RFP v buňce zničen, či z jiných důvodů se RFP 

přestalo transkribovat.  

Aby experiment mohl pokračovat in vitro a v budoucnu mohl být použit in vivo, je potřeba 

otestovat cytotoxicitu komplexu. V experimentu byl využit AlamarBlue® test, ze kterého  

na základě fluorescence lze vyhodnotit aktivitu metabolismu buněk (Kami et al., 2011),  
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a tak vyhodnotit cytotoxicitu. Životaschopnost buněk je v přítomnosti lipofectaminu mírně 

snížena, tak jak bylo očekáváno, nicméně výsledek je nesignifikantní, stejně jako v případě 

komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9. Jedním z vysvětlení, proč je mírně zvýšená cytotoxicita 

komplexu MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 je, že PEI funguje jako tzv. protonová houba po pohlcení 

buňkou a následnými událostmi dokáže zničit endozom/lyzozom. Obsah těchto odpadních 

vezikul se následně vyleje do intercelulárního prostoru buňky a to může být pro buňky fatální 

(Boussif et al., 1995). Výsledky ovšem vycházejí nesignifikantně a lze tedy soudit, že toxicita 

není příliš velká, tak aby zabránila v pokračování experimentů v budoucnu.   
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7. Závěr 

Téma genové terapie je již známé řadu let a v poslední době se objevily na trhu první léčby 

pomocí genové terapie běžně přístupné pro pacienty (Cheng et al., 2018). V zásadě jde  

o přenos požadovaného úseku DNA do buněk pacienta buďto in vitro nebo in vivo, při kterém 

se nejčastěji využívají adeno–asociované viry jako přenašeče. Jako zcela nová možnost  

pro genovou terapii se ukazuje využití cílových nukleáz, které se již využívají pro genovou 

editaci. Protože je ale tento systém potřeba nějak dopravit do buněk, začínají se objevovat 

první úspěšné experimenty na zvířecích modelech, které využívají NPs jako přenašeče  

pro cílové nukleázy (Wang et al., 2017).  

Tato diplomová práce byla zaměřena na možnost využití nanočástic pro přenos genové 

terapie, konkrétně uměle vytvořené CRISPR/Cas9 restrikční nukleázy. Za nejvhodnější typ 

NPs byly vybrány multifunkční MNPs, které se již objevují v experimentech in vivo  

a v některých případech i testech na lidech, jako například pro zobrazovací metodu MRI. 

V diplomové práci bylo dokázáno, že pomocí chemické metody koprecipitace je možné 

snadno a rychle vytvořit velikostně přijatelné MNPs, které mají vhodný náboj na povrchu 

napomáhající pozření buňkou. To se potvrdilo i v případě vytvoření komplexu 

MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmidu, který byl zcela zásadní pro následné využití u práce  

s buňkami. Dále byla ověřena hypotéza zvýšené stability komplexu PEI+DNA právě díky 

přítomnosti PEI a jeho charakteristickým vlastnostem, kvůli kterým byl zvolen. Pro pokus bylo 

zcela zásadní zjištění, zda je komplex MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 plazmid schopný přenést 

cílové nukleázy obsažené v pDNA přímo do jádra buněk. To bylo potvrzeno díky 

vyhodnocení FACS výsledků, ze kterých byl taktéž analyzován rozdíl mezi magnetofekcí, 

která je v publikacích udávána jako účinnější, a běžnou transfekcí buněk. V našem případě 

rozdíl mezi magnetofekcí a běžnou transfekcí nebyl statisticky významný, což může být dáno 

i rozdílným počtem živých buněk při jednotlivých opakováních. Z FACS výsledků bylo 

vypočítáno také množství oprav pomocí NHEJ a HR, kde je vidět úspěšnost komplexu 

MNPs/PEI/CRISRP-Cas9. Nesignifikantní rozdíl se také prokázal u cytotoxicity komplexu 

MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 oproti kontrole. Protože byl test cytotoxicity a transfekce 

komplexem MNPs/PEI/CRISPR-Cas9 úspěšný, dokazuje to možné využití MNPs jako 

přenašeče pro genovou terapii. 

Přestože má tento experiment kladné výsledky, stále se nabízí mnoho možností, jak celý 

proces zlepšit a zvýšit jeho účinnost. To bude úkolem navazujících pokusů v blízké 

budoucnosti. Možnosti zvýšení efektivity se týkají především hodnot transfekce, které by 

měly být navýšeny pro potenciální využití in vivo. Přesto mohou být základy metody z této 

diplomové práce použity i pro další výzkum pro budoucí terapeutické využití, kdy bude 

možné zacílit na konkrétní mutované geny.       
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