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Abstrakt
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Studentka: Alexandra Rückelová
Školitel: PharmDr. Lucie Hyršová, Ph.D.
Název diplomové práce: Příprava geneticky modifikované buněčné linie jakožto modelu
pro akumulační studie

Námi studovaný transportér megalin patří do skupiny lipoproteinových receptorů,
konkrétně se jedná o low density lipoprotein receptor-related protein 2 (LRP2). Jedná se
o transportér, jež je schopný přenášet do buňky velké organické molekuly prostřednictvím
receptorem zprostředkované endocytózy. Mezi jeho substráty patří celá řada peptidických
látek včetně albuminu, hemoglobinu, vitaminů, hormonů a také aminoglykosidová
antibiotika (gentamicin atd.), polymyxin B, kadmium a jiné látky.
Tato diplomová práce se zaměřuje na vytvoření buněčných modelů pro studium
transportu velkých organických molekul přes membrány buněk. Konkrétně se v této práci
věnuji snižování exprese megalinu ve dvou modelových buněčných liniích pomocí
siRNA proti LRP2 genu. Snížení exprese bylo stanoveno s využitím metody RT-PCR a
následně ověřena funkčnost vytvořených modelů s využitím známého substrátu
gentamicinu. Jedná se o aminoglykosidové antibiotikum s nefrotoxickým působením.
Principem těchto ověřovacích experimentů bylo snížení toxického působení gentamicinu
u buněk se sníženou expresí LRP2.
Celkově lze tedy říci, že se nám podařilo zavést na pracoviště novou metodu
snižování genové exprese a zavést nové modely pro studium transportu velkých
organických sloučenin.

Abstract
Charles University
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Student: Alexandra Rückelová
Supervisor: PharmDr. Lucie Hyršová, Ph.D.
Title of diploma thesis: Preparation of genetically modified cell line as a model for
accumulation studies

The studied megalin transporter belongs to the group of lipoprotein receptors,
namely low density lipoprotein receptor-related protein 2 (LRP2). It is a transporter
capable of transporting large organic molecules into the cell through the receptor mediated endocytosis. Huge variety of peptide compounds including albumin,
hemoglobin, vitamins, hormones as well as the amoniglycoside antibiotics (e.g.
gentamicine), polymixin B, cadmium and other substrates belong among its substrates.
This theses is focused on the creation of cell models for the study of the transport
of large organic molecules across the cell membranes. I am dealing with reducing megalin
expression in two model cell lines using siRNA against LRP2 gene. The inhibition of
expression was determined using the RT-PCR method and subsequently verified on the
functional level using known megalin substrate gentamicine. It is an aminoglycoside
antibiotic with nephrotoxic action. The principle of these validation experiments was to
reduce gentamicine toxic effects in cells with reduced LRP2 expression.
Overall, we can say we have succeeded in introducing a new method of reducing
gene expression to our laboratories and in introducing new models for the study of the
transport of large organic compounds.
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1 Seznam zkratek
ATP

adenosintrifosfát

CCMDC

„CRISPR/Cas9-mediated DNA cleavage“

cDNA

„complementary DNA“

CRISPR

„clustered regularly interspersed short palindromic repeat“

crRNA

CRISPR RNA

DNA

deoxyribonukleová kyselina

DSB

dvouvláknový zlom (double strand break)

dsRNA

„double-stranded RNA“

EGF

epidermální růstový faktor

HDR

mechanismy opravné řízené homologií (homology directed
repair)

HPRT

hypoxanthin phospho-ribosyl transferáza

LDL

lipoproteiny s nízkou hustotou

LRP2

„low density lipoprotein receptor-related protein 2“

miRNA

mikro RNA

mRNA

mediátorová RNA (messenger RNA)

ncRNA

nekódující RNA

NGG

náhodný nukleotid, guanin, guanin

NHEJ

mechanismy nesouvisející s homologním zakončením
(non-homologues end joining)

OM

Opti-MEM (Opti-Minimum essential medium)
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PAM

„protospacer adjacent motif“

PBS

fosfátový pufr

Pol II

RNA-polymeráza II

pre-miRNA

prekurzorová mikro RNA

pri-miRNA

primární mikro RNA

RISC

„RNA-induced silencing complex“

RNA

ribonukleová kyselina

rRNA

ribozomální RNA (ribosomal RNA)

RT-PCR

„reverse transcription PCR“

sgRNA

„single guide RNA“

shRNA

„short hairpin RNA“

siRNA

krátká interferující RNA (short interfering RNA)

siSC

„siRNA scrambled“

tracrRNA

transaktivační CRISPR RNA

tRNA

transferová RNA (transfer RNA)

3´-UTR

3´nepřekládaná oblast (3´untranslated region)
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2 Úvod
Pohyb léčiv v organismu je dán schopností látky přestupovat přes biologické membrány
a bariéry. Plazmatická membrána eukaryotní buňky je velice složitá struktura, složená z více
druhů lipidů a proteinů, které neustále podléhají endocytóze a exocytóze (Yang a Hinner 2014).
Transport léčiv v organismu je zprostředkován průchodem přes tyto membrány. Buněčné
membrány v těle působí jako brána mezi vnějším a vnitřními prostředím. Schopnost procházet
tyto bariéry je klíčová pro účinné dodávání terapeutických a diagnostických látek do oběhu
a tkání, kde je nutný zásah (Ghaffarian a Muro 2013). Přestup přes membrány může probíhat
různými mechanismy, a to pasivní difúzí, transportem zprostředkovaným přenašečem (aktivní
transport a facilitovaná difúze) a vezikulárním transportem (Yang a Hinner 2014).
Transportéry obsahují největší rodinu membránových proteinů v lidském organismu.
Hrají klíčovou roli v absorpci, distribuci a vylučování xenobiotických a endogenních molekul.
Transportéry jsou široce exprimovány v různých lidských tkáních, přibližně 10 % všech
lidských genů je spojeno s transportéry, což zdůrazňuje jejich funkční význam. Mezi rutinní
hodnocení v průběhu vývoje a schvalování léčiv patří i testování transportu kandidátní
molekuly prostřednictvím vybraných transportních bílkovin. V posledních deseti letech stále
více studií ukazuje, že transportéry léčiv jsou důležité pro normální fyziologické pochody
v organismu, hrají však i roli při rozvoji některých onemocnění. V současné době jsou
transportéry využívány jako terapeutické cíle pro léčbu řady onemocnění, jako je např. diabetes
mellitus, deprese, hypertenze a zácpa. Přes neustálý rozvoj v oboru fyziologie transportérů, je
stále více než polovina s nedostatkem informací o svém endogenním substrátu nebo
fyziologických funkcích (Liang et al. 2015, Yang a Hinner 2014).
Megalin (LRP2) je lidský endocytický receptor, který váže a zprostředkovává
endocytózu alespoň 30 různých ligandů, včetně proteinů vázajících vitaminy, hormony,
lipoproteiny a několik dalších nosičových proteinů, včetně albuminu, hemoglobinu a také se
váže s léky a toxiny (Dagil et al. 2012, Christensen et al. 2012). Zajišťuje tedy buněčný
transport, který je pro fungování organismu nezbytný. Z pohledu farmaceuta taktéž,
zprostředkovává transport léčiv. Námi studovaný receptor megalin (LRP2) zajišťuje vezikulární
způsob transportu látek přes buněčné membrány.
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Megalin však zprostředkovává i přenos nefrotoxicky působících látek (jako je
gentamicin, kadmium, myoglobin a hemoglobin), což může vyústit až v nefropatii. Právě
z důvodu snižování nefrotoxicity podávaných léčiv jsou v poslední době zkoumány inhibitory
megalinu (Christensen et al. 2012).
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3 Teoretická část
3.1 RNA
RNA je jedna z nejdůležitějších makromolekul nezbytných pro všechny formy
života, prokaryotní i eukaryotní. Je to nukleotidový polymer složený ze 4 dusíkatých
bází-adeninu (A), guaninu (G), cytosinu (C) a uracilu (U) spojených s ribózou a fosfátovými
skupinami.

RNA

jsou

obvykle

přítomné

jako

jednovláknové

struktury.

Jednou

z nejdůležitějších úloh RNA je přenášet genetickou informaci z DNA k vytváření proteinů.
Některé druhy RNA jsou pro tento proces nezbytné: mRNA (z celkového množství RNA je
v buňce nejméně hojná a nejvíce heterogenní, podle ní dochází k syntéze proteinů), tRNA
(transportuje aminokyseliny na ribozom) a rRNA (asociuje s ribozomálními proteiny za vzniku
ribozomů, což jsou složité buněčné struktury pohybující se po molekule mRNA a katalyzují
řazení aminokyselin do proteinových řetězců). Společně se tedy účastní přenosu genetické
informace z jádra buňky na místo syntézy bílkovin, a také se procesu syntézy (Pelley 2007,
Shah a Calin 2017).
Z genomové analýzy je zřejmé, že více než 95 % lidského transkripčního výstupu
pochází z ncRNA. Největší frakci tvoří regulační ncRNA (noncoding RNA), která pomáhá
koordinovat a regulovat aktivitu genů. Regulační ncRNA můžeme rozdělit do dvou tříd
na základě jejich velikosti, malé ncRNA (méně než 200párů bází) a dlouhé ncRNA (více než
200 párů bází). Malá regulační ncRNA zahrnuje miRNA (micro RNA) a tlumící siRNA (small
interfering RNA) (Shah a Calin 2017).
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3.2 Vybrané metody snižování genové exprese
3.2.1 ncRNA
Vývoj vysoce účinné RNA sekvenční technologie vedl k objevu genů pro nekódující
RNA. Počet těchto nově identifikovaných genů se zvyšuje a již předčí počet kódujících
transkriptů. Nekódující RNA se podílejí na množství fyziologických a patologických procesů.
Tento fakt byl překvapivý, protože většina ncRNA byla považována za produkt náhodné
transkripce bez vlastní funkce. Existují však důkazy, že ncRNA jsou v buňce funkčně důležité
molekuly. Nekódující RNA fungují jako hlavní regulátory genové exprese, které kontrolují více
než jednu třetinu celého genomu. Molekuly ncRNA nejsou překládány do proteinů, místo toho
ovlivňují regulaci exprese cílových genů, a to buď translační represí, degradací mRNA,
transkripčním umlčováním nebo epigenetickou regulací (Bhome et al. 2018, Klingenberg et al.
2017).

siRNA
Dnes se již ví, že siRNA jsou 19-23 nukleotidů dlouhé úseky dvouvláknové RNA
(double strand RNA, dsRNA) se symetrickými 2-3 nukleotidovými přesahy na 3´konci každého
vlákna, které obsahují 5´-fosfátovou a 3´-hydroxylovou skupinu. Za vznik těchto krátkých
dsRNA úseků je zodpovědný enzymový komplex s RNAzovou aktivitou nazývaný dicer (Dana
et al. 2017, Kontrová et al. 2009).
Další důležitou nukleázou v procesu RNA interference (RNAi) je multiproteinový
komplex RISC (viz Obr. 1). Během procesu RNAi jsou specificky rozpoznávány siRNA
duplexy a jednotlivé siRNA a jednotlivé siRNA se připojují k multiproteinovému komplexu
RISC. Pomocí helikázové aktivity komplexu RISC dochází k rozpletení siRNA duplexu
a k aktivaci komplexu RISC nasednutím jednoho z vláken a degradaci druhého vlákna. Poté
komplex RISC s navázaným vláknem siRNA vyhledává na mRNA sekvenci zcela
komplementární k vláknu siRNA a degraduje ji svou ribonukleázovou aktivitou, čímž dojde
k zábraně translace dané mRNA (Kontrová et al. 2009).
Pokroky v doručování siRNA do buněk (transfekce) v terapeutických přístupech
založených na RNAi, jsou neustále více zkoumány. siRNA potlačuje expresi karcinogenních
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genů zacílením na expresi mRNA. Dodávání terapeutik nukleových kyselin (např. DNA,
siRNA, shRNA a antisense oligonukleotidů) pro down-regulaci mutovaných genů a umlčení
nežádoucí genové exprese, se stává mimořádně zajímavou metodou pro potlačení růstu a invaze
nádorových buněk. Optimální kombinace silných protirakovinných siRNA a efektivních
systémů pro podávání, mohou také připravit cestu pro úspěšnou klinickou aplikaci siRNA
(Singh et al. 2017).

Obr. 1 Mechanismy tlumení genů prostřednictvím siRNA a miRNA.
siRNA: dsRNA (transkribovaná nebo uměle zavedená) je štěpena pomocí diceru na siRNA
a poté připojována ke komplexu RISC. Argonaut, protein, který je součástí RISC komplexu,
štěpí druhý řetězec siRNA (na obrázku nazývaný Passenger strand, zvýrazněný červenou
barvou). Vodicí vlákno siRNA (označené modře) je následně pomocí aktivního RISC naváděno
k cílové mRNA. Plná komplementární vazba mezi vodícím řetězcem siRNA a cílovou mRNA
vede ke štěpení mRNA.
miRNA: Transkripce genů kódujících miRNA je prováděna RNA Pol II v buněčném jádře
a poskytuje pri-miRNA, ta je poté štěpena enzymem drosha za vzniku pre-miRNA. Pre-miRNA
je transportována exportinem 5 do cytoplazmy, kde působením enzymu dicer vzniká miRNA.
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Mikro RNA se poté naváže na komplex RISC, kde je vyřazen vedlejší (passenger) řetězec
a komplex miRISC je veden vodícím vláknem k cílové mRNA přes částečně komplementární
vazbu. Cílová mRNA je inhibována prostřednictvím represe translace či je degradována jako
v případě siRNA.
Převzato z: Lam et al. 2015.

miRNA
miRNA jsou endogenní, nekódující RNA o délce přibližně 22 nukleotidů, které
post-transkripčně regulují genovou expresi. Navážou se na komplementární oblasti mRNA
a tím dojde k potlačení translace nebo degradace mRNA.
Zpočátku je DNA transkribována RNA Pol II, čímž se získá transkript nazývaný
pri-miRNA, který často obsahuje smyčky. Pri-miRNA jsou štěpeny nukleárním enzymem
drosha za vzniku pre-miRNA. Tyto prekurzory jsou dlouhé přibližně 70 nukleotidů.
Prekurzorové miRNA jsou exportovány do cytoplazmy a dále modifikovány enzymem dicer
za vzniku zralých dvouvláknových miRNA, které dosahují délky přibližně 22 nukleotidů.
Po navázání na RISC komplex, dochází k vyřazení jednoho vlákna miRNA, zatímco to druhé
zůstává navázáno na RISC a interaguje s cílovou mRNA vazbou do 3'-UTR oblasti. To vede
k translační represi nebo méně často k degradaci mRNA (Do Amaral et al. 2018, Bhome et al.
2018).
Zralá miRNA se může dostat do krevního oběhu aktivním uvolňováním nebo pasivním
uvolňováním (způsobeným smrtí buněk). V asociované formě jsou cirkulující miRNA
rezistentní vůči nukleázové aktivitě, což je slibným zdrojem diagnostických nebo
prognostických biomarkerů. miRNA jsou stále více studovány a využívány k transfekci
do buněk, kde se pozoruje jejich vliv na genovou expresi. Dle databází jsou předurčeny
konkrétní miRNA pro sledovaný cílový gen. Mezi populární databáze patří MiRanda, která
slouží hlavně k identifikaci potenciálních cílových míst microRNA v genomových sekvencích
(Anonym 2019) a miRBase, jež je kompilací databází, webových portálů a serverů používaných
pro mikroRNA a jejich cíle (Anonym 2018). Tyto miRNA mohou mít potenciál jako
biomarkery pro progresi onemocnění a screening rakoviny (Do Amaral et al. 2018, Bhome et
al. 2018).
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MikroRNA se podílí na regulaci mnoha důležitých biologických procesů, jako je
buněčný růst a diferenciace, vývoj, apoptóza a modulace hostitelské odpovědi na virovou
infekci (Do Amaral et al. 2018, Bhome et al. 2018).

3.2.2 CRISPR
Poprvé byl komplex CRISPR (clustered regularly interspersed short palindromic
repeats) a jeho CRISPR-asociovaného proteinu (Cas) objeven u Escherichia coli v roce 1987.
Následně byl detailněji zkoumán a popsán v přirozeném bakteriálním imunitním systému
ve Streptococcus pyogenes. Vědci se tímto mechanismem u bakterií inspirovali a vyvinuli
novou vylepšenou metodu ovlivňování genové exprese, kdy je možné nejen vyjmutí funkčního
či poškozeného genu, ale i vložení genu nového.
Původně zahrnoval tři složky; CRISPR-asociovanou nukleázu Cas9 (SpCas9),
specifickou CRISPR RNA (crRNA) a pomocnou trans-aktivační crRNA (tracrRNA). V dalším
vývoji byla jediná chimérická vodící RNA (sgRNA) vytvořena fúzí crRNA a tracrRNA
duplexů, které napodobují přírodní crRNA-tracrRNA hybrid (Zhan et al. 2018).
Mechanicky, dvě odlišné RNA-crRNA a tracrRNA-aktivují a navádějí Cas proteiny
k navázání do příslušných sekvencí DNA, které jsou následně štěpeny. crRNA je důležitá
pro zacílení přesně definovaného úseku DNA, který je poté pomocí nukleáz rozštěpen, jedná se
proto o obzvláště vhodný mechanismus pro použití jako nástroj pro editaci genomu (viz Obr. 2).
V roce 2013 byl poprvé použit protein Cas II ze Streptococcus pyogenes (SpCas9) pro
RNA řízené štěpení v savčích buňkách, přičemž byl položen základ pro použití CRISPR/Cas9
jako široce použitelného nástroje pro úpravu genomu. Před štěpením cílové DNA, se nukleáza
Cas9 podrobí konformačním změnám a po navázání sgRNA je směrována do cílového místa.
Nukleáza Cas9 je zaměřena na specifická místa v řetězci DNA pomocí specifické
20 nukleotidové vodící sekvence.

Cílová

místa musí

obsahovat

motiv

sousedící

s protospacerem (PAM). Různé Cas9 používají pro cílová místa různé PAM. Pokud jde
o Streptococcus pyogenes Cas9, sekvence PAM je NGG (náhodný nukleotid, guanin, guanin),
která je nejrozšířenější v DNA štěpení (CRISPR/Cas9-mediated DNA cleavage, CCMDC)
zprostředkovaném CRISPR / Cas9 (viz Obr. 2). Po odvinutí DNA, dochází k navázání sgRNA
16

za vzniku hybridního dvouvlákna DNA-sgRNA hybridů, vlivem nukleázového působení
dochází ke vzniku dvouvláknového zlomu (DSB, double strand break) v cílové sekvenci.
Hostitelská buňka reaguje na DSB dvěma různými mechanismy opravy. A to buď spojením
nehomologních konců (NHEJ), což je ale opravný mechanismus náchylný k chybám, který
často vede k inzercím nebo delecím. Následkem čehož dochází ke ztrátám funkcí. Nebo
homologicky řízenou opravou (HDR), která využívá rekombinaci donorových templátů DNA
k rekonstrukci štěpené DNA. Tento mechanismus může být využit k zavedení přesně
definovaných mutací přenosem modifikovaných donorových templátů do cílové buňky (Zhan
et al. 2018).

Obr. 2 Schématické znázornění mechanismu CRISPR/Cas9 a struktury vodící RNA
(sgRNA).
Nukleáza Cas9 je směrována do cílového úseku DNA, k vazbě dochází prostřednictvím
komplementárního párování bází mezi sgRNA (vázaná na Cas9) a cílovou strukturou.
Po cílovém místě následuje sekvence 3'PAM (protospacer adjacent motif). Následné štěpení
dsDNA spouští buď opravné mechanismy spojující nehomologní konce (NHEJ) nebo opravné
mechanismy řízené homologií (HDR). sgRNA se skládá z 20 nukleotidů definujících
homologní cílovou sekvenci a tracr-RNA - pomocné sekvence umožňující navázaní na Cas 9
protein.
Převzato z: Zhan et al. 2018.
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3.3 Megalin
Lidský receptor megalin (také známý jako LRP2-low density lipoprotein
receptor-related protein 2) je endocytický receptor, který patří do rodiny lipoproteinových
receptorů s nízkou hustotou (LDL). Je exprimován v celém těle, včetně kochley vnitřního ucha
a ledvin. V ledvinných nefronech je megalin lokalizován na apikálním povrchu membrán
polarizovaných epiteliálními buňkami směřujícími k proximálnímu tubulu. Uvádí se,
že megalin váže alespoň 30 různých ligandů, včetně proteinů vázajících vitaminy a hormony,
lipoproteiny a několik dalších nosičových proteinů, včetně albuminu a hemoglobinu.
Megalinem zprostředkované vychytávání nefrotoxických látek (gentamicin, analoga
somatostatinu, kadmium, hemoglobin atd.) může vést až k nefropatii. Pro prevenci
nefrotoxicity z gentamicinu a somatostatinových analogů jsou zkoumány inhibitory LRP2. Patří
mezi

ně

např.

kationtové

peptidy,

užitečné

pro

molekulárně

cílenou

prevenci

nefrotoxicity-indukovanou aminoglykosidy. Megalin uskutečňuje endocytózu iniciovanou
interakcemi zprostředkovanými adaptovaným proteinem-2 (Dab2; disabled 2), přes třetí
intracelulární NPXY motiv (viz Obr. 4) (Dagil et al. 2012, Watanabe et al. 2004).

3.3.1 Mechanismus přenosu látek
Endocytóza je vysoce koordinovaný proces, který hraje klíčovou roli v buněčné
signalizaci a homeostáze. U eukaryot je endocytóza považována za jednoduchý proces, kterým
buňky internalizují živiny a membránově asociované molekuly. Nejvíce studovaná a nejlépe
charakterizovaná (na molekulární úrovni) je klatrin zprostředkovaná endocytóza, která
zahrnuje internalizaci buněčných povrchových receptorů a rozpustných molekul včetně živin
z extracelulární tekutiny ve vezikulech potažených klatrinem, které se oddělí od plazmatické
membrány (De et al. 2014).
Endocytóza zprostředkovaná receptorem (viz Obr. 3) a následná metabolizace proteinů
je považována za jednu z nejdůležitějších funkcí renální proximální epiteliální
buňky. Endocytoźa zprostředkovaná receptory vyžaduje koordinované fungování četných
proteinů a signálních transdukčních molekul. Membránově asociovaný endocytární receptor
megalin a jeho asociované proteiny, hrají ústřední roli v endocytóze látek o velké molekulové
hmotnosti, zejména proteinů (De et al. 2014).
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Obr. 3 Endocytóza zprostředkovaná receptorem.
Endocytóza zprostředkovaná receptorem-velké extraceluární molekuly (například
bílkoviny), jsou nejprve navázány na receptor, který je umístěn na povrchu membrány,
následuje vchlípení membrány, vytvoření váčku a poté jeho zánik. Receptor vyvolá odezvu,
která celý proces urychlí.
Převzato z: Anonym 2017.

3.3.2 Struktura a funkce megalinu
Megalin byl nejprve identifikován jako potkaní Heymannův antigen pro nefritidu, poté
byl gen kódující megalin (Lrp2) sekvenován jak u potkanů, tak u lidí. Lidský LRP2 byl
identifikován na chromozómu 2, konkrétně na lokusu 2q31.1. Gen LRP2 kóduje extrémně
velký glykoprotein o velikosti 600kDa, skládající se z velké extracelulární domény, malé transmembránové a intracelulární domény s vysokou homologií v rámci členů nadrodiny receptoru
LDL. Proteiny příbuzné s LDL receptory jsou trans-membránové receptory podílející se na
endocytóze, buněčné signalizaci, kooperují s jinými buněčnými proteiny při transportu
cholesterolu k buňkám. Megalin tedy zprostředkovává vstup řady endogenních i exogenních
proteinů, větších peptidů a některých xenobiotik do buněk (Gonias et al. 2017, Nielsen et al.
2016).
Společnou charakteristikou pro nadrodinu LDL je, že extracelulární doména obsahuje 3
druhy opakování (viz Obr. 4). A to 36 repetitivních sekvencí bohatých na cystein;
16 repetitivních EGF (epidermal growth factor), které jsou odděleny 8 oblastmi obsahujícími
YWTD (endocytický motiv interagující s dalšími proteiny, obecně jsou důležité pro poskládání
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do správného prostorového uspořádání receptorů v této rodině proteinů). K uvolnění ligandu
dochází v endozomálních kompartmentech a je závislé na pH.
Protein se skládá z velké extracelulární domény, která je následována 1
trans-membránovou oblastí a cytoplazmatickou doménou. Ta obsahuje 2 vysoce konzervativní
edocytické motivy NPXY, které jsou schopné interakce s dalšími proteiny (jsou spojeny
s internalizací LDL receptorů a LRP1 zprostředkovanou klatrinem, recyklací z endozomálního
kompartmentu do plazmatické membrány a bazolaterální distribucí). Role těchto motivů však
nebyla jasně definována pro megalin / LRP2. Megalin má kromě těchto motivů i další, jejichž
funkce nejsou prozatím známy (např. domény SH3 a PDZ) (De et al. 2014, Marzolo a Farfán
2011).

Obr. 4 Schematické zobrazení megalinu.
Megalin sdílí společné strukturní motivy s ostatními členy rodiny LDL receptory, včetně
replik vázajících ligandy, repetic epidermálního růstového faktoru (EGF), domén spacerů
YWTD, jediné transmembránové domény a krátké cytoplazmatické domény obsahující
konzervativní endocytické motivy.
Převzato z: Marzolo a Farfán 2011.
Nejvíce je megalin exprimován v ledvinách, ale je také přítomný v různých částech mozku,
ve střevních buňkách v kartáčovém lemu, v žlučníkových epiteliálních buňkách,
ve folikulárních buňkách štítné žlázy, v očních ciliárních tělískách, ve vejcovodech, placentě
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a děloze. Megalin hraje klíčovou roli v proximálním tubulárním vychytávání glomerulárně
filtrovaného albuminu a dalších proteinů s nízkou molekulovou hmotností. Mutace genu
megalinu je spojena se syndromem Donnai-Barrow, který je charakterizován agenezí corpus
callosum (mozkový trámec – shluk nervových vláken spojující obě hemisféry), vrozenou
diafragmatickou kýlou, obličejovou dismorfologií, oční anomálií, ztrátou sluchu a zpomaleným
vývojem (De et al. 2014).
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3.4 Aminoglykosidy
Aminoglykosidy jsou skupina baktericidních antimikrobiálních látek přírodního nebo
semisyntetického původu. Jsou odvozeny z gram-pozitivních (G+) bakterií rodu Streptomyces
(např. tobramycin) a Micromonospora (např. gentamicin) (Germovsek et al. 2016, Krause et al.
2016).

3.4.1 Indikace a mechanismus účinku
Aminoglykosidová antibiotika se v klinické praxi používají již od čtyřicátých let
20. století a zahrnují mj. gentamicin, amikacin, tobramycin, neomycin, streptomycin
a hygromicin. Aminoglykosidy jsou širokospektré antimikrobiální látky, které jsou účinné proti
gram-negativním (G-) aerobním bakteriím a stafylokokům.
Gentamicin je nejvíce předepisovaný aminoglykosid ve Velké Británii. Často se používá
při léčbě závažných bakteriálních infekcí u novorozenců, obvykle jako empirická terapie
v kombinaci s jiným antibiotikem (např. s penicilinem). V pediatrii se gentamicin využívá při
různých indikacích včetně septikémie, meningitidy a dalších infekcí centrálního nervového
systému, infekcí žlučových cest, akutní pyelonefritidy a endokarditidy.
Další látkou ze skupiny aminoglykosidových antibiotik je tobramycin, který se typicky
používá na infekce vyvolané fakultativně anaerobní bakterií Pseudomonas aeruginosa. Pokud
je infekce způsobena G- bakteriemi, které jsou rezistentní na gentamicin a amikacin, je možné
nasazení tobramycinu. Neomycin nemůže být podáván parenterálně kvůli jeho vysoké
toxicitě, ale může být použit například jako lokální terapie (např. oko před operací) nebo
perorálně před operací gastrointestinálního traktu. Streptomycin byl indikován téměř výhradně
k léčbě tuberkulózy, nyní je však neregistrovaným antibiotikem.
Hygromicin je silně toxické antibiotikum, které není terapeuticky využíváno, setkat se
s ním můžeme např. v krmivech pro hospodářská zvířata k podpoře růstu a hubení parazitů.
V laboratorních podmínkách se používá k selekci stabilně transferovaných buněk (Germovsek
et al. 2016, McGaha a Champney 2006).
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Aminoglykosidy jsou hydrofilní látky s velkou molekulou (molekulová hmotnost
se pohybuje v rozmezí 450-600 Dalton), což znamená, že nemohou snadno proniknout
membránou ani hydrofóbní buněčnou stěnou bakterií. Ireverzibilně se vážou na
16S ribozomální RNA receptor na 30S podjednotce bakteriálního ribozomu, a tím dochází
k přerušení syntézy proteinů a dochází ke smrti bakteriální buňky (Germovsek et al. 2016).

3.4.2 Gentamicin
Gentamicin je aminoglykosidové antibiotikum, izolované z bakterie Micromonospora
purpurea, často se využívá při různých bakteriálních infekcích, vyvolaných zejména Gbakteriemi. Stejně jako v případě všech ostatních aminoglykosidů, ani gentamicin není
systémově aktivní po perorálním podání. Je to způsobeno tím, že z tenkého střeva není
dostatečně vstřebáván. V případě potřeby je podáván intravenózně, intramuskulární injekcí,
případně topicky (Saleh et al. 2016).
Typickým nežádoucím účinkem je ototoxicita, která se projevuje jako bilaterální
sluchová a vestibulární toxicita, může se objevit u pacientů s již existujícím poškozením ledvin
(gentamicin je vylučován ledvinami, v případě jejich poškození bude docházet ke vzrůstu
plazmatických koncentrací a tím pádem ke zvýšení toxicity) a u pacientů s normálními
funkcemi ledvin léčených ve vyšších dávkách nebo po dobu delší než je doporučeno. Nejdříve
dochází k vysokofrekvenční hluchotě, kterou lze detekovat pouze audiometrickým testováním.
Dalším významným nežádoucím účinkem aminoglykosidů je nefrotoxicita, která
se opět vykytuje ve vyšší u pacientů s poruchou funkce ledvin, případně u těch, kteří dostávají
vysoké dávky nebo mají prodlouženou léčbu nebo současně užívají jiné neurotoxické léčivo
(Saleh et al. 2016).
Nefrotoxicita a ototoxicita jsou následkem akumulace gentamicinu v proximálním
renálním tubulu resp. vnitřním uchu. Distribuuje se hlavně do extracelulární tekutiny
s minimální vazbou na plazmatické bílkoviny a s nízkou intracelulární penetrací. Z těla je
vylučován převážně v nezměněné formě glomerulární filtrací, ve srovnání s jinými
aminoglykosidovými antibiotiky vykazuje vyšší stupeň tubulární reabsorpce, je tedy více
nefrotoxický (Llanos-Paez et al. 2017).
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3.5 Transfekce
Transfekce je způsob přenosu genů, který může být definován jako proces zavedení
exogenní nukleové kyseliny (DNA či RNA) do buněk. Genetický materiál, který může být
přenesen do savčích buněk, zahrnuje DNA, RNA, mRNA, siRNA, miRNA a shRNA (Sheikh
et al. 2017).
Transfekce můžeme podle délky uchování cizorodé genetické informace rozdělit
na přechodnou a stálou. Přechodně přenesený genetický materiál není integrován do genomu
hostitele, a tudíž exprese cílových genů je časově omezená a během probíhajícího dělení buněk
se ztrácí. Požadovaný gen je tedy možné detekovat v průběhu 1-7 dnů po transfekci. Při stabilní
transfekci se přenesený genetický materiál buď začlení do genomu, nebo je ve formě plazmidu
volně v cytoplazmě a umožňuje tak dlouhodobou expresi genu (Sheikh et al. 2017, Thermo
Fisher Scientific 2015).
Hlavní využití transfekce je studium funkce konkrétního genu nebo jím kódovaného
proteinu zvýšením či snížením specifické genové exprese v buňkách. Dále se uplatňuje
při tvorbě rekombinantních proteinů, které se využívají např. v imunologii, při objasňování
regulace genové exprese a genové terapii (Kim a Eberwine 2010, Sheikh et al. 2017).

3.5.1 Transfekční metody
Pro výběr transfekční metody je nutné brát v úvahu účel daného experimentu a druh
zvolené buněčné linie. Ideální transfekční metoda by měla mít vysokou účinnost, nízkou
buněčnou toxicitu, minimální vliv na fyziologii použité buněčné linie, jednoduché provedení
a reprodukovatelnost (Kim a Eberwine 2010).
Základním principem transfekce je přenos negativního náboje genetického materiálu
přes negativně nabitou buněčnou membránu (viz Obr. 5). Toho lze dosáhnout pomocí přenosu
chemickými

metodami,

které

mohou

neutralizovat

negativní

náboj

DNA

nebo

RNA, fyzikálními metodami, které mohou způsobit dočasné narušení plazmatické membrány
a průchod genetického materiálu do buňky nebo biologickými metodami, které využívají viry
jako přenašeče nukleových kyselin (Sheikh et al. 2017).
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Obr. 5 Metody transfekce.
Na obrázku jsou znázorněny základní běžně používané metody transfekce buněk.
Zobrazeny jsou základní metody všech tří možných přístupů transfekce (chemický, biologický
i fyzikální).
Převzato z: Anonym 2016.
Na transfekční účinnost má vliv celá řada faktorů:


použité transfekční metody



zvolený druh buněčné linie



životaschopnost a celkový stav buněčné linie (viabilita by měla být minimálně
90 %, po přesazení musí mít buňky dostatek čas na zotavení)



počet pasáží (maximální počet pasáží, které by buňky měly postoupit je 30,
protože nadměrné přesazování buněk může snížit expresi genu)



množství a kvalita použité nukleové kyseliny



přítomnost séra v médiu obecně zvyšuje účinnost transfekce s DNA, ale může
se vyskytnout i případ, kdy je vhodné použít médium bez séra, případně
i při lipofekci (transfekce za použití kationických lipidů), protože některé sérové
proteiny mohou narušovat tvorbu komplexu mezi DNA a lipidem (Thermo Fisher
Scientific 2015).
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Chemické metody
Chemické metody byly první, které umožnily úspěšnou transfekci savčích buněk a jsou
stále široce využívány.
Kationické polymery
Kationické polymery se od kationických lipidů liší tím, že jsou zcela rozpustné ve vodě
a nemají žádnou hydrofobní část. Mezi prvními činidly využívanými pro transfekci byl
diethylaminoethyl-dextran. Výhodou této metody je nenákladnost a jednoduchost, nicméně je
tento způsob omezen pro přechodné transfekce a není vhodný pro generování stabilních
buněčných linií. Nevýhodná je také vyšší cytotoxicita a nízká transfekční účinnost. Dále do této
skupiny patří přírodní polymery (např. kolagen), syntetické polymery (např. polyethylenimin)
a aktivované dendrimery. Dendrimery jsou rozvětvené, často sférické makromolekuly, které
nesou pozitivně nabité aminokyseliny na svém povrchu, ty mohou interagovat s negativně
nabitou nukleovou kyselinou. Výsledný komplex nukleové kyseliny a dendrimeru má celkový
kladný náboj, a proto může být navázán na povrch cílové buňky a následně dojít k endocytóze
(Sheikh et al. 2017, Thermo Fisher Scientific 2015).
Kationické lipidy
Transfekce zprostředkovaná kationickými lipidy je jednou z nejpopulárnějších metod
zavádění cizího genetického materiálu do buněk (také je běžně používáno označení lipofekce).
Tato metoda je vhodná pro širokou škálu buněčných linií, pro přechodnou i stabilní transfekci
a další výhodou je i vysoká transfekční účinnost. Nevýhodou však je, že každá buněčná linie
vyžaduje optimalizaci transfekčních podmínek (Sheikh et al. 2017, Thermo Fisher Scientific
2015).
Fosforečnan vápenatý
Je to jednoduchá a levná metoda s vysokou transfekční účinností vhodná
pro přechodnou i stabilní transfekci. Bohužel komplex, který vznikne je nestabilní kvůli vysoké
senzitivitě na změny pH. Navíc fosforečnan vápenatý může na buňky působit cytotoxicky
(Sheikh et al. 2017, Thermo Fisher Scientific 2015).
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Fyzikální metody
Fyzikální metody jsou nejnovější způsob přenosu nukleové kyseliny do buněk.
Využívají různé nástroje a vybavení k dopravení nukleové kyseliny na požadované místo.
Elektroporace
Nejvíce využívaná fyzikální transfekční metoda. Elektrické impulzy o vysokém napětí
působí na buňky a díky tomu se v jejich membránách vytváří póry, skrze které může nukleová
kyselina pronikat dovnitř do buněk. Elektroporace je snadná a rychlá, díky tomu je možné
transfekovat velké množství buněk v krátkém čase. Na druhé straně elektroporace způsobuje
vysokonapěťovými impulzy buněčnou smrt, což má za následek větší spotřebu buněk
ve srovnání s chemickými transfekcemi (Thermo Fisher Scientific 2015).
Mikroinjekce
Pomocí velmi jemné jehly je nukleová kyselina vpravena do buněčného jádra
či cytoplazmy. I když tato metoda umožňuje přesné dopravení nukleové kyseliny do buňky, je
to technika zvláště náročná na provedení a vyžaduje mnoho zkušeností a dovedností obsluhy
(Thermo Fisher Scientific 2015). Schematicky je tato metoda zobrazena na Obr. 5.
Transfekce biolistickou střelou
Částice zlata obalí nukleovou kyselinu a poté jsou vstřelovány pomocí tzv. genového
děla do jáder recipientních buněk (viz Obr. 6). Jedná se o spolehlivou metodu, která však
vyžaduje speciální nákladné zařízení. Další nevýhodou je, že střela může fyzicky poškodit
transfekované vzorky (Thermo Fisher Scientific 2015).

Obr. 6 Transfekce pomocí biolistické střely. Tato metoda využívá pro přenos genů
mikroskopické částečky kovu (nejvíce se používá zlato). Geny jsou navázány na povrch kovu
a následně nastřelovány přímo do buněk.
Převzato z: Anonym 2015.
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Laserfekce
Pulzní laser se používá k ozařování buněčné membrány, ve které vznikají přechodně
póry pro přenos nukleové kyseliny z média do buňky na základě osmotického rozdílu mezi
cytosolem a médiem. Ačkoli je tato metoda velmi účinná a umožňuje transfekovat i velmi malé
buňky, její využití je velice nákladné (Sheikh et al. 2017).

Biologické metody
Virová transfekce
Nejvíce využívanou metodou v klinickém výzkumu je virová transfekce, metoda známá
také jako transdukce. Transdukce je charakterizována velmi vysokou transfekční účinností.
Adenovirové, onkoretrovirální a lentivirální vektory se hojně využívají pro doručení genu
do savčích buněk nebo i in vivo. Díky jejich integraci do hostitelského genomu, mají řadu
nevýhod včetně jejich imunogenicity a cytotoxicity. Tím, že virové vektory pronikají náhodně
do hostitelského genomu, může dojít k narušení funkce tumor supresorových genů a k aktivaci
onkogenů, a tím k vyvolání nádorového bujení (Kim a Eberwine 2010, Thermo Fisher
Scientific 2015).
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3.6 Cytotoxicita
Testování účinků sloučenin na životaschopnost buněk pěstovaných v kultuře se široce
používá k určení potenciálních toxických účinků u živočichů (Riss et al. 2011).
Vyhodnocování

buněčné

cytotoxicity

chemických

látek

je

velmi

důležité

v biomedicínském výzkumu. Výzkumníci často potřebují provést kontrolu cytotoxicity velkého
množství chemikálií s diverzifikovanými biologickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi (Li
et al. 2015).
Ideální test buněčné cytotoxicity by tedy měl být využitelný pro všechny typy sloučenin.
Kromě toho by měl být test jednoduchý, rychlý, přesný, levný a snadno se stupňovat až k vysoce
výkonnému screeningu. Obecně lze testy buněčné cytotoxicity rozdělit do dvou hlavních
kategorií. Prvním typem jsou testy buněčné aktivity, které měří biochemickou aktivitu nebo
množství buněčných složek. Tento typ testu buněčné cytotoxicity je v současné době nejčastěji
používán ve výzkumu; avšak testované chemikálie mohou ovlivnit detekci. Druhým typem jsou
morfologické identifikační testy. Morfologické změny označují počátek buněčné smrti
a morfologická identifikace buněčné smrti zůstává jako zlatý standard u vědců, kteří využívají
nové fyzické a chemické metody stanovení cytotoxicity testovaných látek (Lai et al. 2017).
Testování cytotoxicity je jedním z biologických hodnocení a screeningových testů, které
využívají tkáňové buňky in vitro k pozorování buněčného růstu, reprodukce a morfologických
účinků léčiv. Cytotoxicita je preferována jako pilotní projektový test a důležitý ukazatel
pro hodnocení toxicity léčiv, protože je jednoduchý, rychlý, má vysokou citlivost a snižuje
množství použitých pokusných zvířat. Tři typy cytotoxických testů jsou uvedeny v Mezinárodní
organizaci pro normalizaci 10993:5 a to testy extrakce, přímého kontaktu a nepřímého kontaktu
(Li et al. 2015).
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4 Cíle práce



Vytvoření buněčných modelů pro testování transportu látek pomocí transportéru
LRP2.



Ověření nově získaných modelů na funkční úrovni.
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5 Experimentální část
5.1 Materiál
5.1.1 Buněčná linie
Imortalizované buněčné linie se ve výzkumu často používají místo buněk primárních.
Nabízejí několik výhod jako je vysoká účinnost, snadná použitelnost, poskytují neomezené
dodávky materiálu a předcházejí etickým otázkám spojených s použitím lidské tkáně. Buněčné
linie také poskytují čistou populaci buněk, což je cenné pro konzistentní vzorek a
reprodukovatelné výsledky. Buněčné linie se stále více využívají při vědeckých výzkumech,
výrobě vakcín, testování metabolismu léčiv a cytotoxicity, produkci protilátek, studiu funkce
genů, tvorbě umělých tkání atd. (Kaur a Dufour 2012).
Buněčné linie, kterými se má práce zabývá (HK-2 a JEG-3), jsou charakterizovány
společnou vlastností, kterou je exprese megalinu jak ledvinných, tak i v placentárních buňkách
(Dagil et al. 2012).
JEG-3
Lidské placentární buňky (Human Choriocarcinoma cell line), je buněčná linie (viz
Obr. 7), která byla získána z American Type Culture Cell (ATCC, USA). Buněčná linie (pasáž
3-20) byla rutinně kultivována v 75 cm² kultivačních lahvích v buněčném médiu Eagle´s
Minimal Essencial Medium (MEM) s L-glutaminem (o výsledné koncentraci 2 mM), 10 %
fetálního hovězího séra a 1 %neesenciálních aminokyselin (Kohler 2016).

Obr. 7 Mikroskopický pohled na buněčnou linii JEG-3.
Převzato z: Kohler 2016.
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HK-2
Lidské ledvinné buňky (Human Kidney cell line), je buněčná linie ledvinných
proximálních tubulárních buněk (viz Obr. 8), které byly získány z ATCC. Buňky byly
imortalizovány transdukcí genů lidského papilloma viru 16 (HPV-16) E6 / E7. Buněčná linie
(pasáž 3-20) byla rutinně kultivována v 75 cm² kultivačních lahvích v buněčném médiu
Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium (DMEM) s přídavkem L-glutamin (2 mM) a 10 %
fetálního hovězího séra (Zager 2016).

Obr. 8 Mikroskopický pohled na buněčnou linii HK-2.
Převzato z: Slattery et al. 2005.

5.1.2 Přístroje a vybavení
Analytické váhy (Boeco, Německo)
Automatické pipety Eppendorf Research Plus (Eppendorf, USA)
Destičkový spektrofotometr Infinite M200Tecan (Německo)
Chladící stojan na mikrozkumavky (Eppendorf, USA)
Chlazená centrifuga 3K3OH (Sigma Laboratory Centrifuges, USA)
Kultivační destičky o různém počtu jamek (6, 12, 24 a 96; TPP, Švýcarsko)
Mikrozkumavky (Eppendorf, USA)
Mikrozkumavky pro účely PCR (RNAse free; Eppendorf, USA)
Inkubátor (Sanyo, Japonsko)
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Kahan
Kultivační láhve (TPP, Švýcarsko)
Laminární box TopSafe 1.8 (Bioair Instruments, Itálie)
Pasteurovy pipety (Sigma Aldrich, USA)
pH metr Oakton pH510 (Eutech Instruments, Singapur)
Spektrofotometr NanoDrop 1000 (Thermo Fisher Scientific, USA)
Světelný mikroskop (Optika Microscopes, Itálie)
Špičky na pipety s variabilním objemem (Eppendorf, USA)
Tepelný cycler StepOnePlus (Applied Biosystems, USA)
Vakuová odsávačka
Vícekanálové pipety (Eppendrof, USA)
Vodní lázeň Julabo TW12 (Julabo, Německo)
Zkumavky o objemu 15 ml a 50 ml (TPP, Švýcarsko)

5.1.3 Chemikálie
70% etanol (Penta, Česká republika)
Bovinní sérový albumin (BSA) (Thermo Scientific, USA)
Dimethylsulfoxid (DMSO) (Sigma Aldrich, USA)
DMEM médium pro buněčné kultivace (Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium) (Gibco,
USA)
Fetální hovězí sérum (Sigma Aldrich, USA)
Gentamicin (Sigma Aldrich, USA)
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HEPES (kyselina 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonová) (Sigma Aldrich,
USA)
Chloroform (Penta, Česká republika)
Isopropanol (Sigma Aldrich, USA)
KCl (Sigma Aldrich, USA)
L-glutamine (Sigma Aldrich, USA)
MEM médium pro buněčné kultivace (Eagle´s Minimal Essencial Medium; MEM)
(Sigma Aldrich, USA)
NaCl (Sigma Aldrich, USA)
NaH2PO4 (Sigma Aldrich, USA)
Na2HPO4 (Sigma Aldrich, USA)
NaOH (Penta, Česká republika)
Neesenciální aminokyseliny (Sigma Aldrich, USA)
Opti-MEM medium (Gibco, USA)
TritonX (Sigma Aldrich, USA)
TRI Reagent (Sigma Aldrich, USA)
Trypsin (0,25 % roztok, Trypsin ̶ EDTA) (Sigma Aldrich, USA)
Voda pro injekce (Aqua pro injectione, API) (B. Braun, Německo)

5.1.4

Použité kity
CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay (Promega, USA)
Lipofectamine Transfection Reagent (Life Technologies, USA)
SensiFAST™ Probe Hi-ROX Kit (Bioline, Austrálie)
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Tetro cDNA Synthesis Kit (Bioline, Austrálie)
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5.2 Metody
5.2.1 Příprava roztoků
PBS (fosfátový pufr)
PBS je fosfátový pufr, skládající se z 0,137M NaCl, 0,0027M KCl, 0,01M Na2HPO4,
0,01M NaH2PO4. Poté je nezbytné upravit hodnotu pH na 7,4 pomocí NaOH. Navážky na jeden
litr a výsledná koncentrace jsou uvedeny v Tab. 1.
Tab. 1 Složení PBS
Molekulová relativní Navážka na 1000 ml Výsledná

Sůl

hmotnost

(g)

koncentrace (M)

NaCl

58,44

80,0

0,137

KCl

74,55

2,0

0,0027

NaH2PO4

119,92

2,4

0,001

Na2HPO4

141,91

14,4

0,001

STOP roztok
STOP roztok je vodný roztok 0,137M NaCl a HEPES pufrovacího činidla 0,01M
(kyselina 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonová. Tento pufr se využívá, když buněčná
kultura vyžaduje delší dobu manipulace mimo CO2 inkubátor. Navážky na jeden litr roztoku
jsou uvedeny v Tab. 2. Roztok je třeba upravit na hodnotu pH 7,4 pomocí NaOH.
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Tab. 2 Složení STOP roztoku
Reagenty

Molekulová relativní Navážka (g)

Koncentrace (M)

hmotnost
NaCl

58,44

8,01

0,137

HEPES

238,31

2,38

0,01

5.2.2 Buněčná kultivace
Námi studované buněčné linie byly kultivovány v médiu v kultivačních lahvích
o objemu 75 cm2 v buněčném inkubátoru při teplotě 37 °C a 5 % atmosféře CO2. Buněčná linie
JEG-3 byla kultivována v médiu MEM. Pro naši druhou linii, HK-2, bylo zvoleno kultivační
médium DMEM.
Přesazování buněk je nutné provést předtím, než buňky dosáhnou 100 % konfluence,
v našem případě to bylo zhruba každé 3 dny. Veškeré práce s buňkami probíhaly v laminárním
boxu. Prvním krokem bylo odsání starého média pomocí vakuové odsávačky, poté následovalo
přidání fosfátového pufru PBS k opláchnutí buněk od zbytků média. Po odsání PBS byl použit
trypsin, aby došlo k rozvolnění a oddělení buněk ode dna kultivační lahve. Lahev byla vložena
na přibližně 3 minuty do inkubátoru. Po uplynutí námi požadovaného času, byla láhev
z inkubátoru vyndána a vložena pod mikroskop, kde bylo nutné ověřit činnost trypsinu.
K dokonalému uvolnění buněk bylo nutné poklepat rukou na stěnu lahve. Dalším krokem bylo
přidání média, čímž došlo k inaktivaci působení trypsinu. Poté následovalo provedení
rozsuspendování buněk a vzniku homogenizované buněčné suspenze. Z této suspenze pak byla
část napipetována do nové kultivační lahve s čerstvým médiem a dále kultivována. Následně
byl zjištěn počet buněk pomocí Bürkerovy komůrky, suspenze byla naředěna vhodným
buněčným médiem na námi určený počet buněk, který byl potřebný pro další experimenty.
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5.2.3 Transfekce
Princip
Principem metody je vpravení modifikované či nemodifikované genetické informace
do buňky (viz kapitola 3.5.). Pro tento experiment byla k transfekování buněk využívána
siRNA proti LRP2 (siLRP2) a jako kontrola siRNA scrambled (což je náhodný úsek RNA,
nikam nepasující sekvence, která tím pádem nemůže snižovat expresi žádného genu; siSC).
Transfekci námi testovaných buněčných linií (JEG-3 a HK-2) jsme vždy opakovali třikrát po
sobě z důvodu většího snížení exprese LRP2.

Pracovní postup
Transfekce linie HK-2
Před transfekcí se buňky nasadí na kultivační destičky (24 nebo 6 jamkové) a přidá se
k nim kultivační médium DMEM. Při samotné transfekci se nejprve připraví 4 roztoky do čtyř
mikrozkumavek:
Roztok A – siSC a OM
Roztok B – Lipofectamine a OM
Roztok C – siLRP2 a OM
Roztok D – Lipofectamine a OM
V následujícím kroku se napipetují roztoky siRNA (tedy roztok A a C) do roztoku
s Lipofectaminem (do roztoků B resp. D). Poté se napipetuje na jednu polovinu jamek směs
roztoků s LRP2 siRNA a na druhou polovinu siSC. Následně se destičky s buňkami opět vloží
do inkubátoru a po 2 dnech je nezbytné vyměnit kultivační médium. Po výměně média se buňky
opět nechají inkubovat a po 1 dnu se provede druhá transfekce a stejně tak i transfekce třetí.
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Transfekce linie JEG-3
Před transfekcí se buňky přesadí na 24 jamkové kultivační destičky a přidá se k nim
kultivační médium MEM. Následující kroky se shodují s výše uvedeným postupem (viz
podkapitola Transfekce linie HK-2).

5.2.4 Polymerázová řetězová reakce v reálném čase
Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction, PCR) je jednoduchá
a elegantní metoda, která umožňuje amplifikaci (zmnožení) specifického fragmentu DNA. Byla
objevena v 80. letech 20. století Kary Mullisem a stala se velice důležitou součástí řady vědních
oborů. Metoda je široce využívána klinickými pracovníky, ke klonování a sekvenování genů
atd. PCR lze provést z DNA různých druhů tkání a organismů, včetně periferní krve, vlasů, slin
a mikrobů (Garibyan a Avashia 2013).
Princip
Každé provedení PCR vyžaduje přítomnost templátové DNA, primerů, nukleotidů
a DNA polymeráz (viz Obr. 9). Primery jsou krátké DNA fragmenty s definovanou sekvencí
komplementární k cílové DNA, která má být detekována a zmnožena. DNA polymeráza je
klíčový enzym, spojující jednotlivé nukleotidy, aby se vytvořil produkt PCR. Nukleotidy
zahrnují čtyři báze adenin (A), guanin (G), thymin (T) a cytosin (C).
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Obr. 9 Tvorba kopií DNA za použití termocykleru a co vše je třeba přidat do reakční
směsi.
Převzato z: Anonym 2018a.
Amplifikace je dosaženo následujícími třemi kroky (graficky je amplifikace znázorněna
na Obr. 9):
1. Denaturace (denaturation), při které se molekuly templátové DNA zahřívají
na vysokou teplotu a postupně dochází k rozdělení obou vláken.
2. Nasednutí primerů (annealing), v této fázi se teplota mírně snižuje a primery
nasedají na specifická místa DNA.
3. Syntéza DNA (extension), teplota v této fázi je opět zvýšena a odvíjí se dle
použité DNA polymerázy. DNA polymeráza prodlužuje 3′ konec a dochází tak
k přirůstání vlákna DNA komplementárního k původní molekule DNA.
S každým opakováním těchto tří kroků, se počet kopírovaných molekul DNA
zdvojnásobuje. Tyto kroky se opakují 40krát, aby exponenciálně produkovaly
přesné kopie cílové DNA.
Během real time PCR, dochází k detekci fluorescenčního signálu, jeho síla odpovídá
množství zmnožené DNA vzniklé během každého amplifikačního cyklu. Díky tomu je
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umožněno detekovat i velmi malé množství studovaného genu s vynikající přesností a citlivostí
(Carter a Shieh 2015, Farel 2017, Navarro et al. 2015).
Tzv. house-keepingový (referenční gen) je velice důležitý pro zjišťování exprese námi
sledovaného genu, využívá se k normalizaci hodnot jako vnitřní kontrola. Velmi důležité je
správné zvolení referenčního genu, ideálně s těmito vlastnostmi: gen by měl procházet všemi
kroky reakce stejnou kinetikou jako námi sledovaný gen, jeho exprese by měla být na podobné
úrovni jako sledovaný gen a na konstantní úrovni u různých druhů tkání, také by měl být
neovlivněn experimentálním zkoumáním. Exprese referenčních genů v buňce se výrazně
nemění a nezáleží na přítomnosti látek, které genovou expresi ovlivňují. Takovýto gen je pak
využit jako vnitřní kontrola. Námi zvolený referenční gen byl HPRT (hypoxanthin
fospho-ribosyl transferáza) (Jensen 2012, Kozera a Rapacz 2013).
Abychom mohli ověřit změnu genové exprese, je třeba zjistit množství přítomných
transkriptů mRNA ve vzorku, vzhledem k tomu, že při PCR se využívá DNA, je tedy nutné
nejprve provést zpětnou neboli reverzní transkripci. Během reverzní transkripce dochází
k přepisu genetické informace z molekuly RNA do DNA. Enzym katalyzující reakci, reverzní
transkriptáza, využívá mRNA templát k vytvoření komplementárního jednovláknového řetězce
DNA nazývaného komplementární DNA (complementary DNA, cDNA). Takto vytvořená
cDNA se následně použije do PCR reakce.

Pracovní postup RT-PCR
Izolace mRNA
Prvním krokem před samotnou RT-PCR je tedy izolace mRNA z připravených vzorků.
Toho docílíme pomocí použití specifického činidla TRI Reagent®, který předem připravené
vzorky buněk rozpustí. Po zhomogenizování roztoku se přidává chloroform, se kterým
se vzorky pečlivě vytřepávají. Po několika minutách dojde k oddělení jednotlivých fází, vrchní
vodná fáze obsahuje mRNA, mezifáze DNA, a spodní chloroformová fáze obsahuje proteiny.
Pro nás je důležitá vrchní vodná fáze, kterou odebereme a přidáme k ní isopropanol. Tím dojde
k vysrážení mRNA, která se vlivem centrifugace usadí na dně mikrozkumavky a zformuje zde
v tzv. peletu. Pelety ale musí být přečištěny, protože obsahují stopy použitých organických
rozpouštědel, která by negativně ovlivnila PCR. Čištění se provádí 70 % etanolem (v/v).
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Po důkladném přečištění ještě je třeba provést kontrolu čistoty mRNA a změřit
koncentraci vzorků. To se provádí pomocí spektrofotometru NanoDrop včetně vyhodnocení
čistoty na základě poměru absorbancí A260/A280 (čistota 1) a A260/A230 (čistota 2). Ideální
hodnoty pro jednotlivé poměry absorbancí jsou 1,8 resp. 2,0. Vzorky byly po změření
koncentrace naředěny na jednotnou koncentraci 250 ng/μl.
Vždy se provedla tři měření a poté se z naměřených hodnot vypočítal průměr
a směrodatná odchylka.
Čistoty všech našich vzorků byly dostatečné a tedy vhodné k dalšímu použití.

Reverzní transkripce
Do chladícího stojánku se umístí mikrozkumavky pro PCR a také jedna větší, do které
se napipetuje voda pro injekce (API), pufr obsahující směs nukleotidů a revezrní transkriptázu.
Tato směs se poté napipetuje do předem připravených mikrozkumavek v chladícím stojanu.
Posledním krokem je přidání 4 μl našeho vzorku do jednotlivých mikrozkumavek. Takto
připravené vzorky se vloží do tepelného cycleru. Reverzní transkripce, při které dochází
k přepisu mRNA do cDNA, probíhá za následujících podmínek:


nejprve je 25 °C udržováno po dobu 10 min,



následně 42 °C po dobu 15 min,



nakonec 85 °C po dobu 5 min,



okamžitě po skončení se vzorky vyndají a umístí se na ledově vychlazený
chladící stojánek.
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Real time PCR
Vychlazené vzorky ještě naředíme pomocí API a hned poté si připravíme 2
mikrozkumavky, každou pro přípravu mastermixu pro geny LRP2 a HPRT (house-keeping
gen). Reakční směs připravíme smícháním vody pro injekce, SensiFAST mixu (roztok
obsahující mj. DNA-polymerázu) a primerů pro testované geny (viz Tab. 3).
Poté si připravíme 96 jamkovou destičku pro PCR, na kterou napipetujeme připravený
master mix a vzorek případně API, která slouží jako negativní kontrola. Veškeré vzorky i
negativní kontroly pipetujeme vždy po triplikátech. Takto připravené plato jsme vložili do
tepelného cycleru a spustili RT-PCR reakci za následujících podmínek:


nejprve proběhne udržovací fáze, kde je udržována teplota 95 °C po dobu 5 min,
bez opakování,



následuje 40x zopakovaný cyklující fáze, kde se pravidelně opakují následující
dva kroky:


95 °C po dobu 10 s



60 °C po dobu 30 s

Tab. 3 Množství použitých reagencií pro 1 reakci
Složky

Objem v μl

Voda

3,4

SensiFAST mix

10,0

Primer

1,6

Templát DNA

5,0

Výsledný objem

20,0

Na konec vypočítáme množství genu pro megalin pomocí získaných hodnot Ct (Ct značí
číslo cyklu ve kterém je přístroj schopný spolehlivě detekovat fluorescenční signál) podle
následujícího vzorce:
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2,08(𝐶𝑡𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎 − 𝐶𝑡𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘)𝐿𝑅𝑃2
𝑥=
2,08(𝐶𝑡𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎 − 𝐶𝑡𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘)𝐻𝑃𝑅𝑇
X = výsledné množství LRP2 mRNA
Kontrola = pochází z buněk ovlivněných pouze siSC (nikam nepatřící siRNA)
Vzorek = pochází z buněk ovlivněných siLRP2 (ovlivňuje expresi genu)
Ct kontrola LRP2 = sledovaný gen kontroly
Ct vzorek LRP2 = sledovaný gen vzorku (sledována změna exprese tohoto genu)
Ct kontrola HPRT = referenční gen kontroly (housekeepingový gen)
Ct vzorek HPRT = referenční gen vzorku (housekeepingový gen)

5.2.5 Hodnocení viability buněčných linií JEG-3 a HK-2
Tato metoda slouží k ověření, do jaké míry ovlivňuje námi testovaná látka
životaschopnost buněk. V našem případě jsme potřebovali zjistit hodnotu IC50 (inhibiční
koncentrace-koncentrace zkoušené látky, která má za následek 50 % úhyn nebo 50 % potlačení
či snížení růstu ve vztahu ke kontrolnímu vzorku) (Ambrožová 2003).
Cílem tohoto experimentu bylo zjištění toxické koncentrace námi testované látky
(gentamicin). Navázáním na tento experiment, jsme chtěli docílit snížení toxického působení
gentamicinu na buňky transfekované siLRP2 (v těchto buňkách je menší množství megalinu,
to znamená, že se do buněk bude dostávat méně gentamicinu (substrát megalinu) a tím pádem
dojde ke snížení toxického působení gentamicinu na buňky).
Princip metody
CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay je kolorimetrická metoda
pro

určování

počtu

životaschopných

buněk.

V tomto

testu

je

roztok-

[3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium
(MTS) v životaschopných buňkách redukován za pomoci NADPH na purpurový produkt
formazan (viz Obr. 10) (rozpustný v médiu buněčných kultur), jehož množství je následně
detekováno pomocí spektrofotometru. Množství vzniklého formazanu dobře koreluje s počtem
buněk, jejich metabolickou aktivitou a je přímo úměrné počtu životaschopných buněk (Li et al.
2015).
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Obr. 10 Konverze MTS na formazan
Převzato z: Anonym 2019a.
V mé práci jsme sledovali cytotoxický vliv antibiotika gentamicinu na buněčnou linii
JEG-3 a HK-2.
Pracovní postup
Buňky linie JEG-3 se nasadí na 96 jamkové plato (2,5x104 buněk ve 100μl MEM
na jamku), které se poté nechá inkubovat 24 hodin při 37 °C a v 5 % atmosféře CO2.
Do každé jamky se v triplikátech přidává testovaná látka o vrůstající koncentraci.
Pro kontrolu neovlivňující viabilitu buněk se používá voda 1 % v/v (rozpouštědlo) a jako
toxická pozitivní kontrola Triton X. Buňky jsou inkubovány po dobu 48 hodin při 37 °C a v 5 %
atmosféře CO2.
Dalším krokem je rozmražení roztoku CellTiter 96® AQueous Cell Proliferation Assay
ve vodní lázni asi 10 minut ve 38ºC. Po rozehřátí se roztok napipetuje k buňkám a opět se vloží
do inkubátoru, kde se nechá inkubovat asi 90 minut. Po uplynutí této doby vyndáme destičku
z inkubátoru a pozorujeme zbarvení roztoku v jamkách. Ke zjištění životaschopnosti je nutné
změřit absorbanci roztoku, to se provádí při 570 nm na destičkovém spektrofotometru.
Výsledné hodnoty vzorků se zpracovaly v programu Microsoft Excel 2007. Hodnoty
absorbance triplikátů buněk o stejné koncentraci byly zprůměrovány, určeny jejich směrodatné
odchylky. Stejným principem byly určeny i hodnoty absorbance triplikátů nebuněčných
kontrol. Posledním krokem výpočtu bylo získání procentuálních výsledků viability
pro jednotlivé koncentrace testovaných látek.
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Výpočet výsledné viability:
% 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =

(𝐴𝑡 – 𝐴𝑘 ) · 100
𝐴𝑣100 − 𝐴𝑚

At = absorbance testované látky – průměrná hodnota absorbance triplikátu buněk
o stejné koncentraci
Ak = absorbance kontroly – průměrná hodnota absorbance triplikátu nebuněčné kontroly
o stejné koncentraci
Av100 = průměrná hodnota absorbance triplikátu kontroly (100 % viabilita)
Am = kultivační médium – průměrná hodnota absorbance triplikátu nebuněčné kontroly
obsahující pouze 1 % rozpouštědla
Posledním krokem bylo vypočítání hodnoty IC50 pomocí počítačového programu
GraphPad Prism 8.
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6 Výsledky
6.1 Vyhodnocení snižování exprese LRP2
120,00%

Relativní hladina LRP2

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

siSC

siLRP2
3x transfekováno

siLRP2

siSC

siLRP2

siLRP2

2x transfekováno

Obr. 11 Grafické znázornění vlivu různých různých počtů opakování transfekce
na relativní expresi LRP2 u linie JEG-3. Jako referenční gen se využíval HPRT. Buňky byly
transfekovány buď siLRP2 nebo, v případě kontrol, siSC. Hladina kontrolního vzorku 3x
transfekovaného siSC byla stanovena jako 1.
Z grafu (viz Obr. 11) je vidět, že po provedení pouze dvou transfekcí se exprese genu
sice snížila oproti kontrolnímu vzorku, nicméně po provedení tří transfekcí bylo snížení exprese
ještě markantnější.
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Obr. 12 Grafické znázornění vlivu různých transfekčních podmínek na relativní expresi
LRP2 u linie JEG-3. Hladina prvního kontrolního vzorku transfekovaného siSC byla stanovena
jako 1.
První dvojice vzorků byla transfekována v den 2, 4 a 7, médium s transfekčním
roztokem bylo u buněk vyměněno vždy 48 hodin po provedení transfekce. Po transfekci
provedené za těchto podmínek došlo ke snížení hladiny LRP2 přibližně na 60 % vzhledem
ke kotrolnímu vzorku (viz Obr. 12). Jako den 0 byl zvolen den nasazení buněk na plato.
Druhá dvojice vzorků byla transfekována v den 1, 4 a 7, médium s transfekčním
roztokem bylo u buněk vyměněno vždy 48 hodin po provedení transfekce. Procentuálně
nejvyšší pokles (zhruba na 15 %) hladiny LRP2 genu byla pozorována u této dvojice č. 2 (viz
Obr.12). Tyto podmínky byly vyhodnoceny jako optimální a byly využity pro následující
experimenty.
Třetí dvojice vzorků byla transfekována v den 3, 7 a 9, médium s transfekčním roztokem
bylo u buněk vyměněno vždy 24 hodin po provedení transfekce. I v případě 3. dvojice došlo
k výraznému snížení hladiny LRP2 a to na přibližně 65 % původní hladiny (viz Obr. 12).
Čtvrtá dvojice vzorků byla transfekována v den 2, 4 a 7, médium s transfekčním
roztokem bylo u buněk vyměněno vždy až v den následující transfekce. Rovněž v případě 4.
dvojice došlo k výzmnamnému snížení hladina LPR2 genu, kdy v případě vzorků
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transfekovaných siLRP2 došlo k poklesu na přibližně 35 % vzhledem k hladině LRP2
u kontrolního vzorku (viz Obr. 12).
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siLRP2 (2)

Obr. 13 Grafické znázornění vlivu transfekce na relativní expresi LRP2 u linie HK-2.
Hladina prvního kontrolního vzorku transfekovaného siSC byla stanovena jako 100 %.
Na základě dat získaných vyhodnocením obdobných vzorků JEG-3 buněk (viz Obr. 12)
jsme se rozhodli pro testování dvou nejlepších podmínek, které jsme zjistili pro linii JEG-3.
V obou případech nám sloužila stejná kontrola získaná transfekcí HK-2 buněk siSC za stejných
podmínek jako byl připravený vzorek siLRP2 (1).
První vzorek označený jako siLRP2 (1) byl transfekován třikrát v den 1, 4 a 7, médium
s transfekčním roztokem bylo u buněk vyměněno vždy 48 hodin po provedení transfekce.
Po transfekci provedené za těchto podmínek došlo ke snížení hladiny LRP2 přibližně na 20 %
vzhledem ke kotrolnímu vzorku (viz Obr. 13). Jako den 0 byl opět zvolen den pro nasazení
buněk na plato.
Druhý vzorek siLRP2 (2) byl transfekován ve stejné dny jako první, avšak transfekční
médium bylo narozdíl od prvního případu měněno až v den následující transfekce. Vlivem této
transfekce došlo také ke snížení hladiny LRP2 a to přibližně na 27 % vzhledem ke kontrolnímu
vzorku (viz Obr. 13).
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6.2 Hodnocení viability buněčných linií JEG-3 a HK-2
6.2.1 Cytotoxické působení gentamicinu na námi testované buněčné linie za
použití metody komerčně dostupného kitu CellTiter 96® AQueous Cell
Proliferation Assay
Pro zkoumání vlivu gentamicinu na viabilitu buněčných linií HK-2 i JEG-3 se používaly
roztoky gentamicinu o koncentračním rozpětí od 0 – 2500 μg/ml pro buněčnou linii JEG-3 resp.
0 – 6000 μg/ml pro HK-2 buňky.Po 48 hodinové inkubaci buněk se stanovila viabilita buněk za
použití kitu CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay. Získané hodnoty
jsou uvedeny v grafech jako závislost viability buněk [%] na koncentraci gentamicinu [μg/ml].
Triton X byl použit jako kontrola cytotoxicity.
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Viabilita [%]

80%
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40%
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0%
voda Triton
1%
x
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25

50

100 200 300 400 500 1000 1500 2000 2500

Koncentrace gentamicinu [ug/ml]

Obr. 14 Vliv gentamicinu na viabilitu JEG-3 buněk po 48 h od počátku expozice.
Absorbance jednotlivých jamek byla provedena na destičkovém spektrofotometru.
V grafu (viz Obr. 14) lze pozorovat, že námi testované antibiotikum gentamicin je
pro buňky placentární linie JEG-3 toxický. Dávkově závislý účinek je mírně pozorovatelný již
od nižších koncentrací gentamicinu, nicméně k výraznějšímu projevu toxicity dochází až
při vysokých koncentracích (1500 μg/ml). Přibližně 50 % viabilita byla dosažena při nejvyšší
51

koncentraci 2500 μg/ml gentamicinu, hodnota IC50 byla pomocí počítačového programu
GraphPad Prism 8 spočítána na 3157 ug/ml.
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Obr. 15 Vliv gentamycinu na viabilitu HK-2 buněk po 48 h od počátku expozice.
Hodnoty absorbance byly naměřeny pomocí destičkového spektrofotometru.
V grafu (viz Obr. 15) lze zjistit, že pro buněčnou linii HK-2 je gentamycin netoxický,
což potvrzuje také hodnota IC50, která byla stanovena pomocí GraphPad PRISM. Tato hodnota
výrazně převyšuje 10000 μg/ml.
Pomocí těchto výsledků jsme stanovili, jakou koncentraci gentamycinu použijeme
v následujících experimentech pro stanovení funkčnosti námi vytvořených modelů.
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6.2.2 Stanovení vlivu gentamicinu na viabilitu buněk transfekovaných siLRP2.
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Obr. 16 Akumulace gentamicinu v transfekovaných JEG-3 buňkách (siLRP2
a kontrolní siSC). 1 ‰ DMSO bylo použito jako netoxická kontrola, naopak jako toxická
kotrola byl použit 10% roztok Tritonu X.
Z Obr. 16 je patrné, že po transfekci JEG-3 buněk siLRP2 dochází ke snížení
cytotoxického působení gentamicinu vzhledem ke kontrolním buňkám a to jak transfekovaných
siSC, tak i vzhldem k negativní kontrole, kde byly buňky ovlivňovány pouze rozpouštědlem
(1 ‰ DMSO).
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7 Diskuse

Plazmatická membrána je velice složitá struktura, složená z více druhů lipidů a proteinů,
které neustále podléhají endocytóze a exocytóze. Zatímco malé molekuly se střední polaritou
jsou schopny pasivně difundovat přes buněčnou membránu, větší polární sloučeniny, jako je
většina cukrů, aminokyselin, peptidů a nukleosidů, potřebují pro transport membránové
transportéry. Právě schopnost molekul procházet skrz buněčné membrány je velmi důležitý
parametr při vývoji nových léčiv, které se tak mohou dostat do místa svého účinku (Yang
a Hinner 2014).
Megalin je endocytický membránový glykoprotein, patřící do rodiny LDL receptorů. Je
exprimován v epiteliálních buňkách střev, mozku, plic, placenty atd. Vychytávání ligandů
(např. lipoproteiny, proteiny vázající vitaminy a hormony, aminoglykosidová antibiotika,
hemoglobin, albumin a jiné látky) zprostředkovává pomocí endocytózy. Endocytické
vychytávání nefrotoxických a ototoxických léčiv, jako jsou aminoglykosidy, může vést
k poškození tkání způsobených těmito látkami. Doposud však nebylo provedeno dostatečné
množství studií zabývajících se tímto receptorem, proto je velice důležité vytvořit nový model,
kde bude možné megalin studovat a rozšiřovat obecné poznatky o transportéru.
Předmětem této diplomové práce bylo vytvoření buněčných modelů pro testování
transportu látek pomocí transportéru LRP2 a ověření funkčnosti těchto buněčných linií. Mezi
námi zvolené buněčné linie patří linie lidských ledvinných buněk HK-2 a lidských
placentárních buněk JEG-3, obě tyto buněčné linie exprimují megalin v dostatečné míře.
K dosažení cílů této práce bylo nezbytné vybrat správné experimentální podmínky.
V rámci této práce jsme zkoumali vliv siRNA proti LRP2 na změnu genové exprese
námi zkoumaného receptoru megalinu. Pro transfekci buněk jsme využívaly metodu tzv.
lipofekce. Kdy je zavádění cizího genetického materiálu do buněk zprostředkováno pomocí
kationických lipidů (v našem případě jsme použili Lipofectamine). Lipofectaminová činidla
jsou široce přijímána jako zlatý standard pro bezpečné dodávání exogenní DNA nebo RNA
do buněk. Transfekci jsme vždy prováděly třikrát na obou buněčných liniích, aby došlo, k co
největšímu potlačení exprese megalinu. Jak u buněčné linie HK-2, tak u buněk linie JEG-3 jsme
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s využitím metody RT-PCR dokázali, že buňky transfekované siLRP2 vykazují významně nižší
expresi megalinu.
Získané optimální parametry transfekce jsme v závěru našeho zkoumání aplikovali
v akumulační studii gentamycinu. Z výzkumů o megalinu se již ví, že megalinem
zprostředkovaný příjem nefrotoxických látek (jako je např. gentamycin) vede k nefropatii.
Ve studii Christensen a kolektiv (2012) proto byly zkoumány inhibitory megalinu v prevenci
nefrotoxicity gentamycinu a somatostatinových analogů. V mé diplomové práci jsme se
inspirovaly touto studií a po trasfekci námi testovaných buněčných linií došlo k nižší akumulaci
gentamycinu do buněk. Výsledkem tedy je, že transfekce siLRP2 snižuje negativní působení
gentamycinu na viabilitu buněk.
V práci jsme stanovovali inhibiční koncentraci IC50 nefrotoxického antibiotika
gentamycinu pomocí testu viability CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation
Assay pro buněčné linie HK-2 a JEG-3. Tato metoda slouží k ověření, do jaké míry ovlivňuje
námi testovaná látka životaschopnost buněk. My jsme potřebovali zjistit toxickou koncentraci
testované látky (gentamycin) pro navazující experiment, kterým jsme chtěli docílit snížení
toxického působení gentamycinu na buňky transfekované siLRP2 (v těchto buňkách je menší
množství megalinu, to znamená, že se do buněk bude dostávat méně gentamycinu, který je
substrátem megalinu a tím pádem dojde ke snížení toxického působení gentamycinu na buňky).
Pomocí tohoto experimentu jsme zjistili, že pro linii HK-2 je gentamycin netoxický, což je
vzhledem k jeho prokázanému nefrotoxickému působení překvapivé. Z tohoto důvodu nebylo
možné prokázat nižší expresi megalinu u tohoto modelu na funkční úrovni a je třeba se
spolehnout pouze na výsledky získané pomocí RT-PCR. Nicméně pro buňky linie JEG-3 působí
cytotoxicky při vyšších koncentracích v médiu (přibližně od koncentrace 1500 μg/ml)
a funkčnost tohoto modelu se nám podařila prokázat prostřednictvím snížení cytotoxického
působení tohoto amonoglykosidového antibiotika na JEG-3 buňky
Prohloubení znalostí o megalinu zejména o jeho substrátech nám umožní mimo jiné
i odhalování některých potenciálních lékových interakcí, které mohou být způsobeny např.
vzájemnou kompeticí současně podávaných látek o megalin.
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8 Závěr

Závěrem lze konstatovat, že se nám podařilo vytvořit nové buněčné modely se sníženou
hladinou transportéru megalinu (LRP2), které se dají dále využít pro hledání dalších
potenciálních substrátů tohoto membránového transportéru.
Nejprve jsme pomocí testování různých transfekčních podmínek stanovili ty optimální,
tedy takové při kterých dochází k nejvyššímu snížení exprese LRP2. Buňky linií JEG-3 a HK-2
přirozeně exprimující megalin byly transfekovány siRNA proti LRP2 celkově 3x v den 1, 4 a 7
od jejich nasazení na plato, přičemž médium bylo třeba vyměnit po 48 hodinách od každé
transfekce.
Funkčnost vytvořených buněčných modelů byla určována pomocí testování viability
buněk s využitím komerčně dostupného kitu CellTiter 96® AQueous One Solution Cell
Proliferation Assay. V případě buněk transfekovaných siLRP2 jsme pozorovali nižší snížení
viability buněk po 48 hodinovém působení gentamycinu. Gentamycin je toxicky působící
aminoglykosidové antibiotikum, které je transportováno do buněk pomocí megalinu. Snížení
toxického působení gentamycinu může tedy být vysvětleno snížením hladiny megalinu
po transfekci siLRP2. Funkčnost bylo možné ověřit pouze u JEG-3 buněk, protože hodnota IC50
pro HK-2 buněčnou linii značně převyšovala 10 000 μg/ml.
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