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Abstrakt 

Jednou z funkcí imunitního systému je imunitní dohled nad nádorově transformovanými 

buňkami, tedy schopnost takové buňky odstranit dříve, než se mohou stát škodlivými pro 

organismus. V případě, že se transformovaným buňkám podaří imunitnímu dohledu 

uniknout, dochází k rozvoji onkologického onemocnění. Nádorová imunoterapie spočívá v 

cílené stimulaci imunitního systému v boji proti nádoru. 

V poslední době se projevuje zájem o využití NK buněk v imunoterapii nádorů. Tyto buňky, 

patřící k nespecifické imunitě, se podílejí na imunitním dohledu. Při setkání s cílovou 

buňkou rozhoduje o aktivaci NK buňky integrace signálu z jejích povrchových aktivačních 

a inhibičních receptorů, které vážou ligandy na povrchu cílové buňky. V případě, že dojde 

k aktivaci NK buňky, spouští proti cílové buňce cytotoxickou odpověď. Využití NK buněk 

v imunoterapii zahrnuje mimo jiné testování bispecifických fúzních proteinů, které mohou 

jednou částí vázat povrchový nádorový antigen a druhou částí NK buněčný aktivační 

receptor, čímž zprostředkují kontakt obou buněk a vyvolají cytotoxickou odpověď. 

Tato práce představuje přípravu bispecifických fúzních proteinů sestávajících z aktivačního 

ligandu MICA (pro receptor NKG2D), nebo B7H6 (pro receptor NKp30) a nanoprotilátky 

cílící jeden ze tří nádorových antigenů HER2, CD20 a FGFR. U vybraných proteinů 

MICA_antiHER2 a antiHER2_MICA byla studována jejich schopnost vazby na své cíle. 

Biologická relevance získaných dat bude dále evaluována v cytotoxických pokusech s NK 

buňkami. 

Klíčová slova 

Imunoterapie, NK buňka, NKG2D, MICA, HER2, nanoprotilátka, bispecifický fúzní 

protein, SK-BR3 

  



Abstract 

The functions of the immune system include immunosurveillance of transformed cells, i.e., 

the ability to eliminate these cells before they become harmful to the organism. If the 

transformed cells succeed to escape the immune system surveillance, an oncological disease 

develops. The tumour immunotherapy aims to stimulate the immune system mechanisms to 

fight against the tumour. 

Lately, there´s an interest in using NK cells in the immunotherapy of tumours. These cells 

appertain to the innate immune system and participate in immunosurveillance. When an NK 

cell encounters a target cell, its activation depends on the integration of signals from the 

surface activating and inhibiting receptors which bind ligands on the surface of the target 

cell. Upon activation, NK cell exhibits a cytotoxic response against the target cell. The use 

of NK cells in immunotherapy includes, among others, the testing of bispecific fusion 

proteins which can bind a tumour surface antigen by one part and NK cell activating receptor 

by the other part. Thus, these fusion proteins mediate a contact between both cells and trigger 

the cytotoxic response. 

This work presents a preparation of bispecific fusion proteins which consist of an activating 

ligand MICA (for the receptor NKG2D) or B7H6 (for the receptor NKp30), and a nanobody 

targeting one of three tumour antigen HER2, CD20 or FGFR. Two proteins, 

MICA_antiHER2 and antiHER2_MICA, have been selected for further studies of their 

ability to bind the targeting molecules. The biological relevance of these results will be 

further evaluated in cytotoxicity experiments with NK cells. 

Key words 

Immunotherapy, NK cell, NKG2D, MICA, HER2, nanobody, bispecific fusion protein, 

SK-BR3 
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Seznam zkratek 

ADCC buněčná cytotoxicita závislá na protilátce (antigen-dependent 

cellular cytotoxicity) 

APC buňka prezentující antigen (antigen presenting cell) 

APS peroxodisíran amonný (ammonium persulfate) 

BCR receptor B-lymfocytů (B-cell receptor) 

BiTE bispecifická protilátka přitahující T-lymfocyty (bispecific T-cell 

engager) 

BiKE bispecifická protilátka přitahující NK buňky (bispecific killer-cell 

engager) 

bp pár bází 

CAR chimerní antigenní receptor (chimeric antigen receptor) 

CBB modř coomassie brilliant (coomassie brilliant blue) 

CD diferenciační skupina (cluster of differentiation) 

CTL cytotoxický T-lymfocyt 

CTLA-4 antigen cytotoxických T-lymfocytů 4 (cytotoxic T-lymphocyte 

antigen 4) 

DAP10 DNAX-aktivační protein o 10 kDa 

DAPI 4´,6-diamidin-2-fenylindol 

EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina 

Fab fragment protilátky vázající antigen (fragment antigen binding) 

Fas receptor z rodiny receptorů smrti 

FasL ligand receptoru Fas 

FBS fetální bovinní sérum 

Fc konstantní fragment protilátky (fragment crystallizable region) 

FcR Fc receptor 

FDA Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA (Food and Drug 

Administration) 

FGFR receptor růstového faktoru fibroblastů (fibroblast growth factor 

receptor) 
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Fv variabilní fragment protilátky (fragment variable) 

GM-CSF faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů (granulocyte 

macrophage colony-stimulating factor) 

HER2 receptor lidského epidermálního růstového faktoru 2 (human 

epidermal growth factor receptor 2) 

IDO indolamin 2,3-dioxygenasa 

IL interleukin 

IFN interferon 

lPEI lineární polyethylenimin 

mAb monoklonální protilátka (monoclonal antibody) 

MDSC progenitorní a nezralé myeloidní buňky (myeloid-derived 

suppressor cells) 

MCA methylcholanthren 

MHC-I/II hlavní histokompatibilní komplex třídy I/třídy II (major 

histocompatibility complex, class I/class II) 

MICA/MICB ligand NK buněčného receptoru NKG2D (MHC class I chain-

related molecule A/B) 

NK přirozeně zabíječské (buňky) (natural killer cells) 

NKp30 receptor přirozené cytotoxicity o velikosti 30 kDa (natural killer 

protein 30 kDa) 

NKG2 rodina receptorů NK buněk (natural killer group 2) 

NKT (lymfocyty) nesoucí znaky NK buněk a T-lymfocytů 

PAGE elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (polyacrylamide gel 

electrophoresis 

PAMP molekulární vzor asociovaný s patogenem (pathogen-associated 

molecular pattern) 

PD-1 inhibiční receptor T-lymfocytů (programmed cell death 1) 

PD-L1 ligand PD-1 (programmed cell death ligand 1) 

PFA paraformaldehyd 

RAG2 rekombinaci aktivující gen 2 (recombination activating gene 2) 

TAM makrofágy asociované s nádorem (tumor-associated macrophages) 
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SAXS maloúhlový rozptyl rentgenového záření (small angle X-ray 

scattering) 

scFv jednovláknový variabilní fragment protilátky (single-chain variable 

fragment) 

SDS dodecylsulfát sodný (sodium dodecyl sulfate) 

TEMED tetramethylethylendiamin 

TCR receptor T-lymfocytů (T-cell receptor) 

TGF transformující růstový faktor (transforming growth factor) 

TIL lymfocyty infiltrující nádor (tumor-infiltrating lymphocytes) 

TNF faktor nekrotizující nádory (tumor necrosis factor) 

Treg regulační T-lymfocyty 

ULBP proteiny vázající UL16 (UL16-binding proteins), ligandy NKG2D 

VEGF vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular endothelial growth 

factor) 

V(D)J genové segmenty účastnící se rekombinace při vzniku BCR a TCR 

(variable, diversity, joining) 

VHH nanoprotilátka, variabilní doména protilátky velbloudovitých 

(v/v) objemový zlomek 

(w/v) hmotnost/objem 

(w/w) hmotnostní zlomek  
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1 Úvod 

1.1 Imunitní systém 

Imunitní systém primárně zajišťuje obranyschopnost organismu před patogeny. Jedná se o 

vzájemně se ovlivňující komplex lymfatických tkání, leukocytů (buněčná imunita), 

humorálních složek (látková imunita) a cytokinů. Důležitou vlastností imunitního systému 

je autotolerance, tedy schopnost rozpoznat tělu vlastní struktury a nevyvolávat proti nim 

imunitní odpověď. Dle rychlosti a specifity imunitní reakce rozlišujeme imunitu vrozenou a 

získanou, nicméně obě složky společně komunikují a spolupracují [1, 2]. 

Vrozená (nespecifická) imunita je charakteristická svou rychlou odpovědí na přítomnost 

patogenu. Některé její mechanismy, jako jsou například fagocytóza nebo působení 

antibakteriálních peptidů, sdílejí organismy napříč různými skupinami. Jedná se o evolučně 

starší strategii obrany [3]. V širším pojetí do nespecifické imunity zahrnujeme fyzikální a 

chemické bariéry v přímém kontaktu s vnějším prostředím, tedy pokožku a mukózní povrch 

sliznic. Jedná se o první stupeň obrany organismu, po jehož překonání se patogen setkává 

s druhou a třetí linií představovanými právě vrozenou a získanou imunitou. V užším pojetí 

k nespecifické imunitě řadíme fagocytující buňky (neutrofilní granulocyty, makrofágy, 

dendritické buňky), žírné buňky, bazofilní a eozinofilní granulocyty a přirozeně zabíječské 

buňky (NK buňky, natural killer cells), z humorálních složek komplement, proteiny akutní 

fáze zánětu a cytokiny. Buňky nespecifické imunity typicky rozpoznávají svými 

povrchovými receptory konzervované struktury, jako jsou molekuly společné různým 

patogenům (tzv. PAMP, pathogen-associated molecular patterns; např. lipopolysacharidy, 

peptidoglykany apod.) nebo konstantní části imunoglobulinů specificky vázajících antigen 

[4, 5]. 

Mechanismy získané (adaptivní, specifické) imunity se v evoluci objevují  až s vývojem 

obratlovců [3]. Rozvoj specifické imunitní odpovědi na patogen je pomalejší, řádově trvá 

několik dnů, během nichž dochází k selekci a proliferaci klonů B a T-lymfocytů, které jsou 

schopné svými specifickými povrchovými receptory (BCR, TCR, B-cell/T-cell receptor) 

vázat přítomné antigeny s dostatečnou afinitou. Geny pro tyto receptory jsou tvořeny 

genovými segmenty, u nichž dochází k somatickému přeskupování (tzv. V(D)J 

rekombinace, „variable, diversity, joining“ segmenty). To dává vzniknout vysoké variabilitě 

specifických BCR a TCR, která není primárně kódována v genomu. B a T-lymfocyty mají 
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po stimulaci daným antigenem schopnost diferencovat na paměťové buňky, díky čemuž při 

opakovaném setkání se stejným antigenem probíhá imunitní odpověď rychleji. 

Imunoglobuliny (protilátky) představují humorální složku specifické imunity, jedná se o 

rozpustné formy BCR [4]. 

Ačkoliv tedy mezi oběma typy imunitní odpovědi existují rozdíly v mechanismu působení, 

hranice mezi vrozenou a získanou imunitou není ostrá a obě složky na obraně před 

škodlivinami spolupracují: například k funkcím nespecifické obrany patří také aktivace 

a stimulace mechanismů adaptivní imunity, ta ovšem zpětně ovlivňuje nespecifické složky. 

Tato souhra se děje mimo jiné předkládáním antigenu takzvanými buňkami prezentující 

antigen (APC, antigen presenting cells; makrofágy a dendritické buňky) buňkám adaptivní 

imunity nebo prostřednictvím cytokinů, imunomodulačních molekul, které jsou 

produkovány oběma složkami imunitního systému, přičemž obě složky na ně reagují [4, 6]. 

Neostrou hranici mezi vrozenou a získanou imunitou lze také ilustrovat existencí NKT 

(natural killer T-cell) buněčné populace lymfocytů, které nesou znaky jak NK buněk, tak 

T-lymfocytů [7]. 

1.2 Imunitní dohled nad nádorovými buňkami 

Kromě obrany před patogeny z vnějšího prostředí je funkcí imunitního systému také 

odstraňování škodlivin vnitřního původu včetně maligně transformovaných buněk (imunitní 

dohled) [8]. První myšlenku, že by imunitní systém mohl rozpoznávat a odstraňovat 

nádorové buňky, vyslovil na začátku 20. století německý chemik a zakladatel imunologie 

Paul Ehrlich [9], nicméně další pozornost si tento koncept (označovaný v anglické literatuře 

„cancer immunosurveillance“) získal až v 50. letech minulého století, kdy byla myšlenka 

imunitního dohledu nad nádory nově formulována Frankem M. Burnetem a později 

Lewisem Thomasem [10]. Předpovědi této hypotézy byly následně testovány na 

imunodeficientních myších postrádajících brzlík, ovšem pokusy nepřinesly přesvědčivé 

důkazy o její pravdivosti [11]. Později se nicméně ukázaly limity modelu, na nichž testování 

probíhalo: u athymických myší stále existuje detekovatelné množství T-lymfocytů [12] a 

vedle toho také existují další populace lymfocytů, které nepotřebují k vývinu brzlík a které 

mají roli v protinádorové imunitě, jako jsou NK buňky [13] či γδ T-lymfocyty [14]. Zejména 

v 90. letech pak byla provedena řada výzkumů prokazujících roli některých složek vrozené 

i získané imunity v imunitním dohledu [15]. Mezi hlavními znaky nádorů, jak byly 

definovány v roce 2000 Douglasem Hanahanem a Robertem A. Weinbergem [16], se sice 
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únik nádorových buněk dohledu imunitního systému ještě neobjevil, ovšem v rozšíření 

z roku 2011 už figuruje [17]. 

Role různých složek imunitního systému v ochraně před rozvojem nádorových onemocnění 

byla studována na modelech imunodeficientních myší. Například myši s deletovaným 

genem RAG2 (recombination activating gene 2), který je důležitý pro správný průběh V(D)J 

rekombinace, postrádají zralé B, T a NKT-lymfocyty. Po subkutánním podání karcinogenu 

methylcholanthrenu (MCA) vykazují RAG2-/- myši dřívější rozvoj nádorů s vyšší frekvencí 

výskytu, než je tomu u divokého kmene [18]. Na myších modelech byly objeveny další 

buněčné či molekulární aspekty imunitního dohledu [15]. Účastní se jej složky vrozené i 

získané imunity. Kromě T a NKT-lymfocytů se jedná o NK buňky [19], dendritické 

buňky [20] či poněkud překvapivě také eozinofilní granulocyty [21]. Z humorálních složek 

byla prokázána důležitá úloha interferonu γ (IFN-γ) [22] či interleukinu 12 (IL-12) [23]. Pro 

imunitní dohled je také zásadní správná funkce molekulárních mechanismů účastnících se 

cytotoxicity, jako je například působení perforinu [24] či interakce mezi receptorem smrti 

Fas a jeho ligandem FasL [25]. 

Vedle myších modelů svědčí o imunitním dohledu nad nádorovými buňkami také některé 

klinické projevy onkologických onemocnění. Například imunosuprimovaní pacienti po 

transplantaci mají vyšší riziko rozvoje nádorového onemocnění bez jasné virové etiologie. 

Vedle toho přítomnost tzv. lymfocytů infiltrujících nádor (TIL, tumor-infiltrating 

lymphocytes; cytotoxické CD8+ T-lymfocyty – CTL, NK buňky) v nádorovém ložisku je 

spojena s vyšší mírou přežití u některých onkologických pacientů [9, 15]. 

1.3 Imunitní editace nádoru 

Přestože má imunitní systém nástroje, kterými dokáže odstranit transformované buňky, 

dochází k rozvoji nádorových onemocnění i v jedincích, jejichž imunitní systém je funkční. 

Proto byl navrhnut pojem imunitní editace nádoru (v angl. literatuře „cancer 

immunoediting“) pro popis složitější role imunitního systému v nádorovém bujení [15]. 

Sestává ze 3 fází: eliminace, rovnováhy a úniku (tzv. „three Es: elimination, equilibrium, 

escape“), během nichž mohou být transformované buňky odstraněny ve fázi eliminace, nebo 

podstupují v další fázi darwinistickou evoluci pod selekčním tlakem imunitního systému, až 

nakonec mohou v konečné fázi jeho dohledu uniknout. Tyto 3 fáze s některými 

molekulárními mechanismy jsou ilustrovány obrázkem 1 na straně 14. 
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Obrázek 1 Imunitní editace nádoru Ve fázi eliminace dokážou složky vrozené i adaptivní imunity 
odstranit nádorově transformované buňky. Pokud se to nepodaří, následuje fáze rovnováhy, ve 
které dochází k selekci buněk, které jsou jen omezeně kontrolovány adaptivním imunitním 
systémem. Tyto nádorové buňky mohou získat další mutace, které jim umožní zcela uniknout 
dohledu imunitního systému v poslední fázi, což se projeví klinicky detekovatelnou malignitou. Na 
utváření imunosupresivního nádorového mikroprostředí se také podílí složky chronického zánětu.  
Některé molekulární mechanismy imunitní editace nádoru jsou popsány dále v textu. Zkratky: T – 
T-lymfocyt; NKT – NKT lymfocyt; NK – NK buňka; M1 – protinádorově působící makrofág; DC – 
dendritická buňka; M2 – pronádorově působící makrofág; MDSC – progenitorní a nezralé myeloidní 
buňky, IFN – interferon; NKG2D – aktivační receptor NK buněk; IL – interleukin; TGF – transformující 
růstový faktor; IDO – indolamin 2,3 deoxygenasa; VEGF – vaskulární endoteliální růstový faktor; 
CTLA-4 – antigen cytotoxických lymfocytů 4. Převzato a upraveno z [26]. 
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1.3.1 Eliminace 

Proces eliminace odpovídá původnímu konceptu imunitního dohledu. Pokud je úspěšný, 

dochází k odstranění nádorových buněk dřív, než mohou vstoupit do další fáze editace. 

Navrhnuty byly 4 kroky této fáze [15]: (1) Invazivní růst nádoru do okolní tkáně vede 

k uvolnění zánětlivých signálů. Ty přitahují buňky nespecifické imunity, které produkují 

IFN-γ. (2) V důsledku působení IFN-γ dochází k produkci dalších cytokinů, atrakci dalších 

leukocytů a případně ke smrti některých nádorových buněk. Dendritické buňky následně 

fagocytují zbytky nádorových buněk a přesouvají se do lymfatických uzlin, kde (3) fungují 

jako APC a indukují zrání nádorově specifických T-lymfocytů. Zároveň dochází v místě 

nádoru k vzájemné aktivaci NK buněk a makrofágů produkcí IFN-γ a IL-12. (4) Nádorově 

specifické T-lymfocyty následně putují do místa nádoru, kde rozpoznávají a specificky 

zabíjejí nádorové buňky. 

1.3.2 Rovnováha 

Fáze rovnováhy byla navržena jako nejdelší v celém procesu imunitní editace nádoru 

s možností trvání několik let [15]. Nádorové buňky a imunitní systém jsou v dynamické 

rovnováze, během které imunitní systém do jisté míry kontroluje heterogenní populaci 

transformovaných buněk, ale nedokáže všechny úplně odstranit. Selekční tlak imunitního 

systému tak vede k přežívání buněk, které díky mutacím mohou ve výsledku uniknout 

imunitnímu dohledu (3. fáze imunitní editace nádoru) a rozvinout se v klinicky 

detekovatelné onemocnění. Ve fázi rovnováhy tak nádorové buňky představují „spící“ nádor 

kontrolovaný imunitním systémem [26]. 

Molekulární mechanismy zodpovědně za udržování nádorových buněk ve fázi rovnováhy 

s imunitním systémem jsou zatím málo popsány [27]. Nicméně jeden z prvních experimentů 

[28] zaměřený na tuto fázi imunitní editace nádoru ukázal, že důležitou roli hraje adaptivní 

imunita. U většiny myší, kterým byly podávané nízké dávky karcinogenu MCA, nedošlo 

k rozvoji nádorového onemocnění. Až následná imunodeficience (vyvolaná uměle deplecí 

pomocných CD4+ a cytotoxických CD8+ T-lymfocytů) vedla k růstu nádorů v místech, kde 

byl původně aplikován MCA, přičemž u kontrolního vzorku k signifikantnímu růstu nádorů 

nedošlo. Obdobný efekt jako deplece T-lymfocytů měla také imunodeficience způsobená 

nedostatkem cytokinů IFN-γ a IL-12, hrajících úlohu ve vrozené i získané imunitě. 
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Na druhou stranu imunodeficience způsobená deplecí NK buněk či narušením jejich funkce 

neměla výrazný vliv na nádorový růst [28]. 

1.3.3 Únik 

Únik nádoru imunitnímu dohledu je poslední fází procesu imunitní editace. Imunitní systém 

selhává ve své ochranné funkci, přičemž pod jeho selekčním tlakem dochází k přežití 

imunitním systémem nekontrolovaných nádorových buněk, které tak přerůstají 

v pozorovatelný nádor s klinickými projevy [15, 26]. 

Existuje celá řada mechanismů, kterými nádory unikají imunitnímu dohledu. V základním 

rozdělení se jedná o mechanismy, kdy dochází k navození tolerance nádoru imunitním 

systémem, anebo kdy nádor není rozpoznáván imunitním systémem [26]. To se děje 

například snížením exprese MHC-I (hlavní histokompatibilní komplex třídy I, major 

histocompatibility complex, class I) zodpovědných za předkládání antigenů buňkám 

imunitního systému [29], ztrátou schopnosti odpovídat na signalizaci IFN-γ, která ovlivňuje 

předkládání antigenů [30], či potlačením exprese ligandů aktivačního receptoru NK buněk 

NKG2D (natural killer group 2 member D) [31]. Vedle toho některé nádory, které jsou sice 

rozpoznávány imunitním systémem, mohou unikat smrti, a to zvýšením exprese 

antiapoptotických molekul [32] nebo expresí nefunkčních mutovaných verzí receptorů smrti 

[33]. Dalším mechanismem využívaným nádorovými buňkami v úniku imunitnímu dohledu 

je povrchová exprese inhibičních ligandů imunitního systému [34]. 

1.3.4 Nádorové mikroprostředí 

Role imunitního systému v rozvoji nádorových onemocnění je dvojsečná. Na jedné straně 

existuje imunitní dohled, kterému ovšem mohou transformované buňky uniknout a 

rozvinout se v nádorové onemocnění, na druhou stranu některé složky imunitního systému 

přispívají k rozvoji nádorů ať už svým imunosupresivním účinkem nebo produkcí cytokinů 

podporujících proliferaci nádorových buněk či angiogenezi [26]. Leukocyty zodpovědné za 

tento protumorigenní efekt se podílejí společně s dalšími nenádorovými buňkami na stavbě 

tzv. nádorového mikroprostředí, ve kterém dochází k vzájemnému ovlivňování všech jeho 

složek i nádorových buněk. Toto mikroprostředí představuje spletitou síť komunikujících 

buněk, jež napomáhá přežívání a růstu nádoru. [35]. 
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Nádory si vytváří imunosupresivní mikroprostředí celou řadou mechanismů. Jedním z nich 

je produkce cytokinů, jako je například vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF, 

vascular endothelial growth factor), který jednak podporuje angiogenezi, ale také narušuje 

správnou funkci dendritických buněk patřících mezi APC [36], či transformující růstový 

faktor β (TGF-β, transforming growth factor β), který inhibuje dendritické buňky, 

T-lymfocyty i NK buňky [37]. Dále mohou nádorové buňky exprimovat enzym 

indolamin 2,3-deoxygenasu (IDO), který metabolizuje tryptofan, přičemž imunosupresivně 

může působit jak deplece této aminokyseliny, tak produkty reakce katalyzované IDO [38]. 

Také buněčné komponenty imunitního systému přispívají k imunosupresi v okolí nádoru. 

Regulační T-lymfocyty (Treg) přitahované do mikroprostředí nádoru produkují IL-10 či 

TGF-β, čímž inhibují funkce CTL [39]. V důsledku produkce imunosupresivních cytokinů 

také dochází k akumulaci dalších supresorových buněk, jako jsou progenitorní a nezralé 

myeloidní buňky (MDSC, myeloid-derived suppressor cells) [40], některé populace 

dendritických buněk [41] či makrofágy asociované s nádorem (TAM, tumor-associated 

macrophages) [42], které řadou mechanismů následně blokují funkce CTL, podporují 

činnost Treg nebo se jinak podílí na tvorbě imunosupresivního nádorového mikroprostředí. 

Zde uvedené mechanismy ilustrují jen některé strategie, kterými si nádory zajišťují vhodné 

protumorigenní mikroprostředí. Pochopení této složité komunikační sítě může přispět 

k nalezení nových imunoterapeutických přístupů v léčbě nádorových onemocnění. 

1.4 Nádorová imunoterapie 

Imunoterapeutický přístup v léčbě nádorů je druh biologické léčby, který spočívá ve 

stimulaci imunitního systému pacienta v boji proti nádoru, případně v cílení léčiv do místa 

nádoru pomocí imunitních mechanismů. Doplňuje tak standardní léčebné postupy, kterými 

jsou chemoterapie, radioterapie a chirurgické odstranění nádoru [8]. První imunoterapeutika 

pro léčbu onkologických onemocnění byla schválená americkým Úřadem pro kontrolu 

potravin a léčiv (FDA, Food and Drug Administration) v 2. polovině 80. let a v 90. letech 

minulého století (IFN-α pro léčbu některých leukemií v roce 1986, derivát IL-2 proti 

karcinomu ledvin v roce 1992, první monoklonální protilátka (mAb, monoclonal antibody) 

rituximab proti non-Hodgkinovým lymfomům v roce 1997) [43]. Přestože nádorová 

imunoterapie prodělala řadu let, které nepřinášely uspokojivé výsledky, v současnosti se 

trend mění a řada léků se dostává do klinické praxe [44], o čemž svědčí také fakt, že mezi 

biofarmaceutiky nově uváděnými na trh mají protinádorová léčiva významné postavení [43]. 
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V závislosti na konkrétním onemocnění může imunoterapie být součástí komplexního 

přístupu v nádorové terapii, případně se uplatňuje v léčbě tzv. minimální reziduální nemoci 

poté, co většina nádorové masy byla redukována jiným léčebným přístupem [8]. Strategie 

využívané v nádorové imunoterapii zahrnují protinádorové vakcíny, onkolytické viry, 

aktivaci T-lymfocytů (případně NK buněk) ex vivo, podávání protilátek a rekombinantních 

proteinů, které mohou stimulovat imunitní odpověď nebo blokovat inhibici leukocytů [44] 

a použití mAb konjugovaných s chemoterapeutiky či radionuklidy, díky čemuž dochází 

k cílení léčiva, případně radionuklidu do místa nádoru [45]. Následující kapitoly poskytují 

základní přehled využívaných imunoterapeutických přístupů. NK buňkám a jejich 

potenciálu v nádorové terapii je věnována kapitola 1.6 (strana 26). 

1.4.1 Protinádorové vakcíny 

V prevenci nádorů jsou úspěšně užívány vakcíny proti virům způsobujících nádorová 

onemocnění, jako je virus hepaptitidy B nebo lidský papilomavirus [46]. Jiný přístup 

využívá dendritické buňky, které představují velmi účinné APC. Nejprve jsou prekurzory 

dendritických buněk odebrány pacientovy, následně jsou kultivovány ex vivo 

s prozánětlivými cytokiny a nádorovými antigeny a nakonec injektovány zpět pacientovi 

[47]. V současné době existuje léčba metastatického karcinomu prostaty za pomoci 

dendritických buněk, respektive směsi mononukleárních buněk periferní krve. Tato léčba se 

nazývá sipuleucel-T (obchodní název Provenge) a FDA ji schválila v roce 2010. Odebrané 

buňky jsou kultivovány s fúzním proteinem sestávajícího z antigenu, kterým je prostatická 

kyselá fosfatasa, a cytokinu nazývaného faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů 

(GM-CSF, granulocyte macrophage colony-stimulating factor) [46]. Přesto má zatím 

takovéto využití dendritických buněk v léčbě nádorů své limity. Přestože dendritické buňky 

dokážou aktivovat dozrávání specifických T-lymfocytů předkládáním antigenu, 

imunosupresivní působení nádorových buněk a jejich mikroprostředí vede k inhibici jejich 

výkonné funkce. Proto je potřeba při testování této strategie vzít v úvahu i další synergisticky 

působící přístupy [44]. 

1.4.2 Onkolytické viry 

Spektrum imunoterapeutických přístupů v léčbě nádorů doplňuje využití přirozených či 

geneticky pozměněných virů, které se přednostně replikují v nádorových buňkách, čímž 

dochází jednak ke smrti nádorových buněk a jednak k aktivaci protinádorové imunitní 



19 
 

odpovědi. Díky několika aspektům nádorových buněk, jako je neomezené dělení či potlačení 

apoptózy, dochází k přednostní replikaci virů právě v těchto buňkách s minimální toxicitou 

pro zdravou tkáň. Navíc mohou být používané viry geneticky upraveny tak, aby bylo 

zvýšeno protinádorové působení, ale naopak snížena patogenita. Pro účely nádorové 

imunoterapie je zkoumáno několik virů. Již FDA schválený přípravek Talimogene 

laherparepvec (T-VEC) pro léčbu melanomu využívá modifikovaný herpes simplex virus 1, 

který mimo jiné nese gen pro GM-CSF. Při napadení nádorových buněk tak zároveň dochází 

k expresi tohoto cytokinu, který přispívá k další aktivaci imunitního systému [44, 48]. 

1.4.3 Adoptivní imunoterapie 

Adoptivní imunoterapie využívá T-lymfocyty, které jsou nejprve pacientovi odebrány z 

nádorové tkáně (TIL), lymfatických uzlin nebo periferní krve, následně jsou expandovány 

ex vivo a nakonec injektovány zpět pacientovi. Díky tomuto přístupu dochází k obejití 

imunosupresivního nádorového mikroprostředí. Výhoda využití TIL oproti T-lymfocytům 

z periferní krve spočívá v tom, že jsou antigenně specifické vůči nádorovým buňkám a 

nemusí tak docházet během in vitro manipulace k selekci antigen-reaktivních klonů. Na 

druhou stranu ne vždy je možné získat vzorek nádorové tkáně pro izolaci TIL [49]. 

S úspěchem byla využita adoptivní imunoterapie v léčbě melanomu, kdy před aplikováním 

ex vivo expandovaných TIL byla v pacientovy provedena deplece lymfocytů, která mimo 

jiné měla za následek eliminaci imunosupresivních buněk (Treg) [44]. 

Dalším přístupem v adoptivní imunoterapii je genetická modifikace izolovaných 

T-lymfocytů, a to buď vložením genu kódujícího antigenně specifický TCR, nebo vložením 

genu pro tzv. chimerní antigenní receptor (CAR), který sestává z konstantní domény TCR 

a antigenně specifické variabilní domény protilátky (Fv). Zatímco TCR je schopný vázat 

pouze antigeny vystavené na MHC glykoproteinech, v případě použití CAR získává 

T-lymfocyt rozpoznávací schopnosti protilátek (tedy v případě nádorové imunoterapie 

hlavně schopnost rozpoznat a vázat antigen přítomný na povrchu nádorové buňky), přičemž 

konstantní doména TCR v chimerním receptoru zajišťuje správnou signalizaci dovnitř 

buňky [44]. 

1.4.4 Blokace inhibičních signálů T-lymfocytů 

V souvislosti s potlačením negativní imunitní regulace pro využití v terapii nádorů byla v 

roce 2018 udělena Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství Jamesi P. Allisonovi a Tasuku 
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Honjovi [50]. Ačkoliv tento imunoterapeutický přístup využívá mAb, kterým se věnuje 

kapitola 1.4.6 na straně 22, díky specifickým cílovým mechanismům a úspěchům 

v praktickém využití si zaslouží samostatné pojednání na tomto místě. 

Předpokladem této terapie je existence protinádorových T-lymfocytů, které mají inhibovánu 

svou funkci imunitními kontrolními body (v angl. literatuře „immune chceckpoints“). Jeden 

takový kontrolní bod představuje signalizace prostřednictvím antigenu cytotoxických 

T-lymfocytů 4 (CTLA-4, cytotoxic T-lymphocyte antigen 4), která se odehrává v lymfatické 

uzlině. Zde dochází k aktivaci T-lymfocytů tím, že dendritické buňky předkládají naivním 

(nezralým) T-lymfocytům antigeny vystavené na MHC-II glykoproteinech. Tyto antigeny 

jsou rozpoznávány TCR. Aby ale došlo k plné aktivaci T-lymfocytů, je potřeba kostimulační 

signál, který je zprostředkován interakcí T-buněčného receptoru CD28 s aktivačním 

ligandem CD80 či CD86 přítomným na povrchu dendritické buňky. Následná signalizace 

vede mimo jiné k externalizaci inhibičního CTLA-4. Ten má ovšem vyšší afinitu k CD80 a 

CD86 než kostimulační receptor CD28. V důsledku toho vazba těchto ligandů receptorem 

CTLA-4 vede k negativní signalizaci dovnitř T-lymfocytu (a zároveň tato vazba 

kompetitivně inhibuje aktivační signalizaci prostřednictvím CD28), čímž dochází 

k zastavení aktivace a proliferace T-lymfocytů [51, 52]. Právě J. P. Allison navrhl blokaci 

CTLA-4 pomocí mAb (obr. 2, str. 21) k léčbě nádorových onemocnění, což se následně 

v pokusech na myších a v klinických studiích ukázalo jako vhodný přístup. V současné době 

je FDA schválen přípravek ipilimumab, který má slibné výsledky v léčbě metastatického 

melanomu. Navíc k celkovému protinádorovému působení může přispět blokace CTLA-4 

na povrchu Treg, čímž může být potlačen jejich imunosupresivní účinek [52]. 

T. Honjo byl oceněn za obdobný přístup v imunoterapii, který využívá receptoru 

programované buněčné smrti PD-1 (programmed cell death 1) a jeho ligandu PD-L1. Název 

receptoru PD-1 souvisí s historií jeho výzkumu, nicméně jeho hlavní funkcí je po vazbě 

svého ligandu inhibovat aktivační signalizaci spouštěnou TCR. PD-L1 je za fyziologických 

podmínek exprimován somatickými buňkami po působení prozánětlivých cytokinů. Ty jsou 

ovšem také přítomny v zánětlivém mikroprostředí nádorů, což vede k expresi tohoto ligandu 

na povrchu nádorových buněk a následné inhibici cytotoxické odpovědi a proliferace 

T-lymfocytů. Blokátory interakce PD-1 s jeho ligandem (obr. 2, str. 21) mají vyšší 

terapeutickou aktivitu a nižší toxicitu než blokátory CTLA-4. V současné době je schváleno 

5 mAb cílících buď PD-1 nebo PD-L1, které jsou určeny k léčbě několika druhů nádorů [52]. 
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Obrázek 2 Blokace imunitních kontrolních bodů Vlevo: Aktivace T-lymfocytu předkládáním 
antigenu na MHC-II a kostimulační interakcí CD28:CD80/CD86. Blokace CTLA-4 protilátkou 
zabraňuje vazbě CTLA-4 na CD80/CD86, tudíž nedochází k inhibici T-lymfocytu. Vpravo: Aktivovaný 
cytotoxický T-lymfocyt se přesouvá do nádorového mikroprostředí, kde rozpoznává svůj cíl. Blokace 
interakce PD-1:PD-L1 vazbou protilátek zabraňuje inhibici T-lymfocytu. Zkratky: APC – antigen 
prezentující buňka; TCR – antigenně specifický receptor T-lymfocytů; MHC-I/II – hlavní 
histokompatibilní komplex, třída I/II; antiCTLA-4/antiPD-1/antiPD-L1 – monoklonální protilátka 
proti CTLA-4/PD-1/PD-L1. Převzato a upraveno z [50]. 

1.4.5 Cytokiny 

Cytokiny jsou polypeptidy či proteiny produkované leukocyty nebo jinými buňkami, 

přičemž jejich úlohou je regulace imunitního systému [8]. Zatímco některé cytokiny 

produkované v nádorovém mikroprostředí působí protumorigenně, jiné naopak potlačují 

rozvoj nádorových onemocnění. Celkový efekt ovšem může být ovlivněn prostředím, ve 

kterém cytokin působí [53]. Typickým příkladem jejich využití v imunoterapii je IFN-α, u 

nějž bylo v roce 1970 na myším modelu prokázáno jeho protinádorové působení [54]. V 80. 

a 90. letech minulého století pak byly prováděny klinické studie s protinádorově působícími 

cytokiny, ovšem jejich výsledky nenaplnily očekávání z preklinického testování. 

Rekombinantně připravené nezměněné cytokiny vykazovaly krátký biologický poločas a 

úzké terapeutické okno s omezeným protinádorovým účinkem. Došlo tak ke schválení pouze 

dvou již výše zmíněných cytokinů IFN-α a IL-2 proti některým typům nádorů. Přestože se 

jednalo o určitý milník v nádorové imunoterapii, negativní aspekty spojené s používáním 

cytokinů v klinické praxi vedly k upřednostnění jiných přístupů [55]. 

V současné době se zkoumá nová generace nádorové imunoterapie založené na použití 

cytokinů, přičemž některé přístupy už jsou ve fází klinického testování. Zaprvé se jedná o 

kombinatorní přístup, kdy je cytokinová terapie užívána společně s jinými metodami, jako 
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je blokace PD-1:PD-L1 signalizace či adoptivní imunoterapie T-lymfocyty s CAR. Další 

přístup se snaží o zlepšení farmakokinetických vlastností cytokinů. Toho je možné 

dosáhnout konjugací cytokinu na polyethylenglykol nebo fúzí s různými proteiny, jako jsou 

protilátky, konstantní domény protilátek (Fc, fragment crystallizable region) nebo albumin. 

Třetí přístup spočívá v lokálním podání cytokinů, ať už injekcí do místa nádoru, nebo cílenou 

genovou terapií (například výše zmíněný onkolytický virus T-VEC kódující GM-CSF) [55]. 

1.4.6 Monoklonální protilátky 

Monoklonální protilátky (obr. 3, str. 24)využívané v terapii autoimunitních a nádorových 

onemocnění představují skupinu nejprodávanějších biofarmaceutik [43]. První mAb byly 

myšího původu, tedy imunogenní v případě podání člověku, ovšem díky pokrokům 

v molekulárně-biologických technikách a proteinovém inženýrství se podařilo připravit 

méně imunogenní mAb, ať už se jedná o chimerní, humanizované či zcela humánní 

protilátky [45]. 

Některé přístupy využívající mAb v léčbě nádorů jsou používány v klinické praxi, u jiných 

probíhá klinické testování nebo jsou zatím ve fázi preklinického výzkumu [56]. V kapitole 

1.4.4 na straně 19 již byly probrány blokátory imunitních kontrolních bodů. V souvislosti 

s předchozí kapitolou lze zmínit, že protilátky jsou také využívány k neutralizaci 

protumorigenně působících cytokinů (např. faktoru nekrotizujícího nádory α (TNF-α, tumor 

necrosis factor α), TGF-β nebo VEGF) [55]. 

Existují také mAb, které cílí nádorové antigeny. V ideálním případě by takový antigen měl 

být exprimován pouze na povrchu nádorových buněk. Po vazbě mAb se může uplatnit 

několik protinádorových mechanismů. Protilátka se může vázat na receptor, a přímo tak 

působit jako agonista nebo antagonista s příslušnými důsledky pro následnou signalizaci. 

Tímto způsobem ovlivněné signální dráhy (např. znemožnění vazby růstových faktorů) 

mohou vést k buněčné smrti nádoru. Další mechanismy využívají receptorů pro Fc části 

protilátek (FcR). V takovém případě fungují mAb vázané na nádorovou buňku jako 

opsoniny, které rekrutují jednak složky komplementu (cytotoxicita zprostředkovaná 

komplementem), jednak buňky vrozené imunity, které na svém povrchu exprimují FcR. 

Jedná se zejména o NK buňky, kdy vazba Fc části imunoglobulinu na FcR vede ke spuštění 

buněčné cytotoxicity závislé na protilátce (ADCC, antigen-dependent cellular cytotoxicity), 

a makrofágy, u nichž signalizace přes FcR vede k fagocytóze opsonizované buňky [56, 57]. 
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ADCC je považována za klíčový mechanismus u některých v praxi používaných mAb, jako 

je například rituximab vázající CD20 či trastuzumab vázající HER2 (kap. 1.5, str. 24) [45]. 

Cytotoxický efekt mAb může být posílen konjugací s chemoterapeutikem, případně 

s radionuklidem. V takovém případě je hlavní úlohou protilátky správné cílení terapeutika 

[45, 58]. 

Nový přístup, který je již testován v řadě klinických studií, využívá tzv. bispecifické 

protilátky. Ty mohou existovat v různých uspořádáních, podstatné ale je, že dokážou vázat 

2 různé cíle, a to buď na jedné buňce, nebo na různých buňkách. Například mohou jedním 

Fv fragmentem protilátky vázat povrchový nádorový antigen a druhým Fv fragmentem dané 

protilátky aktivační receptor T-lymfocytů. Tím obě buňky dostanou do blízkosti a spustí 

cytotoxickou reakci T-lymfocytu. Navíc přes Fc část mohou aktivovat efektorové funkce 

buněk vrozené imunity [59]. Dalším příkladem je tzv. BiTE (bispecifická protilátka 

přitahující T-lymfocyty, bispecific T-cell engager), jež sestává ze dvou jednovláknových 

variabilních domén imunoglobulinů (scFv, single-chain variable fragment, obr. 3, str. 24), 

které jsou spojeny krátkou flexibilní glycinserinovou spojkou. V případě BiTE přípravku 

blinatumomabu jedna scFv doména váže kostimulační T-buněčný receptor CD3, druhá scFv 

doména váže CD19, který je přítomný na B-lymfocytech včetně lymfomů odvozených od 

těchto buněk [43, 59]. Blinatumomab tak přitahuje cytotoxické T-lymfocyty k cílovým 

nádorovým buňkám, které jsou následně T-lymfocyty zabity, a to nezávisle na TCR a 

prezentaci antigenu na MHC-I glykoproteinech. Výhodou takového přístupu je, že 

T-lymfocyty tak mohou obejít mechanismy, kterými nádory unikají jejich dohledu [60]. 

Vedle samotných mAb, jejich scFv či Fab (fragment vázající antigen, „fragment antigen 

binding“) fragmentů se také studuje využití tzv.  nanoprotilátek (VHH fragment) [61]. Jedná 

se o variabilní domény protilátek produkovaných čeledí velbloudovitých (obr. 3, str. 24). 

Tyto protilátky sestávají jen z těžkého řetězce, díky čemuž jeho variabilní doména získala 

během evoluce unikátní vlastnosti (např. lepší rozpustnost, větší délku jedné z variabilních 

smyček vázajících epitop, což umožňuje vyšší variabilitu takové vazby). Jejich malá velikost 

(15 kDa) jim dává odlišné farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti od klasických 

mAb (150 kDa). Na jednu stranu mají nanoprotilátky kratší biologický poločas, na druhou 

stranu u nich bylo prokázáno lepší pronikání do místa nádoru. Nevýhodou nanoprotilátek je 

nepřítomnost Fc fragmentu, který aktivuje ADCC a další mechanismy imunitního systému 

vedoucí v protinádorový efekt imunoterapie. Jejich využití tak spočívá ve vazbě na 
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povrchové receptory, čímž ovlivňují signalizační dráhy. Testuje se ale také využití 

nanoprotilátek ve fúzi s dalšími proteiny v obdobném uspořádání, jako je tomu u jiných 

molekul založených na mAb. Například můžou vznikat bispecifické molekuly v případě fúze 

s další nanoprotilátkou (analogie BiTE) nebo molekula aktivující ADCC fúzí nanoprotilátky 

s Fc fragmentem. 

 

Obrázek 3 Schematické znázornění protilátak Protilátka velbloudovitých sestává ze 2 řetězců. 
Fragment její variabilní domény se označuje jako nanoprotilátka (VHH). Konvenční protilátka 
sestává ze 4 řetězců. Její variabilní domény jsou používány jako jednovláknové variabilní fragmenty 
(scFv). Červeně jsou zvýrazněny variabilní smyčky, které tvoří paratop zodpovědný za vazbu epitopu 
antigenu. V případě protilátek velbloudovitých je jedna ze 3 smyček delší. Zkratky: VL – variabilní 
doména lehkého řetězce; VH – variabilní doména těžkého řetězce; Fab – fragment vázající 
protilátku; Fc – konstantní fragment. Převzato a upraveno z [61]. 

1.4.7 Kombinatorní přístup 

Kombinace různých klasických terapií je nezbytná pro úplnou remisi a vyléčení nádorových 

onemocnění. Stejně tak je tomu při využití imunoterapeutických přístupů. V některých 

případech léčby nádorů se současné užití imunoterapie s chemoterapií stala standardním 

postupem (například využití mAb cílících CD20 u B-buněčných lymfomů [62]). Další 

možné kombinace, a to včetně kombinací různých imunoterapeutik mezi sebou, jsou nyní 

zkoumány. Je ale potřeba mít na paměti, že léčiva, jejichž účinky by se mohly vhodně 

doplňovat, působí komplexními mechanismy, tudíž je těžké předpovědět výsledný efekt 

kombinatorní léčby. Zdá se, že slibné výsledky by mohly přinést kombinatorní přístupy 

využívající blokátory PD-1:PD-L1 signalizace [63]. 

1.5 Vybrané nádorové antigeny 

Následující 3 kapitoly pojednávají o nádorových antigenech, které představují cíle pro vazbu 

bispecifických fúzních proteinů připravených v této práci. 
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1.5.1 Receptor lidského epidermálního růstového faktoru 2 

Receptor lidského epidermálního růstového faktoru 2 (HER2, human epidermal growth 

factor receptor 2) patří do rodiny 4 tyrosinkinasových membránových receptorů 

(označovaných také jako ErbB1–4) [64]. Po vazbě jejich ligandu tvoří homo- či 

heterodimery a spouští signální dráhy, které na svém konci ovlivňují buněčnou proliferaci, 

diferenciaci či inhibici apoptózy. Na rozdíl od ostatních členů této rodiny není známý žádný 

ligand pro HER2. Tento receptor je v membráně přítomen v aktivní konformaci a může být 

dimerizačním partnerem pro ostatní receptory [65]. Zvýšená exprese HER2 je pozorována u 

20–30 % nádoru prsu, přičemž je spojována s agresivnějším průběhem onemocnění, častější 

rekurencí a vyšší mortalitou [64]. Použití trastuzumabu, mAb cílící HER2, je považováno 

za vysoce efektivní přístup v léčbě HER2+ nádorů prsu s příznivými výsledky přežívání 

pacientů. Trastuzumab se tak stal standardem v léčbě tohoto onemocnění [66]. 

1.5.2 Antigen B-lymfocytů CD20 

CD20 je antigen přítomný na povrchu nezralých i zralých B-lymfocytů. Chybí pouze 

v časných stádiích vývoje a na terminálně diferencovaných plazmatických buňkách [67]. 

Hraje roli v regulaci aktivace a proliferace B-lymfocytů a v transportu vápenatých kationtů 

přes membránu. Bylo ukázáno, že po navázání protilátky na CD20 dochází k inhibici 

přechodu B-lymfocytu z G1 do S/G2 a M fáze buněčného cyklu po podání mitogenu, stejně 

tak dochází k inhibici diferenciace a produkce protilátek a k vyvolání apoptózy [68, 69]. 

Antigen CD20 je exprimován na většině lymfomů odvozených od B-buněčné linie [68]. 

V klinické praxi je zavedena mAb rituximab cílící právě tento antigen, která v kombinaci 

s chemoterapií představuje účinnou léčbu non-Hodgkinových lymfomů [70]. 

1.5.3 Receptor růstového faktoru fibroblastů 1 

Rodina 5 receptorů růstového faktoru fibroblastů (FGFR, fibroblast growth factor receptor) 

patří mezi tyrosinkinásové receptory. S dalšími receptory pro růstové faktory sdílí 

nitrobuněčné signální dráhy a hrají úlohu v řadě procesů, jako je diferenciace, proliferace, 

přežívání či angiogeneze [71]. V mnoha onkologických onemocněních byly pozorovány 

genetické změny v genech kódujících tyto receptory. K amplifikaci genu FGFR1 například 

dochází u 17 % případů nemalobuněčného karcinomu plic, 6 % případů malobuněčného 

karcinomu plic a 15 % případů hormon-pozitivního nádoru prsu. Ačkoliv představuje 
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FGFR1 cíl pro chemoterapeutické inhibitory, nejsou v současné době používány žádné mAb 

proti tomuto receptoru [72]. 

1.6 NK buňky v nádorové imunoterapii 

1.6.1 Biologie a funkce NK buněk 

V roce 1975 byl objeven nový typ lymfocytů (vedle již známých B a T-lymfocytů), které 

byly schopné zabíjet některé nádorové buňky in vitro bez nutnosti indukce imunitní 

odpovědi. Na základě toho byly nazvány přirozenými zabijáky (natural killer, NK buňky) 

[73, 74]. Nejhojněji se vyskytují v plicích a slezině, dále je můžeme najít v játrech či kostní 

dřeni. V krvi představují zhruba 10 % mononukleárních leukocytů. Velmi málo se jich 

nachází v lymfatických uzlinách a brzlíku. V souhrnu jejich populace čítá méně než 10 % 

všech lymfocytů v těle [75]. NK buňky jsou, jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, 

součástí vrozené imunity. Svou cytotoxickou aktivitu projevují jednak proti buňkám 

infikovaným viry, jednak proti nádorovým buňkám včetně metastatických, a fungují tak jako 

důležitý nástroj imunitního dohledu [76]. 

Na imunitní odpovědi se NK buňky podílejí několika způsoby. Zaprvé jsou zapojeny do 

komunikační sítě imunitního systému, ať už prostřednictvím cytokinů, či buněčných 

interakcí. Některé cytokiny (například IL-2, IL-12, IL-15 či IL-18) NK buňky aktivují, jiné 

na ně mají inhibiční vliv (IL-10, TGF-β), přičemž samy produkují IFN-γ a TNF. Zadruhé 

NK buňky na svém povrchu exprimují FcR (CD16), který po vazbě Fc části protilátky vede 

ke spuštění ADCC. Jak bylo zmíněno výše, toho je využíváno v imunoterapiích pomocí 

mAb. Zatřetí mají NK buňky na svém povrchu receptory, které rozeznávají své ligandy 

přítomné na povrchu cílových buněk. Tyto receptory dělíme z funkčního hlediska na 

inhibiční a aktivační, přičemž integrace signálů zprostředkovaných oběma typy receptorů 

rozhoduje o aktivaci, respektive inhibici NK buněk při setkání s cílovou buňkou (obr. 4, 

str. 28) [77, 78]. 

V případě aktivace NK buněk dochází k degranulaci cytosolárních váčků obsahujících 

perforin, jež tvoří póry v plazmatické membráně cílové buňky, a granzymy, které prostupují 

do cílové buňky a spouští apoptózu. Dalším nástrojem cytotoxické aktivity NK buněk jsou 

ligandy receptorů smrti z rodiny TNF, kam patří například receptor Fas. Interakce ligandu 

s receptorem exprimovaným na cílové buňce také vede k indukci apoptózy [79, 80]. 
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1.6.2 Povrchové receptory a imunitní dohled NK buněk 

Ze strukturního hlediska se povrchové receptory NK buněk dělí na imunoglobulinům 

podobné a na podobné lektinům typu C, přičemž v každé skupině najdeme jak inhibiční, tak 

aktivační receptory [81]. Důležité inhibiční receptory patří do rodiny NK buněčných 

receptorů podobných imunoglobulinům, jež rozpoznávají MHC-I glykoproteiny [82]. Tyto 

glykoproteiny jsou exprimovány na povrchu většiny zdravých buněk organismu a jejich 

úlohou je předkládat antigeny T-lymfocytům. Jak již bylo výše zmíněno, snížení či narušení 

exprese těchto povrchových molekul představuje jednu z únikových strategií nádorových 

buněk, které tak nejsou rozpoznávány T-lymfocyty [29]. Ovšem v situaci, kdy takovou 

nádorovou buňku potká NK buňka, nedostává posledně jmenovaná inhibiční signály, čímž 

může dojít k aktivaci jejích cytotoxických mechanismů. Jedná se tedy o rozpoznávání 

nepřítomnosti inhibičních ligandů (v anglické literatuře „missing-self recognition“). Také to 

vysvětluje, proč nejsou zdravé buňky exprimující MHC-I glykoproteiny na svém povrchu 

napadány NK buňkami (obr. 4, str. 28). Existují další inhibiční receptory s různými ligandy. 

Například receptor NKG2A vázající neklasický MHC-I glykoprotein (MHC-E) či NKR-P1 

s vazebným partnerem LLT1 představují alternativu k inhibičnímu rozpoznávání 

prostřednictvím MHC-I glykoproteinů. Oba tyto receptory patří do rodiny receptorů 

podobných lektinům typu C [82, 83]. 

Hlavními aktivačními receptory jsou NKp30 (z angl. natural killer protein 30 kDa), NKp44 

a NKp46, označované jako receptory přirozené cytotoxicity a patřící do rodiny 

imunoglobulinům podobných receptorů, a receptor NKG2D z rodiny receptorů podobných 

lektinům typu C. Aktivační receptory vážou ligandy, u nichž dochází k vystavení na povrchu 

mimo jiné právě transformovaných buněk, kam se dostávají zapnutím či zvýšením exprese, 

případně relokalizací. Potenciálně nebezpečné buňky tak stimulují aktivaci NK buněk, které 

rozpoznávají na jejich povrchu vystavené aktivační ligandy (v anglické literatuře 

„induced-self recognition“, obr. 4, str. 28) [82, 83]. O aktivačních receptorech NKG2D a 

NKp30, na něž jsou cíleny fúzní imunoligandy připravené v této práci, krátce pojednávají 

následující kapitoly 1.6.3 na straně 29 a 1.6.4 na straně 30. 

O roli NK buněk v imunitním dohledu nad nádory svědčí fakt, že jejich pronikání do místa 

nádorů představuje pozitivní prognostický znak u některých karcinomů [84-86]. Na tuto roli 

také poukázaly myší modely [87-89] či 11letá epidemiologická studie, z jejíchž výsledků 

vyplývá, že nízká cytotoxická aktivita lymfocytů periferní krve je spojena s vyšším rizikem 
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vzniku nádorů [90]. Nicméně kvůli únikovým mechanismům nádorů bývá pronikání NK 

buněk do místa nádorů potlačeno [91], případně bývá suprimována jejich aktivita působením 

nádorového mikroprostředí [92]. 

 

Obrázek 4 Aktivace NK buňky Při setkání s cílovou buňkou rozhoduje o aktivaci NK buňky integrace 
signálů zprostředkovaných jejími povrchovými receptory. Nahoře: Zdravá buňka exprimuje na 
povrchu MHC-I glykoproteiny, v NK buňce tak převažují inhibiční signály. Uprostřed: Potlačenou 
expresí MHC-I glykoproteinů unikají nádorové buňky rozpoznávání T-lymfocyty. Chybějící inhibiční 
signály vedou k aktivaci NK buňky. Dole: Stresované, tedy i nádorově transformované buňky 
vystavují na svém povrchu aktivační ligandy, v NK buňce tak převažují aktivační signály. Po aktivaci 
uvolňují NK buňky cytokiny a cytotoxické látky. Převzato a upraveno z [93]. 
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1.6.3 Aktivační receptor NKG2D a jeho ligandy 

NKG2D patří do skupiny receptorů podobných lektinům typu C a u lidí je kódován na 

12. chromozomu. Jeho pojmenování je zavádějící, jelikož sdílí jen velmi malou homologii 

s ostatními receptory z rodiny NKG2. NKG2D je transmembránový glykoprotein typu II 

exprimovaný jako homodimer nejen na povrchu NK buněk, ale také na povrchu některých 

populací T-lymfocytů (například CD8+ T-lymfocytů). Povrchová exprese tohoto receptoru 

může být zvýšena působením IL-15 či TNF-α, nebo snížena působením TGF-β. 

V intracelulární části lidských buněk je s receptorem NKG2D asociován adaptorový protein 

DAP10 (DNAX-aktivační protein o 10 kDa). Vazba ligandu na receptor vede k fosforylaci 

tohoto adaptorového proteinu s následnou aktivací fosfatidylinositol-3-kinasy, přičemž další 

transdukce signálu má za následek spuštění cytotoxické odpovědi NK buňky [94]. 

U lidí existují 2 rodiny ligandů receptoru NKG2D, přičemž obě rodiny jsou příbuzné MHC-I 

glykoproteinům. První rodinu tvoří proteiny vázající UL16 (ULBP, UL16-binding proteins) 

a zahrnuje 6 členů, které mají 2 domény (α1 a α2) odpovídající doménám MHC-I 

glykoproteinů a které jsou v membráně kotveny buď glykosylfosfatidylinositolem nebo 

transmembránovou doménou. ULBP mají své orthology v myším genomu. Druhá rodina 

zahrnuje 2 proteiny označované jako MICA a MICB (z angl. MHC class I chain-related 

molecule A/B), jež nemají orthology u myší. Oba proteiny obsahují 3 domény (α1, α2 a α3) 

podobné doménám MHC-I glykoproteinů, na rozdíl od nich ale nevážou β2-mikroglobulin 

ani neprezentují peptidové antigeny. V membráně jsou kotveny transmembránovou 

doménou. Za zmínku stojí, že přestože mezi ligandy z obou rodin existuje nízká homologie, 

všechny se vážou na receptor NKG2D s poměrně vysokou afinitou, přičemž ze strukturních 

analýz vyplývá, že topografie vazby je podobná, nikoliv však stejná [94, 95]. 

Obecně exprese ligandů receptoru NKG2D je spouštěna v důsledku působení buněčného 

stresu (např. teplotní šok, virová infekce, poškození DNA včetně nádorové transformace 

buněk), díky čemuž mohou být takové buňky odstraněny cytotoxickou odpovědí NK buněk 

[96]. Exprese MICA a MICB byla například prokázána v mnoha nádorech epitelů, jako jsou 

karcinomy plic, prsu, ledvin, ovaria, prostaty či tlustého střeva [97], dále v melanomech [98] 

nebo některých typech leukemií [99]. Nicméně se ukazuje, že MICA a MICB jsou 

intracelulárně exprimovány také v řadě zdravých tkání [100]. Krystalová struktura dimeru 

NKG2D interagujícího s MICA je na obrázku 5 na straně 30 [101]. 
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Obrázek 5 Krystalová struktura dimeru NKG2D v komplexu s ligandem MICA Růžově a fuchsiově 
dimer NKG2D, žlutě ligand MICA. Vytvořeno v programu PyMOL [102]. PDB kód 1HYR [101]. 

1.6.4 Aktivační receptor NKp30 a jeho ligandy 

Protein NKp30 patří mezi receptory přirozené cytotoxicity z rodiny imunoglobulinům 

podobných receptorů a je u lidí kódován na 6. chromozomu. Je přítomný na povrchu 

aktivovaných i neaktivovaných NK buněk [103] a dále byla jeho exprese pozorována také 

na povrchu některých T-lymfocytů po stimulaci IL-15 [104]. NKp30 je transmembránový 

protein typu I, který má jednu imunoglobulinovou extracelulární doménu spojenou 

6 aminokyselinami (krček, v angl. literatuře „stalk region“) s transmembránovou a 

cytosolární doménou, která neobsahuje žádný signalizační motiv. Místo toho obsahuje 

receptor NKp30 ve své transmembránové doméně nabitý aminokyselinový zbytek důležitý 

pro asociaci s dimerem polypeptidu CD3ζ, prostřednictvím něhož je předáván signál dále do 

buňky [103, 105]. Díky alternativním sestřihům genu pro NKp30 existuje až 6 různých 

izoforem toho proteinu, které se označují a–f a jež se liší jednak v extracelulární části 

(obsahují imunoglobulinovou doménu IgV, nebo IgC2), jednak v intracelulární části 

(3 různé produkty) [106]. U studovaných izoforem s IgV doménou (NKp30a, NKp30b a 

NKp30c), které se liší právě ve své cytosolární části, byl pozorován odlišný efekt jejich 

signalizace. Zatímco v případě exprese NKp30a a NKp30b dochází k produkci INF-γ 

s imunostimulačním účinkem, pokud je exprimována izoforma NKp30c dochází k produkci 

IL-10 s imunosupresivním účinkem. Tento jev je důsledkem odlišné schopnosti asociace 

intracelulární části receptoru s CD3ζ. Tato skutečnost se například projevuje v tom, že 
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pacienti s gastrointestinálním sarkomem, který exprimuje izoformu NKp30c, mají horší 

prognózu tohoto onemocnění [107]. 

Receptor NKp30 se může projevit jako aktivační, nebo inhibiční receptor v závislosti na jeho 

vazebném partneru. Mezi ligandy receptoru NKp30 najdeme molekuly virového původu. 

Jedná se o hemaglutinin viru vakcínie, jehož vazba ovšem blokuje aktivaci cytotoxické 

odpovědi NK buněk, a představuje tak způsob, kterým viry unikají imunitnímu dohledu 

[108]. Obdobně má inhibiční efekt vazba proteinu pp65, který je produkován lidským 

cytomegalovirem a jež způsobuje disociaci receptoru NKp30 a adaptorového proteinu CD3ζ 

[109]. Naopak produkt parazitárního prvoka zimničky tropické, označovaný jako PfEMP1 

(z angl. Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein-1), po vazbě na receptor 

NKp30 aktivuje NK buňky [110]. Dalším ligandem receptoru NKp30 je protein Bat3 (z angl. 

HLA-B-associated transcript 3). Jedná se o nukleární faktor, který je vystaven na povrchu 

stresovaných či nádorových buněk, díky čemuž může prostřednictvím vazby na NKp30 

aktivovat cytotoxicitu NK buněk [111]. 

Důležitým aktivačním ligandem receptoru NKp30 je transmembránový protein typu I B7H6 

z rodiny B7. Tak jako v případě ostatních členů této rodiny také extracelulární část B7H6 

obsahuje dvě imunoglobulinové domény. Ligand B7H6 není přítomen na povrchu zdravých 

buněk, ale ke spuštění jeho exprese dochází v transformovaných buňkách. Byl tak prokázán 

na povrchu celé řady nádorů včetně lymfomů, leukemií, melanomů či karcinomů [112], což 

z receptor-ligandového páru NKp30:B7H6 dělá zajímavý cíl imunoterapeutického 

výzkumu. Oba proteiny spolu interagují jako monomery. Krystalová struktura jejich 

komplexu je na obrázku 6 [105]. 

 

Obrázek 6 Krystalová struktura receptoru NKp30 v komplexu s ligandem B7H6 Tyrkysově receptor 
NKp30, zeleně ligand B7H6. Vytvořeno v programu PyMOL [102]. PDB kód 3PV6 [105]. 
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1.6.5 Únik nádorů dohledu NK buněk 

Některé mechanismy, které využívají nádorové buňky k úniku dohledu NK buněk, jsou 

společné obecným mechanismům uvedeným v kapitolách 1.3.3 a 1.3.4, jiné jsou naopak 

specifické pro NK buňky, respektive pro jejich unikátní repertoár povrchových receptorů. 

Imunosupresivní účinek na NK buňky mají některé cytokiny produkované nádorovými 

buňkami. Například bylo ukázáno, že TGF-β či IL-10 vede ke snížení exprese aktivačních 

receptorů včetně NKG2D [113], přičemž zároveň tyto cytokiny zvyšují expresi inhibičního 

receptoru NKG2A, jak bylo mimo jiné pozorováno v případě akutní myeloidní leukemie 

produkující IL-10 [114]. TGF-β také způsobuje sníženou povrchovou expresi receptoru 

NKp30 [115]. Imunosupresivní účinek, který je důsledkem snížené exprese aktivačních 

receptorů NK buněk, mají také další látky, jako například IDO či prostaglandin E2 [116]. 

Další možností, jak mohou nádory unikat dohledu NK buněk, je změna v expresi 

povrchových znaků. Například byla pozorována zvýšená exprese inhibičních ligandů, jako 

jsou klasické i neklasické MHC-I glykoproteiny přítomné na povrchu některých 

leukemických buněk [117] nebo neklasické MHC-I glykoproteiny, jejichž primární 

fyziologickou funkcí je inhibovat cytotoxickou reakci NK buněk [118]. Přestože tedy na 

některých nádorových buňkách můžeme pozorovat přítomnost ligandů aktivačních 

receptorů, nedochází ke spuštění adekvátní odpovědi, jelikož jsou aktivační signály 

vyváženy signalizací prostřednictvím inhibičních receptorů, jejichž ligandy jsou na 

nádorových buňkách exprimovány ve zvýšeném množství [119]. 

Důležitým mechanismem v úniku nádoru imunitnímu dohledu NK buněk je tzv. shazování 

(v angl. literatuře „shedding“) ligandů aktivačních receptorů, tedy uvolňování těchto 

molekul v jejich rozpustné formě. U shazování proteinu MICA, ligandu aktivačního 

receptoru NKG2D, byly pozorovány dva hlavní důsledky tohoto procesu. Jednak dochází ke 

snížení počtu povrchové formy MICA na nádorových buňkách, které tak následně neaktivují 

NK buňky. Dále rozpustná forma MICA způsobuje také snížení exprese receptoru NKG2D, 

a tedy potlačení senzitivity NK buněk vůči tomuto ligandu na povrchu buněk. Zvýšená 

koncentrace rozpustné formy MICA se vyskytuje v séru pacientů s různými maligními 

nádory [120]. Stejně tak funkce receptoru NKp30 jsou inhibovány rozpustnými formami 

jeho ligandů, studován byl fragment proteinu Bat3 [121] a shazování ligandu B7H6, kdy 

zvýšená koncentrace rozpustné formy posledně jmenovaného proteinu byla pozorována 

v séru pacientů s maligním melanomem [122]. 
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1.6.6 Imunoterapeutické přístupy založené na NK buňkách 

Výzkum a vývoj imunoterapeutických přístupů v léčbě nádorů se nejprve soustředil na 

využití T-lymfocytů, ovšem v poslední době se také projevuje zájem o NK buňky a využití 

jejich mechanismů v boji s nádorovými onemocněními. Mají tu výhodu, že jejich činnost 

není antigenně specifická, nicméně potenciál NK buněk závisí mimo jiné na typu 

onemocnění. Obecně NK buňky mají špatnou schopnost infiltrovat pevné nádory, na druhou 

stranu se u nich projevuje vyšší efektivita v boji s metastázami či hematologickými nádory. 

Využití NK buněk má také potenciál v léčbě minimální reziduální nemoci. Nezastupitelnou 

roli v léčbě využívající NK buňky má kombinatorní přístup tak, jak tomu je u jiných 

imunoterapií [123]. 

Analogicky k T-lymfocytům se testuje využití NK buněk pro adoptivní imunoterapii. Jejich 

zdrojem může být jak pacient, tak dárce, případně se zkoumá možnost použití buněčné linie 

NK-92 [123, 124]. V prvním případě expandované autologní NK buňky s vysokou lytickou 

aktivitou in vitro zatím neprokázaly očekávanou klinickou odpověď po podání pacientům. 

Další výzkum tak zůstává otevřen kombinatorním přístupům [125, 126]. S úspěchem mohou 

být využity dárcovské NK buňky s inhibičními receptory, které neodpovídají MHC-I 

glykoproteinům příjemce. Díky nekomplementárním receptor-ligandovým inhibičním 

párům totiž nedochází k utlumení NK buněčné cytotoxicity nádorovými buňkami [127]. 

Dále se také zkoumá možnost transfekce NK buněk geny pro CAR. V preklinických studiích 

už bylo například testováno využití NK buněk exprimujících CAR rozpoznávající CD20 pro 

léčbu B-buněčných leukemií či HER2 pro léčbu některých epiteliálních nádorů. Takto 

modifikované NK buňky mají několik výhod oproti T-lymfocytům exprimujících CAR 

(například kratší životnost, a tedy nižší riziko autoimunitních chorob či dalších nádorových 

transformací) [128]. Na druhou stranu obtížná manipulace s primárními NK buňkami a jejich 

nízká efektivita transfekce vede ke zvýšenému zájmu o buněčnou linii NK-92, a to jednak 

pro využití buněk transfekovaných genem pro CAR [129], ale také nemodifikovaných buněk 

injektovaných pacientům [130]. 

Další možností, jak podpořit cytotoxickou aktivitu NK buněk v boji s nádory, je blokace 

inhibičních signálů, které tyto buňky dostávají. V klinických zkouškách je tak například 

testována mAb lirilumab, která svou vazbou blokuje NK buněčné inhibiční receptory 

rozpoznávající některé MHC-I glykoproteiny [131], nebo další mAb monalizumab, jež se 

váže na receptor NKG2A [132]. Obdobně jako u T-lymfocytů existují i u NK buněk další 
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inhibiční kontrolní body, jejichž blokace je předmětem výzkumů. Například existuje NK 

buněčná populace exprimující na svém povrchu receptor PD-1, tudíž blokace PD-1:PD-L1 

signalizační dráhy může mít pozitivní efekt na protinádorové působení nejen T-lymfocytů, 

ale také NK buněk [83]. 

Již výše bylo uvedeno, že jedním z efektů léčby pomocí mAb je spuštění ADCC 

prostřednictvím FcR NK buněk [45]. K jejímu spuštění lze využít také bispecifické (případně 

trispecifické) fúzní proteiny přitahující NK buňky (BiKE, bispecific killer-cell engager), 

které sestávají z Fv fragmentu protilátky vázající a stimulující FcR NK buněk a Fv 

fragmentu druhé protilátky, jež rozpoznává antigen nádorových buněk. Byl tak například 

připraven BiKE cílící CD133, antigen kmenových buněk, který je exprimován na povrchu 

kolorektálního karcinomu. V in vitro pokusech se ukázalo, že tato bispecifická protilátka 

zvyšuje cytotoxickou aktivitu NK buněk proti buňkám nádorovým [133]. Podobně také 

zafungovalo použití BiKE cílící CD33 u buněk pacientů s myelodisplastickým syndromem 

[134]. Schopnost fúzních fragmentů protilátek proti FcR a CD33 aktivovat NK buňky může 

být podpořena zabudováním IL-15. Ukázalo se, že taková trispecifická molekula vedla ke 

zvýšení cytotoxicity, degranulace a produkce cytokinů [135]. 

Kromě FcR se také testuje využití dalších aktivačních receptorů NK buněk pro jejich 

stimulaci bispecifickými molekulami, jejichž jedna část je tvořena ligandy těchto receptorů. 

Byly tak již připraveny fúzní proteiny sestávající z proteinu MICA, ligandu pro aktivační 

receptor NKG2D, a protilátek nebo jejich fragmentů (Fab, scFv fragment) proti některým 

nádorovým antigenům, jako jsou například CD20 [136], HER2 [137] či receptor pro VEGF 

[138]. Na stejném principu byly také připraveny fúzní proteiny obsahující B7H6, aktivační 

ligand receptoru NKp30, pro cílení CD20+ [139] či HER2+ nádorů [140]. Všechny tyto 

bispecifické proteiny zvyšují protinádorové působení NK buněk in vitro. 
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2 Cíle práce 

Cíle této práce jsou: 

- příprava expresních vektorů 9 fúzních proteinů sestávajících z ligandů aktivačních 

receptorů NK buněk a nanoprotilátek proti vybraným nádorovým antigenům, 

- produkce těchto imunoligandů v lidské buněčné linii HEK293T, 

- studium interakce připravených imunoligandů s rozpustnými formami NK buněčných 

receptorů pomocí analytické gelové permeační chromatografie, 

- studium schopnosti vybraných imunoligandů interagovat se svými vazebnými partnery.  
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3 Materiál 

3.1 Přístroje a pomůcky 

Analytické váhy AND, USA 

Automatické pipety Discovery HTL, Polsko 

Automatické pipety Pipetman Gilson, USA 

Centrifuga Allegra X-22R Beckman Coulter, USA 

Centrifuga EBA 12R Hettich, Německo 

Centrifuga Universal 320R Hettich, Německo 

Centrifugační zkumavky Oak Ridge Sigma, USA 

Filtry pro sterilizaci 0,22 μm TPP, Švýcarsko 

HPLC systém ÄKTA basic GE Healthcare, USA  

Inkubátor CO2 MCO-18 AIC Sanyo, Japonsko 

Kahan Fuego SCS VERKON, ČR 

Kolona Superdex 200 10/300 GL GE Healthcare, USA 

Kolona Superdex Increase 10/300 GL GE Healthcare, USA 

Kolona HiTrap Talon Crude 5 ml GE Healthcare, USA 

Kolona HiTRap desalting GE Healthcare, USA 

Koncentrátory Amicon Ultra, MWCO 10000 Millipore, USA 

Láhve čtverhranné s prodyšnými víčky P-LAB, ČR 

Laminární box Clean Air PMV, Nizozemí 

Laminární box BIO 126 LABOX, ČR 

Mikroskop inverzní AE31 Motic, Německo 

Mikrostříkačka HAMILTON Hamilton, USA 

pH metr ϕ200 Beckman Coulter, USA 

Pipetovací nástavec Pipetus Hirschmann, Německo 

Plastik pro tkáňové kultury Sigma, USA 

Předvážky KB1200-2 Kern, Německo 

Rolovací třepačka Scilogex, USA 

Souprava pro agarosovou elektroforézu Liberty 120 Biokeystone, USA 
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Souprava pro SDS-PAGE Bio-Rad, Německo 

Spektrofotometr DS-11+ DeNovix, USA 

Stolní centrifuga MiniStar silverline VWR, USA 

Termoblok LS1 VLM, Německo 

Termocykler T100 Bio-Rad, Německo 

Transiluminátor s modrým světlem Dark Reader Clare Chemical Research, USA 

Třepačka Celltron Infors HT, Švýcarsko 

Třepačka Multitron Cell Infors HT, Švýcarsko 

UV prosvěcovací lampa 312 nm UVItec, UK 

Vodní lázeň WNB 29 Memmert, Německo 

Vortexový mixér VELP Scientifica, Itálie 

Zdroj deionizované vody Milli Q Millipore, USA 

Zdroj stejnosměrného napětí EC250-90 E-C Apparatus Corporation, UK 

3.2 Chemikálie a komerční soupravy 

100 bp DNA standard New England Biolabs, USA 

1 kb DNA standard New England Biolabs, USA 

Agar Sigma, USA 

Agarosa Sigma, USA 

Akrylamid Sigma, USA 

Ampicilin Biotika, SR 

APS Serva, USA 

ATTO488 NHS Sigma, USA 

Azid sodný Serva, USA 

Coomassie Brilliant Blue R-250 Fluka Chemika, Švýcarsko 

BSA New England Biolabs, USA 

DAPI Thermo Fisher Scientific, USA 

DMSO Sigma, USA 

DNA nanášecí barva New England Biolabs, USA 

EDTA Jersey Lab Supply, USA 
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FBS Sigma, USA 

GoodView II Ecoli, Slovensko 

Kvasničný extrakt Imuna Pharm, SR 

Kyselina valproová Sigma, USA 

L-glutamin Sigma, USA 

lPEI 25 kDa Polysciences, USA 

Nucleobond Xtra Maxi Kit Macherey-Nagel, Německo 

NucleoSpin Gel and PCR Clean-up Macherey-Nagel, Německo 

NucleoSpin Plasmid Miniprep Kit Macherey-Nagel, Německo 

N,N´-methylenbisakrylamid Serva, USA 

PFA Sigma, USA 

Penicilin Sigma, USA 

Pyruvát sodný Sigma, USA 

SDS Jersey Lab Supply, USA 

Standard molekulových hmotností Spectra BR Thermo Fisher Scientific, USA 

Streptomycin Sigma, USA 

TEMED Serva, USA 

Trypanová modř Sigma, USA 

Trypton Oxoid, UK 

ZymoPure Mix & Go E. Coli Transformation Kit Zymo Research, USA 

Ostatní běžné chemikálie Lach-Ner, ČR 

3.3 Enzymy a k nim příslušné pufry 

AgeI-HF New England Biolabs, USA 

EmeraldAmp GT PCR MasterMix Takara Bio, USA 

InFusion Takara Bio, USA 

InFusion reakční pufr Takara Bio, USA 

KpnI New England Biolabs, USA 

NEB pufr 1 (pro restrikční enzymy) New England Biolabs, USA 

RNasa A Sigma, USA 
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Q5 DNA polymerasa New England Biolabs, USA 

Q5 GC enhancer New England Biolabs, USA 

Q5 reakční pufr New England Biolabs, USA 

3.4 Pufry a roztoky 

AA: 30% akrylamid, 1% N,N´-methylenbisakrylamid 

Barvicí roztok pro SDS-PAGE: 45% methanol, 10% kyselina octová, 0,25% CBB R-250 

Bikarbonátový pufr: 1M NaHCO3, pH 8,5 (titrováno 1M roztokem NaOH) 

Elektrodový pufr pro SDS-PAGE 10× koncentrovaný: 0,25 M Tris, 1,9 M glycin, 1% (w/v) 

SDS, pH 8,3 

Eluční pufr pro Talon: 50 mM Na2HPO4, 300 mM NaCl, 10 mM NaN3, 250 mM imidazol, 

pH 7,0 

HEPES pufr: 10 mM HEPES, 150 mM NaCl, 10 mM NaN3, pH 7,5 

Odbarvovací roztok pro SDS-PAGE: 35% ethanol, 10% kyselina octová 

PBS: 50 mM Na2HPO4, 300 mM NaCl, 10 mM NaN3, pH 7,0 

PBS-TK: 10 mM Na2HPO4, 150 mM NaCl, 2 mM KCl, 2 mM KH2PO4, pH 7,0 

Roztok lPEI: 10 mg/ml lPEI v PBS-TK 

Roztok trypanové modři: 0,4% trypanová modř v PBS-TK 

TAE pufr: 40 mM Tris, 20 mM kyselina octová, 1 mM EDTA 

Tris pufr (pH 6,8): 1 M Tris, pH upraveno HCl 

Tris pufr (pH 8,8): 1,5 M tris, pH upraveno HCl 

Trypsinizační roztok: trypsin 2,5 g/l, EDTA 0,2 g/l, rozpuštěno v PBS-TK 

Vzorkový pufr pro SDS-PAGE, 5× koncentrovaný: 31,5 mM Tris, 10% (v/v) glycerol, 1% 

(w/v) SDS, 0,005% (w/v) bromfenolová modř, 10mM NaN3, pH 6,8 

3.5 Bakteriální kmeny a buněčné linie 

E. coli DH5α Thermo Fisher Scientific, USA 

E. coli Stbl3 Thermo Fisher Scientific, USA 

E. coli NEB10 New England Biolabs, USA 

HEK293T prof. Radu Aricescu, Oxford, UK 

HeLa katedra buněčné biologie PřF UK (skupina prof. Jana Černého) 
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SK-BR3 laboratoř molekulární terapie, Biotechnologický ústav AV ČR 

3.6 Kultivační media 

DMEM High Glucose: komerční médium – Sigma, USA; bez HEPES a pyruvátu sodného, 

před použitím doplněno L-glutaminem (2 mM), penicilinem (60 μg/ml), streptomycinem 

(10 μg/ml), fetálním bovinním sérem (10%) 

DMEM Low Glucose: komerční médium – Sigma, USA; bez HEPES a pyruvátu sodného 

před použitím doplněno L-glutaminem (2 mM), penicilinem (60 μg/ml), streptomycinem 

(10 μg/ml), fetálním bovinním sérem (10%), pyruvátem (110 μg/ml) 

ExCell 293: komerční médium – Sigma, USA; před použitím doplněno L-glutaminem na 

výslednou 4 mM koncentraci   

LB médium: 1% (w/v) trypton, 0,5% (w/v) kvasničný extrakt, 1% (w/v) NaCl, pH 7,4 

LB agar: LB médium doplněno o 1,5% (w/v) agar 

3.7 Plazmidy 

3.7.1 Vektor a kotransfekční plazmidy 

pTW5sec_AICL Mgr. Barbora Kalousková, katedra biochemie PřF UK 

pTW5_p27 laboratoř 204, katedra biochemie PřF UK 

pTW5_aFGF laboratoř 204, katedra biochemie PřF UK 

3.7.2 Templáty pro PCR 

pTW5sec_mB7H6-2 laboratoř 204, katedra biochemie PřF UK [141] 

pTCCsecN_aCD20 laboratoř 204, katedra biochemie PřF UK 

pTCC_secN_aFGFR laboratoř 204, katedra biochemie PřF UK 

MICA_ORF Sino Biological, Čína, HG12302-G 

pTCC_secC_aCD20 laboratoř 204, katedra biochemie PřF UK 

pTCC_secC_aFGFR laboratoř 204, katedra biochemie PřF UK 

pTW5sec_BLH Bc. Tereza Nepokojová, katedra biochemie PřF UK [142] 

pET C-tag Ario de Marco, Univerzita v Nove Gorici, Slovinsko 
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3.8 Oligonukleotidy 

Všechny sekvence jsou uvedeny ve směru 5´→ 3´. Objednány byly u společnosti Sigma. 

3.8.1 Primery pro PCR 

B7H6_linker_REV: CCGCCAGATCCTCCGCCTCCCAGGGTAAAGTTGCTCCTCAA

G 

B7H6_C_FW: TCTTGGAATTACCGGTGATCTGAAAGTA 

aCD20_linker_FW: GTTCTGGTGGTGGTGGATCTATGGCCGAGGTCCAGCTGC 

aFGFR_linker_FW: GTTCTGGTGGTGGTGGATCTATGGCCGACGTCCAGCTGC 

VHH_secN_REV: TGGTGGTGATGGTGGGTACCTCTTCCGCTAGA 

MICA_linker_REV: CCGCCAGATCCTCCGCCTCCTTTCCCAGAGGGCAC 

MICA_E24_pTCCsecC_FW: TCTTGGAATTACCGGTGAGCCCCACAGTC 

MICA_linker_FW: GTTCTGGTGGTGGTGGATCTGAGCCCCACAGTCT 

MICA_K299_pTCCsecN_REV: TGGTGGTGATGGTGGGTACCTTTCCCAGAGGGCA 

aHER2_linker_REV: CCGCCAGATCCTCCGCCTCCGCTACTCACAGTTACCTG 

aHER2_secC_FW: TCTTGGAATTACCGGTATGGCGGAAGTGCA 

aCD20_linker_REV: CCGCCAGATCCTCCGCCTCCTCTTCCGCTAGACACGGTCAC 

aFGFR_linker_REV: CCGCCAGATCCTCCGCCTCCTCTTCCGCTAGACACTGTCAC

TTG 

VHH_secC_FW: TCTTGGAATTACCGGTATGGCCG 

B7H6_linker_FW: GTTCTGGTGGTGGTGGATCTGATCTGAAAGTAGAGATGAT 

B7H6_L246_REV: TGGTGGTGATGGTGGGTACCCAGGGTAAAGTTGCTC 

3.8.2 Oligonukleotidová spojka 

Linker_FW: GGAGGCGGAGGATCTGGCGGAGGTGGAAGTGGCGGAGGCGGTTCT

GGTGGTGGTGGATCT 

Linker_REV: AGATCCACCACCACCAGAACCGCCTCCGCCACTTCCACCTCCGCC

AGATCCTCCGCCTCC 

3.8.3 Sekvenační primery 

pTT_FW: TGATATTCACCTGGCCCGATCTG 
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pTW5seq_REV: AAGCAGCGTATCCACATAGCG 
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4 Metody 

4.1 Příprava rekombinantních vektorů 

4.1.1 Amplifikace inzertů DNA 

Amplifikace požadovaných úseků DNA byla provedena pomocí polymerázové řetězové 

reakce (PCR). Primery byly navrhnuty tak, aby výsledné produkty PCR měly vhodné 

přesahy pro následnou „InFusion“ reakci, při níž vznikly fúzní konstrukty zanesené do 

plazmidového vektoru. 

Tabulka 1 uvádí templátové DNA s příslušnými primery pro přípravu 9 inzertů DNA. 

Reakční směs o celkovém objemu 20 μl byla namíchána do 200μl zkumavky dle tabulky 2 

na straně 44. 

Tabulka 1: Přehled připravovaných inzertů pomocí PCR 

Připravovaný 
inzert (číslo) 

Templátová DNA Přední primer Zadní primer Teplota 
nasedání 
(°C) 

B7H6_linker (1) pTW5sec_mB7H6
-2 

B7H6_C_FW B7H6_linker_REV 65 

linker_antiCD20 
(2) 

pTCCsecN_aCD20 aCD20_linker_FW VHH_secN_REV 72 

linker_antiFGFR 
(3) 

pTCCsecN_aFGFR aFGFR_linker_FW VHH_secN_REV 72 

MICA_linker (4) MICA_ORF MICA_E24_pTCCs
ecC_FW 

MICA_linker_REV 57 

linker_MICA (5) MICA_ORF MICA_linker_FW MICA_K299_pTCCsecN
_REV 

58 

antiCD20_linker 
(6) 

pTCC_secC_aCD2
0 

VHH_secC_FW aCD20_linker_REV 68 

antiFGFR_linker 
(7) 

pTCC_secC_aFGF
R 

VHH_secC_FW aFGFR_linker_REV 68 

linker_B7H6 (8) pTW5sec_BLH B7H6_linker_FW B7H6_L246_REV 56 

antiHER2_linker 
(9) 

pET C-tag aHER2_secC_FW aHER2_linker_REV 58 
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Tabulka 2: Složení reakční směsi pro PCR 

 Zásobní 
koncentrace 

Pipetované množství 
(μl) 

Výsledná koncentrace 
(množství) 

Q5 DNA polymerasa 2000 U/ml 0,2 20 U/ml (0,4 U) 

Q5 reakční pufr 5× 4,0 1x 

Q5 GC „enhancer“ 5× 4,0 1x 

Směs deoxynukleotidů 
(dNTPs) 

10 mM 0,25 0,125 mM 

Templátová DNA pro  
a) inzerty 1–3 a 6–9 
b) inzerty 4 a 5 

 
40 ng/μl 
10 ng/ul 

 
1,0 
4,0 

 
2 ng/μl (40 ng) 
2 ng/μl (40 ng) 

Přední primer 5 μM 2,0 0,5 μM 

Zadní primer 5 μM 2,0 0,5 μM 

dH2O – 
a) 6,55 
b) 3,55 

– 

 

Namíchaná reakční směs byla krátce stočena na stolní centrifuze. PCR probíhala 

v termocykleru dle protokolu pro Q5 DNA polymerasu uvedený v tabulce 3. Krok 3 – 

nasedání primerů – probíhal při různé teplotě v závislosti na připravovaném inzertu. Tyto 

teploty jsou uvedeny v tabulce 1 na straně 43. 

Tabulka 3: Průběh PCR 

Krok cyklu Teplota (°C) Čas (min) 

1 95 5,0 

2 95 0,5 

3 Viz tabulku 1 0,5 

4 72 1,0 

5 30× opakování kroků 2–4 

6 72 10,0 

7 4 ∞ 

 

4.1.2 Linearizace plazmidu 

Plazmid pTW5sec_AICL byl štěpen restrikčními endonukleasami AgeI-HF a KpnI, čímž 

jednak dochází k jeho linearizaci a jednak k vystřižení inzertu AICL, místo kterého tak 

mohou být vneseny požadované inzerty. Reakční směs o celkovém objemu 50 μl byla 

namíchána do 200μl zkumavky dle tabulky 4 na straně 45. 
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Tabulka 4: Reakční směs pro restrikční štěpení plazmidu 

 Zásobní koncentrace Pipetované množství 

(μl) 

Výsledná koncentrace 

(množství) 

AgeI-HF 20 000 U/ml 0,75 300 U/ml (15 U) 

KpnI 10 000 U/ml 1,5 300 U/ml (15 U) 

pTW5sec_AICL 6,23 μg/μl 0,8 0,1 μg/μl (5 μg) 

NEB pufr 1 10× 5,0 1× 

BSA 10× 5,0 1× 

dH2O – 36,95 – 

 

Namíchaná reakční směs byla krátce stočena na stolní centrifuze a následně inkubována přes 

noc při 37 °C. 

4.1.3 Elektroforéza v agarosovém gelu 

Produkty PCR (kap. 4.1.1, strana 43), respektive štěpený plazmid (kap. 4.1.2, strana 44) byly 

děleny pomocí elektroforézy v agarosovém gelu. Příslušné množství agarosy (0,33 g pro 

0,5% gel, 0,98 g pro 1,5% gel) bylo rozpuštěno v 65 ml pufru TAE krátkým povařením 

v mikrovlnné troubě. Po zchladnutí směsi do ní byly přidány 3 μl GoodViewTM – detekční 

barvy pro DNA. Směs byla nalita do připravené elektroforetické aparatury. Po zatuhnutí 

agarosového gelu byl nalit pufr TAE do komor s elektrodami a gel byl převrstven dH2O. 

Ke vzorkům bylo přidáno příslušné množství 6× koncentrované nanášecí barvy. Takto 

připravené vzorky a molekulové standardy DNA (100 bp či 1 kbp, 5 μl) byly naneseny do 

jamek agarosového gelu. Elektroforéza probíhala pod stejnosměrným proudem při napětí 

200 V po dobu 20 minut. 

DNA v gelu byla vizualizována pomocí transiluminátoru s modrým světlem. Produkt o 

správné velikosti byl vyříznut a umístěn do mikrozkumavky. 

4.1.4 Extrakce DNA z agarosového gelu a stanovení koncentrace 

Extrakce DNA z agarosového gelu a její přečištění probíhalo pomocí komerční soupravy 

NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up. Na každých 100 mg vyříznutého gelu bylo do 

mikrozkumavky přidáno 200 μl pufru NTI. Směs byla inkubována při 55 °C do úplného 

rozpuštění gelu. Vzniklý roztok byl promíchán pipetováním a nanesen na kolonky umístěné 
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ve sběrné zkumavce. Následovala centrifugace kolonek s roztokem po dobu 1 minuty při 

11 000 × g. Kolonka byla promyta přidáním 600 μl roztoku NT3 a centrifugací za stejných 

podmínek jako v předchozím kroku. Následně byla sušena opět centrifugací při stejných 

otáčkách po dobu 2 minut. Kolonka byla přendána do čisté mikrozkumavky a bylo na ní 

pipetováno 15–30 μl elučního pufru předehřátého na 55 °C. Kolonka byla ponechána 

1 minutu při 55 °C a následně centrifugována po dobu 2 minut při 11 000 × g. Koncentrace 

eluované DNA byla změřena na spektrofotometru DS-11+ (DeNovix, USA) oproti elučnímu 

pufru. 

4.1.5 „InFusion“ reakce 

„InFusion“ reakce slouží k vnesení požadovaných inzertů DNA do plazmidového vektoru. 

Kromě inzertů připravených tak, jak je popsáno v předchozích krocích, byla dalším inzertem 

oligonukleotidová spojka, která byla objednána jako 2 komplementární jednovláknové 

molekuly DNA. Obě vlákna byla smíchána tak, aby výsledná koncentrace dvouvláknové 

spojky (dsLinker, 60 bp) byla 10 ng/μl. V reakční směsi bylo 100 ng štěpeného plazmidu 

pTW5sec*, ke kterému bylo přidáno dvojnásobné molární množství připravených inzertů a 

desetinásobné molární množství spojky. Složení reakční směsi uvádí tabulka 5 společně 

s tabulkou 6 na straně 47, ve které jsou uvedena pipetovaná množství připravených inzertů. 

Tabulka 5: Složení reakční směsi „InFusion“ 

 Zásobní koncentrace Pipetované množství 

(μl) 

Výsledná koncentrace 

(množství) 

pTW5sec* 50 ng/μl 2,0 10 ng/μl (100 ng) 

dsLinker 10 ng/μl 1,2 1,2 ng/μl (12 ng) 

InFusion (enzym)  1,0  

InFusion reakční pufr 5× 2,0 1× 

Inzerty Tabulka 6 

dH2O Do celkového objemu 10 μl 
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Tabulka 6: Pipetovaná množství inzertů pro InFusion reakci 

Připravovaný 
produkt (zkratka) 

Inzert 
č. 

Zásobní koncentrace 
(ng/μl) 

Pipetované 
množství (μl) 

Výsledná koncentrace 
(množství) (ng/μl (ng)) 

B7H6-antiCD20 
(BaC) 

1 49,6 0,56 2,8 (28) 

2 19,3 0,62 1,2 (12) 

B7H6-antiFGFR 
(BaF) 

1 49,6 0,56 2,8 (28) 

3 35,0 0,45 1,6 (16) 

MICA-antiCD20 
(MaC) 

4 65,6 0,53 3,5 (35) 

2 19,3 0,62 1,2 (12) 

MICA-antiFGFR 
(MaF) 

4 65,6 0,53 3,5 (35) 

3 35,0 0,45 1,6 (16) 

antiCD20-MICA 
(aCM) 

6 38,8 0,41 1,6 (16) 

5 92,3 0,38 3,5 (35) 

antiFGFR-MICA 
(aFM) 

7 25,0 0,60 1,5 (15) 

5 92,3 0,38 3,5 (35) 

antiHER2-B7H6 
(aHB) 

9 43,0 0,37 1,6 (16) 

8 99,0 0,28 2,8 (28) 

antiCD20-B7H6 
(aCB) 

6 38,8 0,41 1,6 (16) 

8 99,0 0,28 2,8 (28) 

antiFGFR-MICA 
(aFM) 

7 25,0 0,60 1,5 (15) 

8 99,0 0,28 2,8 (28) 

 

Připravené směsi o celkovém objemu 10 μl byly krátce stočeny na stolní centrifuze a 

inkubovány 1 hodinu při 37 °C. 

4.1.6 Transformace bakterií plazmidovou DNA 

Po inkubaci v předchozím kroku bylo ke každé směsi pipetováno 50 μl suspenze 

Z-kompetentních buněk E. coli Stbl3 nebo E. coli NEB10. Směs byla promíchána a nechána 

na ledu po dobu 10 minut. Následně byla směs pipetována na předem předehřáté (37 °C) 

agarové plotny s ampicilinem (LB agar + ampicilin 100 μg/ml) a rozetřena po povrchu 

opálenou skleněnou hokejkou. Plotny s bakteriemi byly inkubovány přes noc při 37 °C. 

4.1.7 PCR z kolonií 

Z narostlých kolonií na agarových plotnách byla provedena PCR pro ověření vnesení 

konstruktu DNA. Do sterilní mikrozkumavky bylo pipetováno 6 μl sterilní dH2O. Sterilní 

špičkou byla nabrána vybraná kolonie bakterií. Špička byla následně opláchnuta ve vodě a 

ponechána ve sterilní 50ml zkumavce. K buněčné suspenzi byly pipetovány 2 μl předního 

(pTT_FW) a 2 μl zadního (pTW5seq_REV) sekvenačního primeru a 10 μl 



48 
 

2× koncentrovaného EmeraldAmp GT PCR MasterMixu. Reakční směs byla krátce stočena 

na stolní centrifuze. Průběh PCR byl obdobný jako v kapitole 4.1.1 (tabulka 3, str. 44). Krok 

3 probíhal při teplotě 54 °C a kroky 2–4 byly opakovány 20×. 

Následně byla provedena elektroforéza v 0,5% agarosovém gelu, jak je popsáno v kapitole 

4.1.3 (str. 45) s tím rozdílem, že vzorek již obsahoval nanášecí barvu, která je přítomna 

v EmeraldAmp GT PCR MasterMixu, tudíž byl rovnou pipetován do jamek v gelu. Po 

proběhnutí elektroforézy byly produkty PCR vizualizovány UV lampou. Délka produktu 

reakce byla porovnána s jeho očekávanou délkou. 

4.1.8 Nízkoobjemová produkce plazmidové DNA a sekvenace 

V případě pozitivního výsledku PCR z kolonií bylo přidáno 5 ml LB média a 5 μl ampicilinu 

(o zásobní koncentraci 100 mg/ml) do 50ml zkumavky obsahující špičku použitou pro 

nabrání kolonie z plotny. Zkumavka byla inkubována na třepačce do druhého dne  

(14–16 hodin) při rychlosti 200 otáček/min a teplotě 37 °C. 

Následující den byla ze zkumavky vyjmuta špička a buněčná suspenze byla centrifugována 

při 3900 × g po dobu 5 minut. Supernatant byl slit a z buněčné pelety byla následně 

izolována plazmidová DNA pomocí komerční soupravy NuceloSpin Plasmid Miniprep Kit. 

Peleta byla resuspendována ve 250 μl pufru A1 s přidanou RNasou a přenesena do 

mikrozkumavky. Bylo přidáno 250 μl lyzačního pufru A2 s modrým indikátorem pH. 

Mikrozkumavka byla 5× převrácena, aby došlo k opatrnému promíchání, a poté 5 minut stála 

při laboratorní teplotě. Následně bylo přidáno 300 μl neutralizačního pufru A3, přičemž byla 

mikrozkumavka opět několikrát převrácena, dokud nevymizela modrá barva indikátoru pH. 

Dalším krokem byla centrifugace při 11 000 × g po dobu 10 minut. Supernatant byl poté 

nanesen na kolonku umístěnou ve sběrné zkumavce. Následovala centrifugace při 

11 000 × g po dobu 1 minuty. Kolonka byla promyta přidáním 600 μl pufru A4 a centrifugací 

za stejných podmínek jako v předchozím kroku. Následně byla sušena opět centrifugací při 

stejné rychlosti po dobu 2 minut. Kolonka byla přendána do mikrozkumavky a bylo na ní 

pipetováno 50 μl elučního pufru AE předehřátého na 55 °C. Kolonka byla ponechána 

1 minutu při 55 °C a následně centrifugována při 11 000 × g po dobu 2 minut. Koncentrace 

eluované DNA byla změřena na spektrofotometru DS-11+ oproti elučnímu pufru. 

Pro každý vzorek byly namíchány 2 směsi do 200μl zkumavek pro následnou sekvenační 

reakci. Jedna směs obsahovala přední primer pTT_FW, druhá směs zadní primer 
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pTW5seq_REV. Do zkumavek byla pipetována dH2O do celkového objemu směsi 8 μl, dále 

1 μl primeru a 200 ng plazmidu (tabulka 7). Připravené vzorky byly odeslány do Laboratoře 

sekvenace DNA Přírodovědecké fakulty UK. Výsledek sekvenace byl vyhodnocen pomocí 

softwaru SnapGene. 

Tabulka 7: Pipetovaný objem izolovaných plazmidových DNA pro sekvenační reakci 

Plazmidová DNA Zásobní koncentrace (ng/μl) Pipetovaný objem (μl) 

pTW5sec_B7H6_antiCD20 484 0,42 

pTW5sec_B7H6_antiFGFR 639 0,31 

pTW5sec_MICA_antiCD20 844 0,23 

pTW5sec_MICA_antiFGFR 696 0,29 

pTW5sec_antiCD20_MICA 592 0,31 

pTW5sec_antiFGFR_MICA 564 0,35 

pTW5sec_antiHER2_B7H6 114 1,70 

pTW5sec_antiCD20_B7H6 811 0,25 

pTW5sec_antiFGFR_B7H6 1025 0,20 

 

4.1.9 Vysokoobjemová produkce plazmidové DNA 

Sekvenací zkontrolovaná plazmidová DNA byla použita k transformaci Z-kompetentních 

buněk E. coli DH5α. K 50 μl buněčné suspenze bylo přidáno 100–500 ng plazmidové DNA, 

dále transformace probíhala stejně jako v kapitole 4.1.6 (str. 47). Následující den byla 

z agarové plotny sterilní špičkou nabrána 1 kolonie, která byla očkována do 500 ml LB 

média s 0,5 ml ampicilinu (o zásobní koncentraci 100 mg/ml) ve 2l Erlenmayerově baňce. 

Baňka byla inkubována na třepačce do druhého dne (14–16 hodin) při rychlosti 200 

otáček/min a teplotě 37 °C. 

Buněčná suspenze byla centrifugována při 3900 × g po dobu 30 minut. Supernatant byl slit 

a z buněčné pelety byla následně izolována plazmidová DNA pomocí komerční soupravy 

Nucleobond Xtra Maxi Kit. Peleta byla resuspendována v 18 ml resuspendačního pufru, do 

nějž byla nejprve přidána RNasa A tak, aby její finální koncentrace byla 60 μg/ml. Suspenze 

byla rozdělena na 2 části (po 9 ml) do 50ml zkumavek. Do každé zkumavky bylo přidáno 

9 ml lyzačního pufru a suspenze byla ponechána 5 minut při laboratorní teplotě. Poté bylo 

přidáno do každé zkumavky 9 ml neutralizačního pufru a zkumavky byly převráceny, aby 

došlo k opatrnému promíchání do vymizení barvy indikátoru pH. Filtr a kolona byly 

smočeny 25 ml ekvilibračního pufru. Buněčný lyzát byl nanesen na filtr a promyt 15 ml 

ekvilibračního pufru. Po prokapání veškerého roztoku byl filtr vyhozen a kolona byla 
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promyta 25 ml pufru Wash. Následná eluce probíhala 15 ml elučního pufru do kyvet typu 

Oak Ridge. K eluátu bylo přidáno 10,5 ml vychlazeného (-20 °C) isopropanolu. Roztok byl 

centrifugován při 4 °C a 20 000 × g po dobu 30 minut. Supernatant byl slit a vysrážená DNA 

byla promyta 4 ml vychlazeného 70% ethanolu. Následovala opět centrifugace při 4 °C a 

20 000 × g po dobu 10 minut. Supernatant byl slit. Vysrážená DNA byla vysušena, následně 

byla rozpuštěna v 1 ml sterilní dH2O a přenesena do sterilní mikrozkumavky. 

4.2 Produkce proteinů tranzientní transfekcí linie HEK293T 

4.2.1 Stanovení buněčné hustoty a viability linie HEK293T 

Buněčná hustota a viabilita byla stanovena pomocí Bürkerovy komůrky a roztoku trypanové 

modři. Do mikrozkumavky bylo odebráno 20 μl buněčné suspenze, k níž bylo přidáno 20–

160 μl 0,4% roztoku trypanové modři v PBS-TK, došlo tedy k 2–9násobnému ředění 

buněčné suspenze. Následně byla ředěná suspenze pipetována do Bürkerovy komůrky a pod 

mikroskopem byly spočítány buňky. Trypanová modř prostupuje plazmatickou membránu 

pouze mrtvých buněk, proto se tyto jeví obarvené, zatímco živé buňky zůstávají neobarvené. 

Buněčná hustota (počet buněk/ml) v původní kultuře byla spočítána dle následujícího 

vzorce:  

buněčná hustota =
počet buněk × ředění

počet velkých čtverců
× 104, 

kdy v celé komůrce je 9 velkých čtverců o rozměru 1 mm × 1 mm. Viabilita potom vyjadřuje 

poměr živých (neobarvených buněk) ku všem (obarveným i neobarveným) buňkám. 

4.2.2 Kultivace linie HEK293T 

Buněčná linie HEK293T je dlouhodobě uchovávána v kryozkumavkách při -80 °C jako 

buněčná suspenze v médiu ExCell 293 s 10% DMSO o objemu 1 ml a buněčné hustotě 

5 × 106 buněk/ml. Buněčná suspenze byla do 2 minut rozmražena ve vodní lázni o teplotě 

37 °C a přenesena do 10 ml čerstvého média ExCcell 293. Následně byla buněčná suspenze 

centrifugována při 95 × g a 20 °C po dobu 5 minut. Buněčná peleta byla resuspendována 

v 10 ml média ExCell 293 a přenesena na 10cm Petriho misku. Kultivace probíhala 

v inkubátoru CO2 MCO-18 AIC při 37 °C a 5% nasycení CO2. 

Poté, co se začaly buňky dělit, probíhala jejich kultivace ve čtverhranných lahvích (30ml, 

250ml, 1000ml) s prodyšným víčkem na třepačce Celltron (135 ot./min) v inkubátoru CO2 
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MCO-18 AIC při 37 °C a 5% nasycení CO2. Každé 3–4 dny probíhala subkultivace. Část 

buněčné suspenze byla odebrána do čisté lahve a doplněna čerstvým kultivačním médiem 

na buněčnou hustotu přibližně 0,3 × 106 buněk/ml. Objem buněčné suspenze tvořil vždy 

maximálně 40 % objemu čtverhranné lahve, aby bylo zajištěno dostatečné provzdušnění 

buněčné kultury. Takto probíhala její kultivace a rozrůstání až do dosažení dostatečného 

počtu buněk pro transfekci. 

4.2.3 Tranzientní transfekce 

Ke zkušební produkci proteinů bylo použito 200 × 106 buněk HEK293T v objemu 100 ml. 

V 50ml zkumavkách byl příslušný objem buněčné kultury centrifugován při 95 × g a 20 °C 

po dobu 5 minut. Následně byla buněčná peleta resuspendována v 8,5 ml média ExCell 293 

ve 250ml čtverhranné lahvi. Dále k ní bylo přidáno 1,5 ml transfekčního mixu obsahujícího 

200 μg plazmidové DNA (obsahoval 88  % (w/w) produkčního plazmidu, 10 % pTW5_p27 

a 2 % pTW5_aFGF) a 80 μl roztoku lineárního polyethyleniminu (lPEI, zásobní koncentrace 

10 μg/μl v PBS-TK). Na každý milion buněk tedy připadá 1 μg DNA a 4 μg lPEI 

(optimalizaci množství lPEI:DNA provedla Mgr. Barbora Kalousková). Lahev byla 

ponechána na třepačce v inkubátoru 4 hodiny. Poté byla buněčná suspenze doplněna 

kultivačním médiem na konečný objem 100 ml, byl přidán 1 ml 100× koncentrovaného 

roztoku antibiotik (zásobní koncentrace 6 mg/ml penicilinu, 1 mg/ml streptomycinu) a 

0,4 ml roztoku kyseliny valproové (zásobní koncentrace 0,5 M). Kultivace probíhala na 

třepačce při rychlosti 135 ot./min v inkubátoru při 37 °C a 5% nasycení CO2. 

Velkoobjemová produkce proteinů probíhala ve 4násobném množství při dodržení stejných 

poměrů jako v případě zkušební produkce. 

4.2.4 Sklizení proteinů 

Sklizení proteinů probíhalo 6. den po transfekci nebo než klesla viabilita kultury pod 40 %. 

Proteiny byly buňkami produkovány do média, jelikož na svém začátku obsahují sekreční 

signál. Buněčná kultura byla centrifugována při 20 000 × g a 15 °C po dobu 30 minut. 

Supernatant byl následně filtrován přes filtr s velikostí póru 0,22 μm. Filtrát byl zředěn 

v objemovém poměru 1:1 pufrem PBS a buď byl ihned použit pro purifikaci proteinů, nebo 

byl zamražen při -20 °C pro pozdější použití. 
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4.3 Purifikace proteinů 

4.3.1 Afinitní chromatografie 

Proteiny nesou na svém C-konci histidinovou kotvu, proto byla prvním purifikačním krokem 

afinitní chromatografie, při níž jsou proteiny zachyceny na nosiči obsahujícím kobaltnaté 

ionty a následně jsou eluovány zvýšenou koncentrací imidazolu. Pro afinitní chromatografii 

byla použita kolonka HiTrap Talon Crude 5 ml (GE Healthcare, USA) připojená k HPLC 

systému ÄKTA basic (GE Healthcare, USA). Kolonka Talon byla nejprve ekvilibrována 

PBS. Poté probíhalo nanášení sklizeného roztoku proteinu ředěného 1:1 PBS rychlostí 

5 ml/min s následným oplachem PBS. K izokratické eluci rychlostí 2,5 ml/min byl použit 

eluční pufr pro Talon. Průběh chromatografie byl sledován pomocí měření UV (280 nm) a 

konduktivity. 

4.3.2 Koncentrování proteinů a gelová permeační chromatografie 

Dalším purifikačním krokem byla gelová permeační chromatografie. Před nanesením na 

kolonu byl nejprve roztok proteinu koncentrován pomocí koncentrátoru Amicon Ultra 

(MWCO 10000, Millipore, USA) centrifugací při 3900 × g a 15 °C po dobu 5 minut. Filtrát 

byl odstraněn a k obsahu koncentrátoru bylo přidáno další množství roztoku proteinu. 

Následovala další centrifugace. Proces byl opakován, dokud nebyl veškerý roztok 

koncentrován na objem 300–500 μl. Tento koncentrovaný roztok proteinu byl přenesen do 

mikrozkumavky a centrifugován při 20 000 × g po dobu 10 minut. 

Gelová permeační chromatografie probíhala na koloně Superdex 200 10/300 GL (GE 

Healthcare, USA) připojené k HPLC systému ÄKTA basic. Kolona byla ekvilibrována 

pufrem HEPES (mobilní fáze). Minimálně 5 ml pufru HEPES také byla promyta 2ml 

nástřiková smyčka. Koncentrovaný roztok proteinu byl nanesen na kolonu injekcí do 

šesticestného ventilu pomocí mikrostříkačky HAMILTON (Hamilton, USA). 

Chromatografie probíhala izokraticky při průtokové rychlosti 0,5 ml/min. Proteiny byly 

detekovány měřením UV (280 nm). Eluované frakce byly jímány po 1 ml automatickým 

sběračem do mikrozkumavek. 

4.3.3 Měření koncentrace proteinů 

Koncentrace proteinů v jednotlivých frakcích byla měřena při 280 nm na spektrofotometru 

DS-11+ oproti mobilní fázi. Pro měření bylo nutné zadat molekulovou hmotnost a molární 
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extinkční koeficient proteinu. Jejich hodnoty byly predikovány z aminokyselinové sekvence 

v online programu ProtParam [143]. 

4.3.4 Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS 

Čistota frakcí proteinů byla ověřena elektroforézou v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti 

dodecylsíranu sodného (SDS, sodium dodecylsulfate). Byl připraven 10% dělící gel, který 

byl převrstven zaostřovacím gelem. Jejich složení uvádí tabulka 8. 

Tabulka 8: Složení gelu pro polyakrylamidovou elektroforézu v přítomnosti SDS 

 Pipetované množství (μl) pro 

10% dělící gel 

Pipetované množství (μl) pro 

zaostřovací gel 

dH2O 1600 700 

AA 1330 250 

Tris pufr (pH 8,8) 

Tris pufr (pH 6,8) 

1000 

– 

– 

125 

10% SDS 40 10 

10% APS 40 10 

TEMED 2 1,5 

 

Do předem připravených elektroforetických skel byla pipetována směs pro dělící gel, která 

byla převrstvena dH2O. Po zatuhnutí byla voda slita a dělící gel byl převrstven zaostřovacím 

gelem, do nějž byl vložen hřeben. Po zatuhnutí bylo elektroforetické sklo umístěno do 

soupravy pro SDS-PAGE (Bio-Rad, Německo), která byla následně naplněna elektrodovým 

pufrem. Z dělícího gelu byl vyjmut hřeben. 

Ke vzorku proteinu v mikrozkumavce (2–5 μg, max. 10 μl) bylo přidáno příslušné množství 

5× koncentrovaného vzorkového pufru. Následně byly vzorky krátce stočeny na stolní 

centrifuze, povařeny 10 minut při 100 °C a nakonec centrifugovány při 20 000 × g. Takto 

připravené vzorky byly pipetovány do jamek zaostřovacího gelu. Do jedné jamky bylo 

pipetováno 5 μl standardu molekulových hmotností. Elektroforéza probíhala 35 minut při 

napětí 200 V. 

Po skončení elektroforézy byl gel barven minimálně 1 hodinu barvicím roztokem a následně 

alespoň 2× 30 minut odbarvován odbarvovacím roztokem. Gel byl naskenován. 
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4.4 Kultivace dalších buněčných linií 

4.4.1 Linie HeLa 

HeLa buňky jsou adherentní linií. Dlouhodobé uchovávání a rozmrážení probíhalo obdobně 

jako u linie HEK293T (kapitola 4.2.2). HeLa buňky byly kultivovány v 5 ml média DMEM 

High glucose v kultivačních lahvích s modifikovaným povrchem pro tkáňové kultury 

s plochou 25 cm2 uzavřené prodyšným víčkem v inkubátoru CO2 MCO-18 AIC při 37 °C a 

5% nasycení CO2. Každé 3–4 dny nebo při dosažení 80% konfluence probíhala subkultivace. 

Z kultivační lahve bylo odsáto médium. Buňky byly opláchnuty 0,5 ml trypsinizačního 

roztoku. Následně byl k buňkám přidán 1 ml trypsinizačního roztoku na dobu přibližně 

5 minut, pod mikroskopem bylo kontrolováno uvolnění buněk od podkladu. Buněčná 

suspenze byla poté centrifugována v 15ml zkumavce při 95 × g, 20 °C po dobu 5 minut. 

Supernatant byl slit. Ve zbylém objemu (cca 200 μl) byla resuspendována buněčná peleta. 

Do 5 ml čerstvého média bylo odebráno takové množství buněčné suspenze, aby počáteční 

konfluence byla 15–20 %. V případě potřeby byly buňky rozrůstány v 15 ml média v 

kultivačních lahvích s plochou 75 cm2. 

4.4.2 Linie SK-BR3 

SK-BR3 je adherentní buněčná linie. Dlouhodobé uchovávání a rozmražení probíhalo 

obdobně jako u linie HEK293T (kapitola 4.2.2). Buňky SK-BR3 byly kultivovány obdobně 

jako buňky HeLa (kapitola 4.4.1), rozdílem bylo použití média DMEM Low glucose a 

počáteční konfluence po subkultivaci minimálně 30 %. 

4.5 Studium interakce fúzních proteinů s jejich cíli 

Schopnost bispecifických fúzních proteinů vázat svou imunoligandovou částí rozpustné 

formy receptorů NK buněk byla studována analytickou gelovou permeační chromatografií, 

do níž také byly zahrnuty proteiny B7H6-antiHER2 (BaH), MICA-antiHER2 (MaH) a 

antiHER2-MICA (aHM) produkované dle bakalářské práce Terezy Nepokojové [142]. 

Posledně jmenované proteiny, MICA-antiHER2 a antiHER2-MICA, pak byly studovány 

dalšími metodami, ve kterých byla také ověřována jejich vazba na buněčný receptor HER2. 
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4.5.1 Analytická gelová permeační chromatografie 

K potvrzení interakce fúzního imunoligandu s rozpustnou formou NK buněčného receptoru 

byla použita analytická gelová permeační chromatografie. Ta byla provedena na koloně 

Superdex 200 Increase 10/300 GL (GE Healthcare, USA) připojené k HPLC systému ÄKTA 

basic. Kolona byla ekvilibrována pufrem HEPES (mobilní fáze). Minimálně 5 ml pufru 

HEPES také bylo použito k promytí 2ml nástřikové smyčky. Vzorek byl centrifugován při 

20 000 × g po dobu 10 minut a následně nanesen na kolonu injekcí do šesticestného ventilu 

pomocí mikrostříkačky HAMILTON. Chromatografie probíhala izokraticky při průtokové 

rychlosti 0,75 ml/min. Detekce probíhala měřením UV (280 nm). 

V případě fúzního imunoligandu obsahujícího protein B7H6 byl molární poměr rozpustného 

receptoru NKp30 a imunoligandu ve vzorku 1:1, imunoligandy s proteinem MICA byly 

smíchány s receptorem NKG2D v molárním poměru 1:2. Vzorky jednotlivých proteinů a 

směsí imunoligandů byly připraveny tak, aby jejich konečný objem byl 200 μl. Možství 

proteinů ve vzorcích vzorků udává tabulka 9. Proteiny NKp30 a NKG2D, respektive jejich 

extracelulární domény byly připraveny již dříve v laboratoři doktora Ondřeje Vaňka. Fúzní 

proteiny B7H6_antiHER2, MICA_antiHER2 a antiHER2_MICA byly produkovány dle 

bakalářské práce Terezy Nepokojové [142]. 

Tabulka 9 Množství proteinů ve vzorcích pro analytickou gelovou permeační chromatografii 

Protein Množství (μg) Protein Množství (μg) 

NKp30  60 NKG2D 75 

B7H6_antiHER2 

antiHER2_B7H6 
176 

MICA_antiHER2 

antiHER2_MICA 
103 

B7H6_antiCD20 

antiCD20_B7H6 
172 

MICA_antiCD20 

antiCD20_MICA 
101 

B7H6_antiFGFR 

antiFGFR_B7H6 
173 

MICA_antiFGFR 

antiFGFR_MICA 
102 

 

4.5.2 Mikrotitrační kalorimetrie 

Pro studium termodynamických parametrů vazby imunoligandů MICA_antiHER2 a 

antiHER2_MICA na receptor NKG2D byla provedena mikrotitrační kalorimetrii ve 
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Vídeňském biocentru za použití přístroje PEAQ-ITC (Malvern, UK). Měření i vyhodnocení 

dat provedl doktor Ondřej Vaněk. 

4.5.3 Maloúhlový rozptyl rentgenového záření 

Měření maloúhlového rozptylu rentgenového záření (SAXS, small-angle X-ray scattering) 

napojeného na gelovou permeační chromatografii provedl doktor Nikul Khunti ze 

synchrotronu Diamond ve Spojeném království za použití paprsku 21 (energie záření 

12,4 keV) napojeného na Agilent HPLC systém s kolonou Superdex 200 Increase 3.2/300, 

detekce rozptýleného záření probíhala na dekteoru P3-2M (se vzdáleností vzorek-detektor 

4,014 m). Vzorky, zahrnující imunoligandy MICA_anitHER2, antiHER2_MICA a jejich 

komplexy s receptorem NKG2D, dále ligand MICA a ligand MICA v komplexu 

s receptorem NKG2D, receptor NKG2D a protein antiHER2,  byly připraveny Terezou 

Nepokojovou, jak je uvedeno v její bakalářské práci (kapitola 3.2.16, str. 37; výsledky 

měření SAXS nejsou součástí její práce) [142]. Naměřená data zpracoval a vyhodnotil 

RNDr. Jan Bláha, Ph.D. 

Měření probíhalo při 37 °C. Data z intervalů elučních objemů, odpovídajících jednotlivým 

částicím, byla vybrána a spojena pro analýzu. Následně byly z dat odečteny hodnoty pro pufr 

v programu SCÅTTER (vyvinut dr. Robertem Rambem, Diamond, UK). Poté byla data 

charakterizována v softwaru ATSAS [144]). Za použití párové distribuční funkce byly 

v programu DAMMIF [145] vypočítány ab initio modely tvaru molekuly a následně byly 

tyto modely porovnány  a zprůměrovány za použití programu DAMAVER [146]. Výsledný 

model byl vizualizován jako obálka v programu CHIMERA [147]. Souhlas získaných 

výsledků s modelem proteinu byl hodnocen pomocí programu CRYSOL [148] a vhodným 

umístěním modelu proteinu do získaných obálek. 

4.5.4 Průtoková cytometrie 

Pro studium interakce imunolignadů MICA_antiHER2 a antiHER2_MICA s nádorovým 

antigenem HER2 byla provedena fluorescenční mikroskopie s HER2+ nádorovou linií 

SK-BR3, která je odvozená od karcinomu prsu.  

Imunoligandy (predikovaná molekulová hmotnost 47,8 kDa) byly značeny fluorescenční 

značkou ATTO488 nesoucí reaktivní skupinu N-hydroxysukcinimid, který ochotně reaguje 

s primárními aminy. Pro značení byly imunoligandy nejprve převedeny gelovou permeační 
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chromatografií na koloně Superdex 200 10/300 GL do PBS-TK. K 9 objemovým dílům 

roztoku imunoligandu byl přidán 1 objemový díl bikarbonátového pufru (pH 8,5). K takto 

připravenému imunoligandu o koncentraci 2 mg/ml byla přidána fluorescenční značka 

ATTO488 NHS ester v molárním poměru proteinu ku ATTO488 NHS 1:3. Reakční směs 

byla inkubována 60 minut ve tmě při laboratorní teplotě za stálého míchání na rolovací 

třepačce (35 ot./min). Přečištění značeného imunoligandu proběhlo na koloně HiTrap 

Desalting (GE Healthcare, USA) připojené k HPLC systému ÄKTA basic. Koncentrace 

proteinu (280 nm) a zanesené fluorescenční značky (501 nm) byly měřeny na 

spektrofotometru DS-11+. Z naměřených hodnot byl spočítán stupeň značení. 

Buňky SK-BR3 byly dispergovány roztokem EDTA (2 g/l) v PBS-TK. Následně byly 

centrifugovány při 95 × g po dobu 5 minut. Buněčná peleta byla resuspendována v médiu 

DMEM High glucose obsahující sérum a pipetovány na 96jamkovou destičku s kulatým 

dnem. Přímo k buňkám v jamkách destičky byly pipetovány imunoligandy značené 

ATTO488 do výsledné koncentrace 50 μg/ml a 5 μg/ml. Inkubace probíhala 30 minut ve tmě 

na ledu. Poté byly buňky 2× opláchnuty vychlazeným PBS-TK a resuspendovány 

v PBS-TK. Měření probíhalo v Laboratoři cytometrie PřF UK na přístroji BD LSDR II 

s excitačním laserem 488 nm a emisním filtrem 525/50 nm. Data byla vyhodnocena 

v programu FlowJo [149]. Počet jednotlivých buněk změřených pro každou podmínku byl 

26–32 tisíc. 

4.5.5 Fluorescenční mikroskopie 

Ke studiu koncentrační závislosti vazby imunoligandů na antiHER2+ linii byla provedena  

fluorescenční mikroskopie se stejným systémem jako v případě průtokové cytometrie. 

Buňky (SK-BR3, HeLa jako negativní kontrola) narostlé na 24jamkové černé destičce se 

skleněným dnem byly inkubovány s imunoligandy značenými ATTO488 (o koncentracích 

100, 50, 25, 10, 5 a 1 μg/ml). Imunoligandy byly přidány přímo do média se sérem a 

inkubovány 60 min při 37 ℃. Poté byly buňky 2× opláchnuty PBS, fixovány 4% PFA 

(10 min), inkubovány s 15mM NH4Cl (10 min) a opět 2× opláchnuty PBS. Následně bylo 

přidáno PBS s DAPI barvivem pro označení jader. 

Mikroskopie byla provedena v Laboratoři konfokální a fluorescenční mikroskopie PřF UK 

Mgr. Barborou Kalouskovou s odbornou pomocí Mgr. Ondřeje Šebesty. Byl použit wide-

field epifluorescenční mikroskop OlympusCellˆR IX2-UCB (Tokyo, Japan) s kamerou 
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Hammatsu ORCA C4742-80-12AG. Pro zobrazení byl použit objektiv UPLSAPO 20x 

s numerickou aperturou 0,75 a krátkou pracovní vzdáleností, fluorescenční kostry DAFITR 

se setem filtrů pro detekci DAPI signálu jader (excitace 300–400 nm, emise 435–479 nm) a 

pro detekci imunoligandů značených ATTO488 (excitace 460–490 nm, emise 510–550 nm). 

Pro statistickou analýzu bylo vždy 10× nasnímáno 10 pozic v každé jamce. Buňky byly 

segmentovány na základě DAPI signálu (Olympus soft imaging solutions 3.0.1. build 6074 

software, FIJI software [150]), pro každou buňku byla získána průměrná hodnota 

fluorescence. Závislost intenzity fluorescence na koncentraci imunoligandu byla vynesena 

do grafu.  
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5 Výsledky 

5.1 Sekvence připravovaných fúzních proteinů 

Fúzní proteiny byly připraveny v obdobném uspořádání jako v publikacích [136, 137, 139, 

140]. Rozdílem byl použitý fragment protilátky, zatímco v uvedených publikacích používaly 

fragmenty Fab či scFv, proteiny připravené v rámci této práce obsahují fragment VHH 

(nanoprotilátku, tzv. nanobody). Každá kombinace ligandu a nanoprotilátky byla připravena 

ve dvou uspořádáních – ligand na N-konci proteinu a nanoprotilátka na C-konci a opačně. 

Exprimované proteiny nesou na N-konci sekreční signál, který je intracelulárně odstraněn, 

zůstává po něm aminokyselina izoleucin. Ligand a nanoprotilátka jsou spojeny 

glycin-serinovou spojkou. Celý fúzní protein má na svém C-konci histidinovou kotvu 

zakončenou glycinem. Obecné schéma fúzních proteinů je na obrázku 7. 

 

Obrázek 7 Schématické znázornění fúzních proteinů Kurzívou vyznačen N- a C- konec; oranžově 
izoleucin, zbytek po sekrečním signálu; zeleně aminokyselinové pozůstatky restrikčních míst 
v nukleotidové sekvenci; modře histidinová kotva s koncovým glycinem; (G4S4) značí sekvenci 
glycin-serinové spojky. 

Pro konstrukci fúzních proteinů byly použity extracelulární domény ligandů B7H6 a MICA, 

jež byly již dříve připraveny v laboratoři doktora Ondřeje Vaňka. Protein B7H6 nese mutaci 

lichého cysteinu na pozici 212 za serin. Tato mutace vede k vyšší stabilitě proteinu [141]. 

Protein MICA nese záměnu kyseliny glutamové za lysin v pozici 148 (jedná se o přirozeně 

se vyskytující polymorfismus). Nanoprotilátky proti vybraným nádorovým antigenům byly 

izolovány pomocí fágového displeje v laboratoři docenta Aria de Marca na univerzitě v 

Nove Gorici ve Slovinsku a následně sekvenovány [151-153]. Tabulka 10 na straně 60 

zobrazuje aminokyselinové sekvence jednotlivých ligandů a nanoprotilátek.  
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Tabulka 10 Aminokyselinové sekvence proteinů ve fúzních konstruktech Žlutě jsou podbarvena 
predikovaná glykosylační místa, červeně mutace C212S v případě ligandu B7H6, respektive 
mutace K148E v případě ligandu MICA. 

Protein Aminokyselinová sekvence 

B7H6 
(D25–L246; C212S) 

DLKVEMMAGGTQITPLNDNVTIFCNIFYSQPLNITSMGITWFWKSLTFD
KEVKVFEFFGDHQEAFRPGAIVSPWRLKSGDASLRLPGIQLEEAGEYRCE
VVVTPLKAQGTVQLEVVASPASRLLLDQVGMKENEDKYMCESSGFYPE
AINITWEKQTQKFPHPIEISEDVITGPTIKNMDGTFNVTSSLKLNSSQEDP
GTVYQCVVRHASLHTPLRSNFTL 

MICA 
(E24–K299; K148E) 

EPHSLRYNLTVLSWDGSVQSGFLTEVHLDGQPFLRCDRQKCRAKPQGQ
WAEDVLGNKTWDRETRDLTGNGKDLRMTLAHIKDQKEGLHSLQEIRVC
EIHEDNSTRSSQHFYYDGELFLSQNLETEEWTMPQSSRAQTLAMNVRNF
LKEDAMKTKTHYHAMHADCLQELRRYLKSGVVLRRTVPPMVNVTRSEA
SEGNITVTCRASGFYPWNITLSWRQDGVSLSHDTQQWGDVLPDGNGT
YQTWVATRICQGEEQRFTCYMEHSGNHSTHPVPSGK 

antiHER2 MAEVQLQASGGGFVQPGGSLRLSCAASGATSNISNMGWFRQAPGKER
EFVSAISRAESRPLYYADSVKGRFTISRDNSKNTVYLQMNSLRAEDTATY
YCAYMPLVRHKAYWGQGTQVTVSS 

antiCD20 MAEVQLQASGGGLVQAGGSLRLSCAASGISFSASVMGWYRQAPGKQR
ELVAYITSGGSTNFADSVKGRFTISRDNAKNTMYLQMNSLKAEDTGVYF
CNRPGREISWGQGTQVTVSSGR 

antiFGFR MADVQLQASGGGLAQPGGSLRLSCAASGFDFSDAQMYWVRQAPGKG
LEWVSSISRSGLATSYADSVKGRFTISRDNAKNTLYLQMNSLKLEDTALYF
CAKSRSGLERGQGTQVTVSSGR 

 

5.2 Příprava rekombinantních vektorů 

5.2.1 Příprava inzertů DNA 

Pomocí PCR byly amplifikovány inzerty DNA, použitými primery zároveň byly na konce 

těchto úseků zaneseny přesahy vhodné pro následnou „InFusion“ reakci. Produkty PCR byly 

následně děleny elektroforézou v 1,5% agarosovém gelu. Výsledek elektroforézy je na 

obrázku 8 na straně 61. Následně byly amplifikované inzerty DNA z gelu izolovány a byla 

změřena jejich koncentrace. Tu uvádí tabulka 11 na straně 61, inzerty jsou očíslovány dle 

tabulky 1 na straně 43. 
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Tabulka 11 Koncentrace amplifikovaných inzertů po izolaci z gelu 

Inzert č. Koncentrace 

(ng/μl) 

Inzert č. Koncentrace 

(ng/μl) 

Inzert č. Koncentrace 

(ng/μl) 

1 49,6 4 65,6 7 25,0 

2 19,3 5 92,3 8 99,0 

3 35,0 6 38,8 9 43,0 

 

 

Obrázek 8 Výsledek agarosové elektroforézy přípravy inzertů DNA Elektroforéza probíhala 
v 1,5% agarosovém gelu 20 minut při 200 V. Čísla nad drahami odpovídají jednotlivým inzertům dle 
tabulky 1. V pravé krajní dráze obou gelů se nachází standard (st) 100 bp. 

5.2.2 Linearizace plazmidu 

Plazmid pTW5sec_AICL byl linearizován restrikčním štěpením endonukleasami AgeI-HF 

a KpnI. Následně byl dělen elektroforézou v 0,5% agarosovém gelu. Pro kontrolu byl na gel 

přidán také vzorek neštěpeného plazmidu. Výsledek elektroforézy je na obrázku 9 na 

straně 62. Štěpený plazmid byl z gelu izolován a byla změřena jeho koncentrace: 50 ng/μl 

(v 30 μl). 
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Obrázek 9 Výsledek elektroforézy po štěpení plazmidu pTW5sec_AICL Elektroforéza probíhala 
v 0,5% agarosovém gelu 20 minut při 200 V. V pravé dráze je standard (st) 1 kbp, p – kontrolní 
neštěpený plazmid, p* – linearizovaný plazmid (objem 50 μl + 10 μl 6× koncentrované nanášecí 
barvy byl rozdělen do dvou drah po 30 μl). 

5.2.3 PCR z kolonií a nízkoobjemová produkce plazmidové DNA 

Amplifikované inzerty DNA, štěpený plazmid a oligonukleotidová spojka byly použity 

k provedení „InFusion“ reakce, při níž došlo ke spojení jednotlivých inzertů a jejich vnesení 

do vektoru pTW5sec. Následovala transformace bakterií, které rostly na agarové plotně 

s ampicilinem jako selekčním antibiotikem do druhého dne. Transfekční účinnost byla 

relativně nízká, na plotně narostly řádově jednotky kolonií. Z nich byla udělána PCR pro 

ověření správné délky vzniklého konstruktu. Produkty PCR byly následně děleny 

agarosovou elektroforézou v 0,5% gelu. Ilustrativní výsledek elektroforézy pro konstrukty 

B7H6_antiFGFR a antiCD20_MICA je na obrázku 10 na straně 63. 
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Obrázek 10 Ilustrativní výsledek elektroforézy produktů PCR z kolonií Elektroforéza probíhala 
v 0,5% agarosovém gelu. V pravé dráze je standard (st) 1 kbp. Následuje 7 vzorků z kolonií pro 
konstrukt B7H6_antiFGFR (BaF1–7) a 3 vzorky z kolonií pro konstrukt antiCD20_MICA (aCM1–3). 
Očekávaná délka konstruktu BaF je 1378 bp, pozitivní vzorky jsou  
BaF1–3, BaF5 a BaF7. Očekávaná délka konstruktu aCM je 1540 bp, pozitivní vzorky jsou všechny 3. 

Pozitivní klony byly expandovány v 5 ml média s ampicilinem a následující den z nich byla 

izolována plazmidová DNA. Koncentrace vzorků, které byly následně sekvenovány a 

použity k vysokoobjemové produkci plazmidové DNA, jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka 12 Koncentrace plazmidové DNA z nízkoobjemové produkce 

Plazmid Koncentrace (ng/μl) 

pTW5sec_B7H6_antiCD20 484 

pTW5sec_B7H6_antiFGFR 639 

pTW5sec_MICA_antiCD20 844 

pTW5sec_MICA_antiFGFR 696 

pTW5sec_antiCD20_MICA 592 

pTW5sec_antiFGFR_MICA 564 

pTW5sec_antiHER2_B7H6 114 

pTW5sec_antiCD20_B7H6 811 

pTW5sec_antiFGFR_B7H6 1025 
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5.2.4 Vysokoobjemová produkce plazmidové DNA 

Každý konstrukt byl zkontrolován sekvenací. Takto ověřené plazmidy byly následně použity 

pro jejich vysokoobjemovou produkci v 500 ml LB média s ampicilinem. Výslednou 

koncentraci plazmidů z těchto produkcí uvádí tabulka 13. 

Tabulka 13 Koncentrace plazmidové DNA z vysokoobjemové produkce 

Plazmid Koncentrace (mg/ml) (v 1 ml) 

pTW5sec_B7H6_antiCD20 1,3 

pTW5sec_B7H6_antiFGFR 1,7 

pTW5sec_MICA_antiCD20 2,2 

pTW5sec_MICA_antiFGFR 2,1 

pTW5sec_antiCD20_MICA 2,4 

pTW5sec_antiFGFR_MICA 1,7 

pTW5sec_antiHER2_B7H6 2,3 

pTW5sec_antiCD20_B7H6 2,7 

pTW5sec_antiFGFR_B7H6 2,5 

 

5.3 Produkce proteinů 

Plazmidy z vysokoobjemové produkce byly použity k tranzientní transfekci buněk 

HEK293T, v nichž probíhala produkce proteinů. Ty mají na svém N-konci sekreční signál, 

díky čemuž byly produkovány do média. Sklízení probíhalo odstředěním buněk s následnou 

filtrací supernatantu, který byl poté 2× ředěn pufrem PBS. Takto připravený roztok byl 

použit k purifikaci proteinu. Prvním purifikačním krokem byla afinitní chromatografie 

následovaná zkoncentrováním roztoku proteinu a gelovou permeační chromatografií. 

5.3.1 Gelová permeační chromatografie 

Gelová permeační chromatografie probíhala na koloně Superdex 200 10/300 GL (GE 

Healthcare, USA) při průtoku mobilní fáze (pufr HEPES) 0,5 ml/min. Frakce obsahující 

protein byly sbírány automatickým sběračem. Průběh gelové permeační chromatografie 

jednotlivých proteinů ze zkušební produkce je na obrázku 11 na straně 65. 
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Obrázek 11 Průběh gelové permeační chromatografie proteinů ze zkušební 100ml produkce 
Kolona Superdex 200 10/300 GL, mobilní fáze HEPES, průtoková rychlost 0,5 ml/min; produkce 
proteinů 100 ml. 

Produkované proteiny mají vždy jeden eluční vrchol odpovídající eluci monomerní částice 

o dané molekulové hmotnosti. Netvoří tedy oligomery ani nedochází ke srážení proteinu. Z 

porovnání jednotlivých chromatogramů, které mají stejné měřítko absorbance při 280 nm, 

na obrázku 11 je zřejmé, že některé proteiny (antiFGFR_MICA) se produkují lépe než jiné 

(B7H6_antiCD20). Jednotlivé výtěžky jsou uvedeny v tabulce 14 na straně 66. 

5.3.2 Celkový výtěžek proteinů 

Koncentrace proteinů v jednotlivých 1ml frakcích z gelové permeační chromatografie byla 

měřena při 280 nm na spektrofotometru DS-11+ oproti mobilní fázi. Hodnoty molekulových 

hmotností a molárních extinkčních koeficientů proteinů byly predikovány 

z aminokyselinové sekvence v online programu ProtParam [143]. Celkové výtěžky ze 

100ml, respektive 400ml produkcí přepočítané na 1 litr média jsou v tabulce 14 na straně 66. 
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Tabulka 14 Výtěžky purifikovaných proteinů  

Protein Množství (mg) v litru média 

B7H6_antiCD20 17 

antiCD20_B7H6 31 

B7H6_antiFGFR 34 

antiFGFR_B7H6 80 

B7H6_antiHER2 13 

antiHER2_B7H6 35 

MICA_antiCD20 26 

antiCD20_MICA 54 

MICA_antiFGFR 87 

antiFGFR_MICA 139 

MICA_antiHER2 8 

antiHER2_MICA 23 

 

Zkušební produkce probíhala ve 100 ml média, proteiny zamýšlené pro další měření 

(antiHER2_B7H6, B7H6_antiHER2, MICA_antiHER2 a antiHER2_MICA) byly 

produkovány v objemu 400 ml. Pro porovnání výtěžků jsou množství získaných proteinů 

přepočítána na 1 litr média. 

Z výsledků lze obecně říci, že imunoligandy s nanoprotilátkou na N-konci se produkovali 

lépe, než když je nanoprotilátka na C-konci. Imunoligandy obsahující ligand MICA se 

produkovali lépe než imunoligandy obsahující B7H6, což je v souladu s expresí samotných 

proteinů. 

5.3.3 Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS 

Čistota frakcí proteinů byla ověřena elektroforézou v 10% polyakrylamidovém gelu 

v přítomnosti SDS. Množství nanášeného proteinu bylo 2–5 μg. Výsledné 

elektroforeogramy jsou na obrázku 12 na straně 67. 
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Obrázek 12 Výsledek elektroforézy v polyakrylamidovém gelu za přítomnosti SDS Elektroforéza v 
10% polyakrylamidovém gelu probíhala po dobu 35 minut při napětí 200 V. A: B7H6_antiCD20 (BaC) 
a antiCD20_B7H6 (aCB), 40 kDa; B: B7H6_antiFGFR (BaF), antiFGFR_B7H6 (FaB), 40 kDa; C: 
MICA_antiCD20 (MaC), antiCD20_MICA (aCM), 47 kDa; D: MICA_antiFGFR (MaF), antiFGFR_MICA 
(aFM), 47 kDa; E: antiHER2_B7H6 (aHB), 41 kDa; F: standard molekulových hmotností (st). Uvedené 
molekulové hmotnosti jsou predikované pro proteiny bez glykosylace. 

Nefokusované proužky na gelu svědčí o bohaté a heterogenní glykosylaci proteinů 

(glykosylační místa – tabulka 10, str.60). Proteiny se podařilo získat v čistém stavu, pouze 

frakce 1 proteinu antiFGFR_MICA obsahovala nečistotu, proto s ní nebylo dále pracováno. 
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5.4 Studium interakce fúzních proteinů s jejich cíli 

Schopnost připravených bispecifických fúzních proteinů vázat svou imunoligandovou částí 

rozpustné formy receptorů NK buněk byla studována analytickou gelovou permeační 

chromatografií, do níž byly zahrnuty proteiny B7H6_antiHER2 (BaH), MICA_antiHER2 

(MaH) a antiHER2_MICA (aHM). Posledně jmenované proteiny pak byly studovány 

dalšími metodami, ve kterých byla také ověřena jejich vazba na buněčný receptor HER2. 

5.4.1 Analytická gelová permeační chromatografie 

Jednoduchým zjištěním, zda dochází v roztoku k interakci imunoligandu s rozpustnou 

extracelulární doménou receptoru je provedení analytické gelové permeační chromatografie, 

kdy můžeme pozorovat posun vrcholu komplexu oproti samostatným proteinům. Kvůli 

limitům této metody (jako je například zředění během analýzy) lze takovou interakci pouze 

potvrdit, nikoliv vyvrátit. Analytická gelová permeační chromatografie probíhala na koloně 

Superdex 200 Increase 10/300 GL připojené k HPLC systému ÄKTA basic. Tato kolona má 

oproti koloně použité pro purifikaci proteinů vyšší rozlišovací schopnost. Výsledné 

chromatogramy pro systém NKp30:B7H6 jsou na obrázku 13 na straně 69, pro systém 

NKG2D:MICA na obrázku 14 na straně 70. 
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Obrázek 13 Analytická gelová permeační chromatografie pro systém NKp30:B7H6 Kolona 
Superdex 200 Increase 10/300 GL, mobilní fáze HEPES, průtoková rychlost 0,75 ml/min; molární 
poměr imunoligand:receptor 1:1. 

Z výsledných chromatogramů je zřejmé, že dochází k vazbě imunoligandu obsahujícího 

B7H6 na extracelulární rozpustnou doménu receptoru NKp30. Doména NKp30 má však 

malou velikost, kvůli logaritmickému rozlišení elučního profilu tak není posun vytvořeného 

komplexu o větší molekulové hmotnosti tak výrazný. 



70 
 

 

Obrázek 14 Analytická gelová permeační chromatografie pro systém MICA:NKG2D Kolona 
Superdex 200 Increase 10/300 GL, mobilní fáze HEPES, průtoková rychlost 0,75 ml/min; molární 
poměr imunoligand:receptor 1:2 

Z výsledných chromatogramů je zřejmé, že dochází k vazbě imunoligandu obsahujícího 

MICA na extracelulární rozpustnou doménu receptoru NKG2D, pouze v případě 

imunoligandu MICA_antiHER2 je tato interakce značně omezená, jak můžeme vidět na 

průběhu chromatografie směsi proteinů, kde pozorujeme pouze část imunoligandu vázaného 

v komplexu. 

K další charakterizaci interakcí byly vybrány imunoligandy MICA_antiHER2 a 

antiHER2_MICA, které byly připraveny dle bakalářské práce Terezy Nepokojové [142]. 
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5.4.2 Mikrotitrační kalorimetrie 

Mikrotitrační kalorimetrie dává informaci o termodynamických parametrech studovaného 

procesu, v tomto případě vazby imunoligandu MICA_antiHER2 a antiHER2_MICA na 

receptor NK buněk NKG2D. Měření provedl a vyhodnotil doktor Ondřej Vaněk. Její 

výsledky jsou na obrázku 15. 

 

Obrázek 15 Mikrotitrační kalorimetrie Vlevo: titrace NKG2D proteinem MICA, uprostřed: titrace 
NKG2D imunoligandem MICA_antiHER2, vpravo: titrace NKG2D imunoligandem antiHER2_MICA. 

Výsledky ukazují, že proteiny MICA a antiHER2_MICA se vážou na receptor NKG2D, 

přičemž afinita těchto interakcí je shodná. Naproti tomu imunoligand MICA_antiHER2 

nevykazuje žádnou interakci. 

5.4.3 Maloúhlový rozptyl rentgenového záření 

Měření SAXS předcházela gelová permeační chromatografie, při níž došlo k rozdělení 

jednotlivých částic v roztoku. Pro odpovídající intervaly elučního objemu byla vybrána data 

pro jejich další zpracování, které provedl doktor Jan Bláha.  Rozptylové křivky s výsledným 

umístěním modelů proteinů do získaných proteinových obálek jsou na obrázku 16 na straně 

72 a obrázku 17 na straně 73. Obrázky byly vytvořeny v programu PyMOL [102]. 
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Obrázek 16 Modely proteinů a komplexu MICA:NKG2D v obálkách získaných měřením SAXS 
Modely: A – MICA, B – antiHER2, C – dimer NKG2D, D – komplex MICA:NKG2D, modrá síť 
představuje získanou proteinovou obálku. Grafy: růžově experimentální křivka, modře proložená 
křivka. Pro každý vzorek je zobrazena rozptylová křivka a Guinierův výnos, jehož linearita svědčí o 
dobré kvalitě vzorku. Hodnota χ2 evaluuje správnost proložení křivky experimentálními daty. 

Experimentální křivka 
Proložená křivka Experimentální křivka 

Proložená křivka 

Experimentální křivka 
Proložená křivka 

Experimentální křivka 
Proložená křivka 

Rezidua 
Rezidua 
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Obrázek 17 Modely imunoligandů a jejich komplexu s NKG2D v obálkách získaných měřením SAXS 
Modely: A – MICA_antiHER2, B – antiHER2_MICA, C – komplex MICA:antiHER2:NKG2D, D – komplex 
antiHER2_MICA:NKG2D, modrá síť představuje získanou proteinovou obálku. Grafy: růžově 
experimentální křivka, modře proložená křivka. Pro každý vzorek je zobrazena rozptylová křivka a 
Guinierův výnos, jehož linearita svědčí o dobré kvalitě vzorku. Hodnota χ2 evaluuje správnost 
proložení křivky experimentálními daty. 
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Nízké hodnoty χ2 poukazují na dobrou shodu proložené křivky s experimentálními daty. 

Stejně tak linearita Guinierova výnosu svědčí o dobré kvalitě vzorků. Vytvořené proteinové 

obálky umožnily získat nová strukturní data o imunoligandech MICA_antiHER2 a 

antiHER2_MICA a o jejich komplexech s NKG2D. Tato strukturní data poukazují na to, že 

vzájemné umístění nanoprotilátky antiHER2 a ligandu MICA se výrazně liší ve studovaných 

imunoligandech v závislosti na pozici na N-konci či na C-konci proteinu. 

5.4.4 Průtoková cytometrie 

Průtokovou cytometrií byla ověřována schopnost vazby imunoligandů MICA_antiHER2 a 

antiHER2_MICA na HER2+ buněčnou linii SK-BR3. Zvýšená exprese HER2 na povrchu 

buněk SK-BR3 byla ověřena průtokovou cytometrií již dříve za použití buněk HeLa jako 

negativní kontroly. Imunoligandy byly značeny fluorescenční značkou ATTO488. Stupeň 

značení byl pro oba proteiny stejný, a to přibližně 2 (2 moly ATTO488 na 1 mol proteinu). 

Při pokusu byly buňky inkubovány s fluorescenčně značenými imunoligandy o koncentraci 

50 a 5 μg/ml. Výsledky průtokové cytometrie jsou na obrázku 18. 

 

Obrázek 18 Vazba značených imunoligandů MICA_antiHER2 a antiHER2_MICA na HER2+ 
buněčnou linii SK-BR3 měřená průtokovou cytometrií Graf znázorňuje distribuci počtu buněk 
v závislosti na intenzitě fluorescence při dvou koncentracích imunoligandů (50 μg/ml vlevo, 5 μg/ml 
vpravo). Zelený histogram zobrazuje distribuci buněk bez přidaného imunoligandu, oranžový 
histogram distribuci buněk značených imunoligandem MICA_antiHER2 a fialový histogram 
distribuci buněk značených imunoligandem antiHER2_MICA. Zkratky: MaH488 – fluorescenčně 
značený imunoligand MICA_antiHER2, aHM488 – fluorescenčně značený imunoligand 
antiHER2_MICA. 

Posun histogramu značených buněk oproti buňkám neznačeným poukazuje na vazbu 

imunoligandu. Oba proteiny měly stejný stupeň značení, proto vyšší intenzita fluorescence 
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pro buňky značené imunoligandem antiHER2_MICA svědčí o lepší vazbě tohoto 

imunoligandu na HER2. 

5.4.5 Fluorescenční mikroskopie 

Fluorescenční mikroskopií byla blíže sledována koncentrační závislost vazby imunoligandu 

MICA_antiHER2 a antiHER2_MICA na povrch HER2+ nádorové linie SK-BR3. Oproti 

průtokové cytometrie byla použita koncentrační řada od 1 μg/ml po 50 μg/ml. Imunoligandy 

značené fluorescenční značkou ATTO488 o stejném stupni značení byly inkubovány 

v různých koncentracích s buňkami SK-BR3 a HeLa (negativní kontrola) na 96jamkové 

destičce. Buněčná jádra byla značena DAPI. Statistickou analýzou byla získána průměrná 

hodnota fluorescence pro každou buňku a hodnoty z jednotlivých buněk byly zprůměrovány 

a vyneseny jako graf závislosti intenzity fluorescence na koncentraci imunoligandu (obr. 

19). 

 

Obrázek 19 Vazba imunoligandů MICA_antiHER2 a antiHER2_MICA na HER2+ buněčnou linii 
SK-BR3 měřená fluorescenční mikroskopií A: Fotografie jednotlivých jamek s buňkami (modře 
obarvena jádra) po inkubaci s fluorescenčně značenými imunoligandy (zeleně). Intenzita zeleného 
signálu závisí na koncentraci imunoligandu. HeLa buňky – negativní kontrola. B: Graf závislosti 
intenzity fluorescence na koncentraci imunolignadu z průměrů průměrných hodnot intenzity 
fluorescence jednotlivých buněk. Zkratky: MaH – MICA_antiHER2, aHM – antiHER2_MICA. 

Z hodnot intenzity fluorescence v závislosti na koncentraci imunoligandu je zřejmé, že 

imunoligand antiHER2_MICA se váže na cílové buňky lépe než MICA_antiHER2. 

Výsledky byly ověřeny dvěma nezávislými pokusy (data druhého pokusu nejsou součástí 

této práce). 
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6 Diskuze 

Cílem této práce byla příprava bispecifických fúzních proteinů sestávajících z ligandu B7H6 

či MICA vázajícího aktivační receptor NK buněk a nanoprotilátky cílící nádorové povrchové 

antigeny HER2, CD20 nebo FGFR1. Takové bispecifické molekuly (BiTE, BiKE) mají 

potenciál v nádorové imunoterapii, jelikož mohou obnovit rozpoznávání nádorových buněk 

imunitním systémem. Před vlastním studiem schopnosti toto rozpoznávání zprostředkovat 

bylo nutné navrhnuté a připravené proteiny charakterizovat z hlediska zachování jejich 

vazebných vlastností. 

Z celkových výtěžků purifikovaných proteinů a z chromatogramů je zřejmé, že se lépe 

produkují proteiny obsahující ligand MICA, což koresponduje s faktem, že se i samotný 

protein MICA produkuje lépe než protein B7H6 (data nejsou součástí této práce). 

Porovnáme-li vzájemně dvě možná uspořádání pro každou kombinaci ligandu a 

nanoprotilátky, ve všech případech se lépe produkuje ta varianta proteinu, která má 

nanoprotilátku na svém N-konci. Může to být dáno vysokou stabilitou a dobrou rozpustností 

nanoprotilátek [61], kdy jejich správné sbalení v případě, že jsou na N-konci proteinu, může 

napomáhat správnému sbalení a stabilizaci C-koncového ligandu. Co se týče vlastní 

nanoprotilátky, nejvyšší výtěžky poskytují proteiny obsahující antiFGFR. V případě 

imunoligandů s B7H6 je potom produkce proteinů obsahujících antiCD20 či antiHER2 

podobná, ovšem imunoligandy s MICA se produkují výrazně lépe s antiCD20 než 

s antiHER2. Identita aminokyselinové sekvence antiFGFR s antiCD20 je 71 %, zatímco 

s antiHER2 68 %, identita antiHER2 s antiCD20 je pak také 68 %. Rozdíly v 

jejich sekvencích jsou dány z většiny variabilními smyčkami rozpoznávající antigen. Tyto 

smyčky jsou tak zodpovědné za odlišnou stabilitu proteinu při produkci. 

První představu o interakci imunoligandu s NK buněčným receptorem nám dává analytická 

gelová permeační chromatografie. V případě systému s B7H6 a NKp30 je posun píku 

komplexu oproti nevázanému imunoligandu relativně malá, což je dáno jednak tím, že 

NKp30 je malý protein (extracelulární rozpustná forma 14 kDa), jednak tím, že s B7H6 

interaguje jako monomer. Naproti tomu receptor NKG2D (rozpustná forma monomeru 

17 kDa) se účastní vazby s monomerem MICA jako dimer, proto posun píku komplexu je 

v tomto případě větší. 
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Zdá se, že imunoligandy proteinu B7H6 obsahující nanoprotilátku antiHER2 a antiFGFR 

vážou receptor NKp30 v obou uspořádáních. Náznak toho, že imunoligad neváže tento 

receptor, je u proteinu B7H6_antiCD20, zejména pak ale u proteinu antiCD20_B7H6, kde 

můžeme vidět, že se ve směsi imunoligandu a receptoru nachází volný receptor, přičemž 

posun píku komplexu oproti píku volného imunoligandu není tak velký, jako u ostatních 

proteinů (z důvodu malého rozdílu hmotností nejsou píky pro komplex a imunoligand 

rozlišené). Naproti tomu v případě systému NKG2D:MICA jsou zřetelné posuny 

jednotlivých píků vzniklých komplexů. Všechny imunoligandy vážou receptor NKG2D, 

přičemž pouze v případě imunoligandu MICA_antiHER2 je tato vazba omezená, jelikož 

většina proteinu zůstává ve volné formě. Toto unikátní chování bylo změřeno na několika 

vzorcích imunoligandu MICA_antiHER2 z nezávislých produkcí, proto můžeme s velkou 

pravděpodobností vyloučit možnost, že nebyl vzorek proteinu v pořádku. 

Analytická gelová permeační chromatografie poskytuje jen hrubé informace o interakci 

imunoligandů a NK buněčných receptorů, proto bude vhodné tuto problematiku studovat 

senzitivnějšími metodami, které nám mohou poskytnout i další informace např. o 

termodynamických aspektech takové interakce. Kromě mikrotitrační kalorimetrie či 

mikroskopické termoforézy by se dala využít sedimentační analýza. Pro systém s malým 

proteinem, jako je například rozpustná forma NKp30, by bylo vhodné použít 

fluorescenčního značení tohoto proteinu, jelikož jeho vazba na imunoligand by nemusela 

nutně znamenat změnu v hodnotě sedimentačního koeficientu komplexu oproti samotnému 

ligandu. V takovém případě by fluorescenční signál při dané hodnotě sedimentačního 

koeficientu prokazoval vazbu tohoto značeného proteinu v komplexu. 

Měření mikrotitrační kalorimetrie pro interakci antiHER2_MICA s NKG2D ukazuje, že 

afinitní konstanta této vazby je shodná s afinitou interakce MICA s NKG2D. Vazba 

imunoligandu antiHER2_MICA na povrchový receptor NK buněk by tak mohla dobře 

napodobovat přirozenou interakci, a tedy zprostředkovat obdobný signál jako vazba ligandu 

MICA. Pro interakci MICA_antiHER2 s NKG2D se nepodařilo mikrotitrační kalorimetrií 

naměřit žádná data, přesto tyto dva proteiny spolu interagují, jak je možné vidět na výsledku 

analytické gelové permeační chromatografie provedené minimálně dvakrát nezávisle: 

jednou v rámci počáteční charakterizace připravených proteinů, dále pak před měřením 

SAXS (chromatogram není součástí této práce). Důvodem toho, že nedošlo k žádné 

interakci, mohlo být zkoncentrování imunoligandu do vysoké koncentrace, při níž mohlo 
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vlivem nižší stability tohoto proteinu dojít ke konformační změně nepříznivé pro vazbu 

NKG2D. Dalším možným vysvětlením je nízká tepelná odezva vazby MICA_antiHER2 na 

receptor NKG2D, která by mohla být důsledkem narušení této vazby přítomností 

nanoprotilátky. 

Struktury jednotlivých receptorů, jejich ligandů a nanoprotilátky jsou známé, ovšem pro to, 

abychom získali představu o struktuře fúzních konstruktů, bylo provedeno měření SAXS, a 

to jak pro imunoligandy MICA_antiHER2 a antiHER2_MICA, tak také pro jejich komplexy 

s receptorem NKG2D. Data byla naměřena i pro samostatný receptor NKG2D, ligand MICA 

a nanoprotilátku antiHER2.  

Variabilní smyčky protilátek, paratopy, jsou místem, které váže epitopy antigenů. Obrovský 

repertoár antigenně specifických protilátek, který umožňuje rozpoznat různé molekulové 

struktury, s nimiž se imunitní systém během života potká, je dán několika rekombinantními 

a mutačními procesy. Tyto procesy jsou zodpovědné za vysokou variabilitu paratopů, která 

zase zajišťuje možnost selekce protilátky s dostatečnou afinitou pro daný antigen [8]. 

V důsledku těchto mechanismů získala nanoprotilátka antiHER2 jedno N-glykosylační 

místo v první variabilní smyčce (tabulka 10, strana 60; obrázek 20). 

 

Obrázek 20 Nanoprotilátka antiHER2 s glykosylací Oranžově jsou vyznačeny variabilní smyčky 
zodpovědné za vazbu antigenu. V pozici N32 na první variabilní smyčce je vázán sacharid. Obrázek 
byl vytvořen v programu PyMOL [102]. 

Nanoprotilátka antiHER2 byla izolována v laboratoři docenta Aria de Marca pomocí 

fágového displeje, její selekce tak probíhala bez N-glykosylace. Stejně tak byla poté 

produkována v bakteriích, tudíž ani při studiu její vazby na HER2 nebyl N-vázaný sacharid 

přítomen [153]. Naproti tomu námi produkované proteiny z lidské buněčné linie HEK293T 
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jsou přirozeně glykosylované. Přítomnost sacharidu vázaného v paratopu by tak mohla 

ovlivňovat vazbu antigenu. Tento potenciální vliv by v prvním jednoduchém provedení 

mohl být studován pomocí průtokové cytometrie či fluorescenční mikroskopie obdobně, 

jako jsme studovali vazbu imunoligandů na buňky. Dále by pak mohl být vliv přítomnosti 

sacharidu kvantitativně měřen za využití imunoeseje či biofyzikálních metod (rezonance 

povrchového plazmonu, mikrotitrační kalorimetrie či mikrotermoforéza). 

Protein MICA má 3 extracelulární domény, přičemž vazby se účastní domény α1 a α2, které 

jsou flexibilně spojeny s doménou α3. Celkový tvar molekuly připomíná písmeno „V“ 

(volná MICA, obr. 16, str. 72) či „L“ (ve vazbě s NKG2D, obr. 21). 

 

Obrázek 21 Model ligandu MICA vázajícího dimer NKG2D Modře α1 doména, zeleně α2 doména, 
žlutě α3 doména, růžově a fuchsiově dimer NKG2D. Obrázek byl vytvořen v programu PyMOL [102] 

K objasnění odlišnost imunoligandů MICA_antiHER2 a antiHER2_MICA v jejich 

schopnosti vázat receptor NKG2D můžou přispět strukturní data získaná pomocí měření 

SAXS (obr. 22, str. 80). V případě MICA_antiHER2 (obr. 22A) je nanoprotilátka umístěna 

„vně“ písmeno „L“, zatímco v případě antiHER2_MICA (obr. 22B) se dostává mezi 2 

ramena ligandu. Zaujetí této různé pozice může být dáno spojením vždy různých konců obou 

proteinů. Roli může hrát spojka mezi nimi (v modelech není zobrazena), respektive její 

délka, kdy u proteinu MICA_antiHER2 nedovoluje umístění nanoprotilátky mezi rameny 

proteinu MICA nebo naopak u proteinu antiHER2_MICA zajišťuje, že nanoprotilátka 

nemůže zaujmout pozici „vně“ písmena L. Tato pozice „vně“ může následně ovlivňovat 

interakci s receptorem NKG2D, jelikož je nanoprotilátka situována v blízkosti interakčního 

rozhraní imunoligandu a receptoru, kde by mohla stericky bránit správné vazbě (obr. 22C). 
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Srovnáme-li situaci s komplexem antiHER2_MICA:NKG2D (obr. 22D), odlišná pozice 

nanoprotilátky pravděpodobně neovlivňuje vazbu imunoligandu na receptor, což souhlasí 

s výsledky získanými z mikrotitrační kalorimetrie. V případě, že pozice nanoprotilátky 

v imunoligandu MICA_antiHER2 je dána krátkou délkou glycinserinové spojky, nikoliv 

celkově termodynamicky výhodnějším uspořádáním, zlepšení vazebných schopností tohoto 

imunoligandu by mohlo být dosaženo použitím delší spojky obou proteinů. 

 

Obrázek 22 Modely imunoligandů MICA_antiHER2 a antiHER2_MICA a jejich komplexů s NKG2D 
Modely jsou stejné jako na obrázku 16, pro přehlednost jsou vynechány obálky a sacharidy. Žlutě 
MICA, červeně antiHER2 s oranžovými variabilními smyčkami, fuchsiově dimer NKG2D, tyrkysově 
N-konec jednoho proteinu a zeleně C-konec druhého proteinu (konce spojené 
glycinserinovouspojkou – není v modelu). A: MICA_antiHER2, B: antiHER2_MICA, C: 
MICA_anitHER2:NKG2D, D: antiHER2_MICA:NKG2D. Zkratky: N/C-antiHER2 – N/C-konec antiHER2, 
N/C-MICA – N/C konec MICA. Obrázky byly vytvořen v programu PyMOL [102] 

Také bude zajímavé zjistit strukturní informace o dalších imunoligandech s MICA. Délka 

spojky pravděpodobně řídí umístění nanoprotilátky, proto pozice antiCD20 a antiFGFR 

v příslušných imunoligandech bude obdobná, jako umístění antiHER2. Ovšem je možné, že 

v důsledku odlišné aminokyselinové sekvence antiFGFR a antiCD20 oproti antiHER2 

(vzájemná identita vyšší než identita každé z nich s antiHER2) nedochází k ovlivnění vazby 

NKG2D na interakčním rozhraní proteinu MICA. 
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Fluorescenčně značené imunoligandy MICA_antiHER2 a antiHER2_MICA byly použity 

k ověření jejich vazby na HER2+ buněčnou linii SK-BR3. I v tomto případě byla pozorována 

odlišná schopnost vazby, imunoligand antiHER2_MICA se váže lépe. Nicméně ze 

strukturních dat lze usuzovat, že paratop nanoprotilátky je volně přístupný vazbě epitopu u 

obou imunoligandů (obr. 22A a 22B, str. 80). Ovšem v případě imunoligandu 

MICA_antiHER2 je N-konec nanoprotilátky antiHER2, který se nachází v blízkosti 

variabilních smyček, vázán glycinserinovou spojkou k proteinu MICA, přičemž právě toto 

spojní v blízkosti paratopu může mít negativní vliv na vazbu antigenu. Naproti tomu u 

imunoligandu antiHER2_MICA je N-konec nanoprotilátky volným N-koncem celého 

imunolignadu. 

Biologická relevance získaných výsledků bude dále evaluována v cytotoxických testech, při 

nichž bude ověřována schopnost připravených fúzních proteinů aktivovat NK buňky a 

vyvolat jejich cytotoxickou odpověď proti nádorovým buňkám. Za tímto účelem lze použít 

NK buněčnou linii NK-92MI, kterou máme v laboratoři k dispozici. Při ověřování exprese 

povrchových receptorů průtokovou cytometrie se ovšem ukázalo, že receptor NKG2D je 

exprimován na povrchu buněk NK-92MI v nízké míře. Tato linie tak bude vhodná 

k pokusům s imunoligandy obsahujícími B7H6, jelikož exprese receptoru NKp30 na 

povrchu je napoak vysoká. Jako náhradu za NK buněčnou linii lze zvolit primární NK buňky 

izolované z krve dárců. V současné době se tak plánuje optimalizace cytotoxických pokusů 

právě s primárními NK buňkami a cílovou nádorovou linií SK-BR3. 
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7 Závěr 

Podařilo se připravit expresní vektory pro imunoligandy B7H6_antiCD20, antiCD20_B7H6, 

B7H6_antiFGFR, antiFGFR_B7H6, MICA_antiCD20, antiCD20_MICA, 

MICA_antiFGFR, antiFGFR_MICA a antiHER2_B7H6. 

Všechny imunoligandy byly vyprodukovány v expresním systému HEK293T. 

Vazba imunoligandů na rozpustné formy NK buněčných receptorů byla ověřena pomocí 

analytické gelové permeační chromatografie. 

Imunoligndy MICA_antiHER2 a antiHER2_MICA byly blíže charakterizovány: 

- mikrotitrační kalorimetrie potvrdila stejnou sílu vazby imunoligandu 

antiHER2_MICA na receptor NKG2D jako pro samotný ligand MICA, 

- výsledky z maloúhlového rozptylu rentgenového záření vysvětlují rozdíl ve vazbě 

imunoligandů na receptor NKG2D, 

- průtoková cytometrie a fluorescenční mikroskopie prokázaly lepší vazbu 

imunoligandu antiHER2_MICA na nádorovou linii SK-BR3. 
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