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ABSTRAKT 

Neinvazivní zobrazovací techniky, jako například micro-CT či optické zobrazování, 

poskytují informaci o mikrostruktuře, velikosti, objemu a dynamice růstu různého typu 

nádorů. Přestože histologie je shcopná popsat několik z těchto charakteristik, její nevýhodou 

zůstává invazivita této analýzy. Hlavním cílem této práce je metodologický rozvoj 

neinvazivního zobrazování dynamiky růstu a rozvoje nádorů. Součástí je příprava duálního 

reportérového lentivirového vektoru, umožňující neinvazivní studium nádorového bujení. 

Stejný duální reportér bude také součástí druhého vektoru, sloužícího jako konstrukt pro 

targeting myších embryonálních kmenových buněk a tvorbu trasgenní reportérové myší linie. 

Tato myší linie v dalších projektech poskytne nový způsob studia dynamiky růstu nádorů za 

různých genetických podmínek. Kromě optického zobrazování bude součástí také využití 

micro-CT technologie, která má jakožto neinvazivní zobrazovací technika potenciál poskytnout 

informace o mikrostruktuře nádorové tkáně, které histologie není schopna popsat.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Neinvazivní zobrazování, micro-CT, optické zobrazování, fluorescenční proteiny, luciferáza, 

homologní rekombinace, gene targeting, klonování. 
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ABSTRACT 

Non-invasive imaging techniques, such as micro-CT or optical imaging, provide valuable 

information about tumour microstructure, size, volume and growth dynamics. Although 

histology is an approach capable of describing several of these characteristics, the 

invasiveness of this analysis remains a disadvantage. The main aim of this work is the 

methodological development of non-invasive imaging of the dynamics of tumour growth and 

progression. The preparation of a dual-reporter lentiviral vector enables non-invasive study of 

tumour growth and dissemination of metastasis. The same dual reporter will also be a part of 

a second vector designed as a construct for targeting mouse embryonic stem cells with aim to 

produce corresponding transgenic reporter mouse line. This reporter mouse line can be 

beneficial for future projects by providing a novel approach for studying the dynamics of 

tumour growth under various genetic conditions. In addition to optical imaging, this project 

will also include the use of micro-CT technology which, as a non-invasive approach, has the 

potential to provide information about the microstructure of tumour tissue in 3D that 

histology is not able to report.  

 

KEY WORDS 

Non-invasive imaging, micro-CT, optical imaging, fluorescent proteins, luciferase, homologous 

recombination, gene targeting, cloning. 
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1 SEZNAM ZKRATEK 
 

AAV  adeno-associated virus derived vectors 

AP  alkalická fosfatáza 

bp  párů bazí (base pairs) 

CaP  fosforečnan vápenatý 

CCD  charge-coupled device  

CMV  cytomegalovirus 

CRISPR  clustered regularly interspaced short palindromic repeats 

CT  počítačová tomografie (computed tomography) 

dam-/dcm- buňky E. coli deficientní na Dam a Dcm methyltransferázy 

DEAE  diethylaminoethyl dextran 

DMEM  Dulbecco's Modified Eagle medium  

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

EDTA  kyselina ethylendiamintetraoctová 

FBS  fetální hovězí sérum (Fetal Bovine Serum) 

Fluc  firefly luciferáza 

foxn1  forkhead box n1 gen (= whn) 

fus  vektor připravený In-Fusion Cloning kitem 

G418  geneticin 

GANC  ganciclovir 

GFP  zelený fluorescenční protein (green fluorescent protein) 

HA  homologní rameno (homology arm) 

HCT 116 buňky lidského kolorektálního karcinomu (human colorectal carcinoma) 

H/E  hematoxylin/eosin 

HEK293T lidské embryonální ledvinové 293 buňky (human embryonic kidney) 

HSV  herpes simplex virus 

IL  interleukin 

iRFP  near-infrared fluorescenční protein  

kb  kilobáze 
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LB  Luria-Bertani medium 

LTR  dlouhé koncové repetice (long terminal repeats) 

Luc  luciferáza 

M  velikostní standard  

MALDI  matrix assisted laser desorption/ionization 

MCS  mnohočetné klonovací místo 

mESCs  myší embryonální kmenové buňky 

MRI  magnetická rezonance (magnetic resonance imaging) 

Neo  neomycin 

neoR  neomycinová resistence 

NIR  near-infrared oblast 

NK  negativní kontrola 

NK buňky natural killer lymfocyty 

NOD  neobézní diabetické myši (non-obese diabetic) 

NSG imunodeficientní laboratorní myší kmen (Non-obese diabetic severe combined 

immunodeficiency gamma mouse) 

NTR nitroreduktáza 

OI  optické zobrazování (optical imaging) 

p.i.  post injection 

PCR  polymerázová řetězová reakce 

PEI  polyethylenimin 

PET  pozitronová emisní tomografie (positron emission tomography) 

PFA  paraformaldehyd 

PGK  fosfoglycerát kináza 

PMA  fosfomolybdenová kyselina (phosphomolybdenic acid) 

PTA  fosfowolframová kyselina (phosphotungstic acid) 

RD  buňky lidského rhabdomyosarkomu (human rhabdomyosarcoma cells) 

RFP  červený fluorescenční protein (red fluorescent protein) 

RRE  Rev Response Element 

SCID  těžká kombinovaná imunodeficience (severe combined immunodecifiency) 

SDD  vzdálenost zdroje od detektoru (source-to-detector distance) 
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SOD  vzdálenost zdroje od objektu (source-to-object distance) 

TALEN  transcription activator-like effector nucleas 

TK  thymidin kináza 

tRNA  transferová RNA 

US  ultrazvuk (ultrasound) 

whn  winged-helix-nude gen 

ZFN  zinc-finger nukleáza 
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2 ÚVOD 

Nádorová onemocnění patří do velice rozmanité skupiny chorob, která jsou 

charakteristická nekontrolovatelným dělením buněk v tkáni důsledkem poruchy regulace 

buněčného cyklu. Následkem tohoto dělení může být vznik maligního nádoru, který může 

pomocí metastazí zasahovat i do jiných orgánů. Vzhledem k závažnosti takového onemocnění 

je důležité studovat biologii rakoviny, abychom porozuměli dějům během jejího rozvoje a 

průběhu a mohli tak tuto chorobu úspěšně léčit.  

Nedílnou součástí studia genetických modelů nádorových onemocnění je jejich 

zobrazování, tedy detekce konkrétního reportéru v těchto nádorových buňkách. V minulosti 

již byly popsány zobrazovací systémy, využívající jeden či více fluorescenčních reportérů ke 

studiu nádorového bujení a migrace nádovových buněk, případně také reportéry 

luminiscenční. Čemu se ale tato práce věnuje vůbec poprvé, je využití duálního reportérového 

systému využívající detekce near-infrared fluorescenčního proteinu a luminiscenčního 

proteinu ke studiu dynamiky nádorového růstu. Jedním z cílů práce je proto metodologický 

rozvoj neinvazivního zobrazování dynamiky růstu a rozvoje nádorů v imunodeficientních 

myších s transplantovanými nádorovými buňkami, nesoucí tento duální reportér.  

Neinvazivní přístup při zobrazování nádorového růstu je velmi užitečným přístupem 

studia genetických modelů nádorových onemocnění, především z důvodu, že nám umožní 

dlouhodobější studium progrese onemocnění bez jakéhokoliv invazivního zásahu do zvířecího 

modelu. Z toho důvodu se další část práce zabývá přípravou targetovacího konstruktu, 

obsahujícího identický duální reportér, k tvorbě transgenní reportérové myší linie. Pomocí 

této myší linie s duálním reportérem budeme moci sledovat tvorbu a postup nádorového 

bujení v genetických modelech nádorových chorob in vivo. 

V neposlední řadě, micro-CT je jedním z nejvyužívanějších přístupu pro in vivo 

neinvazivní studium anatomických struktur jak v klinickém, tak pre-klinickém 

experimentálním prostředí. Proto se tato práce věnuje důkazu, že micro-CT je možné využít 

jako dodatečnou analýzu k histologickému barvení, které nevratně vzorky zničí. Tato 

technologie se v minulosti osvědčila jako vhodný přístup pro zobrazování mineralizovaných 

tkání, ale při využití kontrastních látek se dá velmi dobře zobrazovat také měkká tkáň. Poslední 

částí práce tak byla validace kontrastních látek, jejich porovnání a evaluace, zda se jedná o 

vhodné kontrasty pro zobrazování nádorů a zda umožňují poskytnout další informace o 

vlastnostech nádoru k histologickému barvení. Ze získaných dat se ukázalo, že kontrastní látky 

se mohou používat nejen pro studium mikrostruktury nádorové tkáně, ale také pro studium 

migrace nádorových buněk do okolní tkáně a po dalších optimalizacích také pro zobrazování 

nádorů z transgenních reportérových myších modelů nádorových onemocnění in vivo. 
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3 LITERÁRNÍ ÚVOD 

3.1 Detekce a zobrazování nádorů 

 Spontánní proliferace buněk je považována za zásadní anomálii, která může vést ke 

vzniku rakoviny. Namísto odpovídající reakce na signály, které kontrolují normální buněčné 

procesy, se tyto abnormální buňky takové signalizaci vymykají a dělí bez jakékoliv kontroly. 

Ztráta kontroly nad proliferací buněk je většinou výsledkem akumulace aberací a abnormalit 

v buněčném systému. K abnormální proliferaci může docházet u různých typů buněk, je známo 

více než stovka různých druhů rakoviny, které se mohou lišit v jejich vývoji, chování a odpovědi 

na léčbu (Heymann, 2015).  

 Některé typy rakoviny mohou být nyní detekovány a léčeny ještě před jejich 

rozvinutím. Stále ale existuje několik typů rakovin, způsobující několik milionů úmrtí ročně 

(Globocan.iarc.fr, 2018), léčba není stále dokonalá. Ve snaze snížit tuto vysokou mortalitu se 

kromě různých typů chemoterapeutik využívá radiologie či chirurgie. Tyto metody ale nezaručí 

úplnou inhibici či odstranění rakovinných buněk, které se v tkáni rychle množí, a to především 

kvůli pozdní detekci, metastatické aktivitě nádoru nebo rezistenci vůči léčivu (DeSantis et al., 

2014). Nejlepší strategií tak zůstává včasná detekce a diagnóza v brzkých stádiích rakoviny. 

K tomto jsou nejčastěji využívány technologie pro zobrazování nádorů, jako je počítačová 

tomografie (CT), pozitronová emisní tomografie (PET), magnetická rezonance (MRI), ultrazvuk 

(US) nebo optické zobrazovací metody (OI; Hildebrandt et al., 2008).  

Základní konvenční metodou pro detekci a diagnóze nádoru v tkáni ale zůstává 

histopatologie. Histologie je věda zabývající se mikroskopickou anatomií buněk a tkání. 

Analýzou tenkého řezu v optickém či elektronovém mikroskopu je schopna diagnostikovat 

abnormality ve vybrané tkáni. V současném výzkumu je to prozatím nenahraditelná metoda 

pro diagnostiku rakoviny. Pomocí histopatologie můžeme zkoumat biopsie tkání, ve kterých je 

podezření na přítomnost rakovinných buněk, a nemoc tak detekovat (Baba et Cătoi, 2007).  

Přes mnohé výhody histopatologie se ale počítačové analýzy vzorků stávají stále 

využívanějším přístupem. Výsledky histologických analýz jsou znevýhodněny velkou 

diverzitou, která je dána zpracováním vzorku a znalostmi a zkušenostmi histopatologa. 

Nevýhodou také zůstává fakt, že se jedná o invazivní metodu a vzorek je po analýze nevratně 

zničen. Proto jsou radiologické zpracování a analýza snímků (rentgen, US, CT, MRI) nebo 

cytologie jsou stále aktivněji využívanějšími metodami ve vědecké a medicínské sféře. 

V porovnání s manuální analýzou počítačový systém poskytuje rychlou, spolehlivou a 

konsistentní detekci rakoviny a jiných abnormalit v tkáních (He et al., 2012). Výsledné snímky 

z takových aplikací jsou následně interpretovány s využitím sofistikovaného softwaru, který 

mimo samotnou analýzu poskytne i semi-automatickou detekci tkáně, i její měření a 

charakterizaci (Dougherty, 2010).  
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V preklinickém výzkumu se k zobrazování nádorů u malých laboratorních zvířat využívá 

již dříve zmíněných technologií, tedy MRI, CT, PET a zobrazování fluorescence a 

bioluminiscence. Tyto neinvazivní přístupy v zobrazování se mezi sebou liší především 

v použité energii, rozlišení, citlivosti a schopnosti průniku signálu tkání. Spojení molekulární 

biologie, bioinformatiky a in vivo zobrazování pak dalo vzniknou molekulárnímu zobrazování, 

díky kterému je možná detekce a targeting vybraných molekul v tkáních, a to od detekce 

genové exprese až po proteinové produkty a jejich funkce (Alberti, 2012).  

Populární využívanou neinvazivní metodou pro zobrazování malých zvířat je micro-CT. 

Jedná se o technologii využívající rentgenové záření k tvorbě jednotlivých snímků sekcí vzorku, 

které jsou posléze využity ke zrekonstruování 3D modelu. Pomocí micro-CT je možné snímky 

o vysokém rozlišení, v měřítku mikrometrů, a to hlavně díky přítomnosti charge-coupled 

device (CCD) detektoru (Ford et al., 2006; Luo et al., 1999). Je však velmi obtížné sestavit CCD 

detektor pro větší detekční oblast. K tomu se poté využívá velkoplošných flat-panel detektorů 

založených na amorfním křemíku (a-Si). Nevýhodou těchto detektorů je ale ztráta vysokého 

rozlišení v porovnání se CCD detektory (Jee et al., 2003).  V současnosti je komerčně k dispozici 

již několik micro-CT systémů, které mají většinu součástí společných (viz Obr. 1). Běžné 

laboratorní micro-CT se skládá z wolframového zdroje rentgenového záření spojeným s 

detektorovým systémem. K získání 3D snímku stroj pořizuje stovky projekcí v několika úhlech 

(Kagadis et al., 2016). Micro-CT systém je navržen tak, aby prostorové rozlišení pořízeného 

snímku bylo co nejpodobnější histologické mikroskopii. S novými možnostmi zobrazování se 

ale dostáváme do takových hodnot, které umožňují i lepší rozlišení (Holdsworth D. et Thornton 

M., 2002). 

Obrázek 1: Schéma mikroskopické počítačové tomografie (micro-CT). Vzorek je umístěný na otočné 

plošině mezi zdrojem rentgenového záření a detektorem. Vzdálenost mezi zdrojem a vzorkem (SOD – 

source-to-object distance) a zdrojem a detektorem (SDD – source-to-detector distance) je zvolena tak, 

aby poskytovala požadované zvětšení. Běžně je vzdálenost SDD asi 20 cm, SOD od 7 do 18 cm. 

Rentgenové projekce jsou snímány fosforovým detektorem spojeným se CCD kamerou optickým 

vláknem. Pořizování snímku a otáčení vzorku kontroluje připojený počítač (převzato a upraveno 

Holdsworth D. et Thornton M., 2002). 
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Micro-CT je velmi užitečná neinvazivní zobrazovací technika pro studium struktur a 

tkání různých organismů. Přestože se tato metoda osvědčila jako vhodná pro zobrazování 

mineralizovaných tkání, zobrazování měkké tkáně je náročnější kvůli nutnosti využití 

kontrastní látky. S výjimkou kostí, tuku a plic mají totiž tkáně téměř stejnou hustotu (Pauwels 

et al., 2013). Potenciál kontrastních látek byl odhalen nedávno (Johnson et al., 2006) a od té 

doby jich bylo odhaleno hned několik. Jedná se o roztoky obsahující prvek s vysokým 

atomárním číslem, které se vážou více či méně specificky k určitým buněčným typům či 

strukturám kontrastovaného vzorku. Výhodou kontrastních látek je jejich velmi snadné 

zacházení a schopnost penetrace i přes silnou vrstvu tkáně. Některé z nich mohou být po 

samotném skenování ze vzorku i vymyty, což poskytuje dodatečnou výhodu pro experimenty 

s kombinováním kontrastních látek, které specificky kontrastují různé struktury (Pauwels et 

al., 2013).  

V této práci porovnávám efekt čtyř kontrastních látek, a to Lugolova roztoku (roztok 

jodu a jodidu draselného), fosfomolybdebové kyseliny (PMA), fosfowolframové kyseliny (PTA) 

a stříbra (viz Obr. 2). Lugolův roztok je tvořen rozpuštěným jodem v jodidu draselném a váže 

se na glykogen-bohaté tkáně (Tahara R. et Larsson H., 2013). PMA a PTA se specificky vážou 

k proteinům, včetně kolagenu. PTA ukazuje nejčastěji specifickou vazbu na pojivovou tkáň 

bohatou na kolagen a PMA především kolagen a pravděpodobně i fosfolipidové struktury. 

PMA a PTA kontrasty jsou velmi specifické a umožňují rozlišení na úrovni buněčné vrstvy 

(Descamps et al., 2014). Méně rozšířeným kontrastním činidlem je poté stříbro. Syntéza 

stříbrných nanopartikulí již byla popsána v literatuře (Karunamuni et al., 2016; Vaidyanathan 

et al., 2010) a také využití těchto partikulí při zobrazování pomocí micro-CT (Butzloff, 2011). 

V této práci bude validována možnost využití této kontrastní látky v kombinaci 

s nitroreduktázou v nádorech z buněčné linie, která byla upravena přidáním sekvence pro 

tento enzym.  Stříbro jako kontrastní látka bude porovnána při zobrazování nádorů pomocí 

micro-CT s kontrasty PMA, PTA a Lugolovým roztokem. 

 Micro-CT je běžně využívaný přístup anatomického zobrazování. Přestože ale 

poskytuje podstatné anatomické informace o vzorku, ne v každém případě se jedná o vhodný 

přístup pro molekulární zobrazování (Speck, 2008). Molekulární zobrazování poskytuje výhodu 

zvýšené citlivosti a specificity na určitý marker v porovnání s anatomickým zobrazováním 

(Carpenter et al., 2010). Jedná se o multidisciplinární oblast, jejíž cílem je poskytnout 

specifické informace o nemoci pomocí targetování a zobrazování molekul, tzv. markerů 

(Weissleder et Mahmood, 2001). Existuje několik přístupů molekulárního zobrazování a jejich 

výběr záleží čistě na charakteristice samotného experimentu. Tyto přístupy můžeme rozdělit 

na MRI, PET, SPECT, US a optické zobrazování (Tempany, 2001).   

Mikro-MRI je neinvazivní zobrazovací technologie, kterou je možné získat 3D 

anatomické struktury bez vystavování laboratorního zvířete radiaci. Tato technologie využívá 

silné magnety, které produkují magnetické pole. Toto pole poté přinucuje protony v těle 

vzorku, aby se uspořádaly. Když následně stroj vydá radiofrekvenční proud, protony jsou 

stimulovány a vybočí z energetické rovnováhy, čímž odporují magnetickému poli. Po vypnutí 

A 
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radiofrekvenčního pole senzory v přístroji detekují energii, kterou uvolnily protony během 

jejich zpětného zarovnání do magnetického pole. Tento čas, za jaký se protony v magnetickém 

poli opět zarovnají, stejně jako jejich uvolněná energie, se liší napříč různými chemickými 

prostředími, na základě čehož je technik poté schopen rozlišit jednotlivé tkáně (National 

Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering, 2018). K tomuto zobrazování se využívají 

paramagnetické (gadolinium) či superparamagnetické (oxidy železa) kontrasty. Nevýhodou 

této metody je nízká citlivost v detekci značených molekul v porovnání s následujícími přístupy 

(Jaffer et Weissleder, 2004). 

Micro-PET skenování umožňuje in vivo neinvazivní 3D vizualizaci laboratorních zvířat a 

zároveň i molekul či souvisejících metabolických funkcí. Pro tento druh zobrazování je 

nezbytná aplikace značeného farmaterapeutika obsahujícího positron-emitující radionuklid. 

Anihilací positronů, ke které dojde v následku kontaktu s elektronem, vznikne pár fotonů. Tyto 

fotony emitují v opačných směrech, tedy v 180° úhlu, a jsou detekovány scintilačními krystaly 

spojenými s fotonásobiči, které jsou společně rozmístěny ve všech úhlech vzhledem k vzorku, 

který je skenován. Výsledkem rekonstrukce takového skenu jsou poté snímky, které znázorňují 

distribuci positron-emitujících indikátorů a tím lokalizují námi targetovanou molekulu či 

metabolický proces (Alberti, 2012).  

Obrázek 2: Příklady využití kontrastních látek při zobrazování zvířecích modelů. (A) Sagitální projekce 

myšími embryi získanými pomocí micro-CT, kontrastované PMA a PTA (převzato a upraveno 

z Descamps et al., 2014); (B) Sagitální řez myším embryem kontrastovaným Lugolovým roztokem, 

zobrazeným pomocí micro-CT (převzato a upraveno z Wong et al., 2014); (C) Micro-CT snímky včel 

kontrastovaných pomocí dusičnanu stříbrného (převzato z Butzloff, 2011). 
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Rozvíjející se metodou molekulárního zobrazování se stává i optické zobrazování, tedy 

detekce fotonů po jejich interakci s tkání, a především zobrazování near-infrared (NIR) 

fluorescence (Ntziachristos et al., 2002). Zobrazování fluorescenčních i luminiscenčních 

proteinů je klíčovou aplikací ke kvantifikaci spousty biologických procesů. Luciferáza a zelený 

či červený fluorescenční protein (GFP, RFP) jsou často využívané reportéry k popisu 

buněčného chování, dělení a také k pozorování nádorového bujení, a to jak in vivo i in vitro. 

Jejich využití umožňuje dlouhodobé studium bez jakýkoliv invazivních zákroků. Pomineme-li 

ale jejich výhody, zjistíme, že využití těchto proteinů, jako je GFP nebo RFP, které fluoreskují 

ve viditelném spektru, je značně omezeno jejich špatnou průchodností tkání a vysokou 

autofluorescencí samotných tkání. Obě tyto nevýhody jsou ale překonány využitím proteinů, 

které fluoreskují v NIR spektru, tedy zhruba od 650-900 nm (viz Obr. 3). Několik takových 

proteinů bylo již objeveno a označují se jako iRFP (infra-red fluorescent protein) (Shcherbakova 

et al., 2015). 

Obdobně se zájem obrací k zobrazování bioluminiscenčního signálu při studiu 

molekulárních mechanismů nemocí v reálném čase. Jedná se o detekci světla emitovaného 

patogenní či targetovanou tkání. K bioluminiscenci dochází během oxidační reakce mezi 

enzymem lucifázou a jeho subrstrátem, luciferinem (Fraga, 2008), který se před každým 

zobrazováním musí modelovému organismu aplikovat. V preklinickém výzkumu je nejčastější 

využívaná firefly luciferáza (Fluc) a D-luciferin především pro studium růstu nádorů, protein-

proteinových interakcí a k monitorování molekulární aktivity různých buněčných či myších 

modelů (Rehemtulla et al., 2000; Luker et al., 2004). Emisní maximum bioluminiscence D-

luciferinu je 562 nm. V podobné vlnové délce ale absorbuje také hemoglobin (415-577 nm) či 

melanin (600 nm), což komplikuje zobrazování bioluminiscenčního signálu z hlubší tkáně. I 

tento problém se dá ale překovat použitím cyklického alkylaminoluciferinu, jehož vlnová délka 

leží v 604 nm, ale na úkor ztráty citlivosti signálu (Kuchimaru et al., 2016).  

Obrázek 3: Absorpční spektrum kultivačního média (McCoy’s 5a), vody a krve. Znázorněny jsou 

excitační a emisní vlnové délky běžně využívaných fluorescenčních proteinů (GFP, RFP) a iRFP. 

Hemoglobin a voda jsou hlavní absorbenti viditelného světla, ale v NIR spektru mají minimální absorpci 

(převzato a upraveno z Hock et al., 2017). 
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3.2 Přenos exogenní DNA do buněčných linií 

Aby bylo možné zobrazovat fluorescenci či luminiscenci, je nutné vnesení exogenní 

DNA, nesoucí patřiční reportérový gen, do zvolené buněčné linie. Za určitých podmínek jsou 

eukaryotické buňky schopny takovou DNA přijmout do své cytoplasmy a dochází tak 

k transientní expresi genu. V malém procentu případů může dojít i k přenosu takové DNA až 

do buněčného jádra a genomu, čímž získáme stabilní expresi genu (viz Obr.4; Recillas-Targa, 

2006). Překážkou je ale velikost, a především náboj DNA. Enzymatická a membránová bariéra 

buňky představuje přirozenou zábranu pro spontánní vstup exogenní DNA dovnitř buňky. Jako 

řešení bylo sestaveno hned několik protokolů, které tento proces umožňují. Obecně 

rozlišujeme transformaci, transfekci a transdukci (Koontz, 2013). Transformace je proces 

přenosu exogenní DNA do recipientní buňky. Nejčastěji se takto označuje přenos plasmidové 

DNA do bakteriální buňky (Hanahan et al., 1991).  

Pro přenos genetického materiálu do eukaryotické buňky se využívá procesů transfekce 

(nevirový) a transdukce (virový) buněk. Nevirový přenos, transfekce, využívá jak chemických, 

tak i fyzikálních prostředků. Chemické systémy využívají syntetické nebo přirozeně se 

vyskytující sloučeniny, jako je fosforečnan vápenatý (CaP), DEAE-dextran (diethylaminoethyl-

dextran; Chen et Okayama, 1987), kationické lipidy (Felgner et al., 1987) nebo kationické 

polymery (Wu et al., 1991). Tyto sloučeniny umožňují průchod plasmidové DNA přes 

buněčnou membránu. Příkladem takového polymeru je například polyethylenimin (PEI), 

stabilní a pozitivně nabitý polymer, který se váže na záporně nabitou DNA, což umožní 

endocytózu tohoto PEI:DNA komplexu a jeho uvolnění do cytoplasmy (Longo et al., 2013). 

Běžně využívanou technikou je také lipofekce, tedy sbalení DNA do tzv. liposomů. Jedná se o 

Obrázek 4: Schéma dvou způsobů přenosu DNA – transientního a stabilního. (A) Během stabilního 

přenosu DNA dochází k zabudování genetické informace přímo do hostitelského genomu a exprese 

transgenu je permanentní. (B) Při transientním přenosu je DNA také přenesena do jádra, ale nedochází 

k jejímu zabudování do genomu. Nachází se tam pouze ve formě episomu. Exprese takové DNA je proto 

pouze dočasná a po nějaké době dojde k její degradaci (převzato a upraveno z Kim et Eberwine, 2010). 
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lipidovou dvojvrstvu vytvořenou ve vodném roztoku. Od prvního využití artificielních liposomů 

(Fraley et al., 1980) došlo k jejich zdokonalení a díky asociaci pozitivně nabité lipidové hlavičky 

se záporným nábojem fosfátů DNA umožnily transfer DNA v případech, kdy nemohly být 

použity dříve zmíněné systémy jako DEAE-dextran či CaP (Kim et Eberwine, 2010). Po přenosu 

genetického materiálu do hostitelské buňky dochází k jeho expresi (viz Obr. 5). 

Z fyzikálních transfekčních metod je často využívaná mikroinjikace (Capecchi, 1980), 

gene gun (Yang et Sun, 1995) a elektroporace (Spandidos, 1987), které využívají k penetraci 

buněčné membrány a přenosu genetického materiálu fyzikální síly. Pro výběr optimálního 

transfekčního protokolu pro nejúčinnější reakci je nutné brát ohled na několik faktorů, od typu 

buněčné linie po velikost genetické informace.  

Oproti nevirové transfekci můžeme získat pomocí virové transdukce vyšší účinnost 

přenosu plasmidové DNA. Transdukce je proces nereplikativní infekce, během které dochází 

k přenosu genetického materiálu exprimovaného rekombinantním vektorem. Viry jsou 

intracelulární parazité, které závisejí na hostitelských buňkách s přenosem jejich genetické 

informace. Během evoluce si vyvinuly několik strategií, díky kterým mohou napadnout 

hostitelské buňky a úspěšně přenést svoji genetickou informaci dovnitř buňky, v některých 

případech až do buněčného jádra. Této skutečnosti využívají virální vektorové systémy 

navržené pro přenos genetické informace mezi eukaryotickými buňkami (Kay et al., 2001). 

Obrázek 5: Schéma transfekce. Nejprve dochází ke sbalení komplexů nukleové kyseliny a přenašeče. 

DNA je tak sbalena do částic s pozitivním povrchovým nábojem, který umožňuje vazbu na buněčný 

povrch a tím i přenos do buněčného cytosolu. Komplex se rozpadá v cytosolu nebo dojde k fúzi 

přenašeče s buněčnou membránou a vylití jeho obsahu do buňky. DNA je poté přenesena do buněčného 

jádra, kde dochází k její expresi (převzato a upraveno z Hsu et Uludağ, 2012). 
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Nejčastěji využívané virové systémy pro přenos genetické informace jak do zvířecích, 

tak i lidských buněk, jsou retroviry. Konkrétněji, v této práci byl využitý retrovirový lentivirový 

systém. Jedná se o komplexní retroviry, jejichž genom se skládá z genů jednoduchých 

retrovirů, kódující regulační proteiny, které hrají roly v životním cyklu viru. Genom obsahuje 

dvě identické molekuly jednovláknové RNA, které jsou sbaleny v kapsidě. Kapsida mimo jiné 

obsahuje také několik strukturních proteinů kódovaných geny gag a pol. Produkt genu gag je 

gag-prekurzorový protein, který je proteolyticky štěpen na protein nezbytné pro matrix, kapsid 

a nukleokapsid. Produkty pol jsou integráza, reverzní transkriptáza a proteáza. V kapsidě se 

dále nacházejí další regulační proteiny a tRNA, která slouží jako primer pro syntézu provirové 

DNA. Dalším důležitou sekvencí je gen env, jehož produkty tvoří virový obal. Tyto tři sekvence, 

gag, pol  a env jsou nezbytné pro sestavení virové částice, pučení a celkově pro životní cyklus 

viru (viz Obr. 6; Lentiviral vectors, 2003).  

Obrázek 6: Schéma životního cyklu lentiviru. Nejprve se lentivirus naváže na cílovou buňku interakcí 

glykoproteinu na svém obalu se specifickým buněčným receptorem (1). Po rozpoznání receptoru, virový 

transmembránový protein změní svoji konformaci a započne fúze membrán. Po vstupu virionu do buňky 

dojde k rozpadu kapsidy (2) a dojde k uvolnění virového genomu a virových proteinů (matrix, reverzní 

transkriptáza, integráza aj.) do cytosolu. Reverzní transkriptáza přepíše templátovou virovou RNA do 

pro-virové DNA (3), která je importována do jádra a integrována do hostitelského genomu pomoci 

integrázy (4). Po integraci pro-virové DNA je LTR (long terminal repeate) na 5’konci využita jako 

enhancer a promotor pro buněčnou RNA polymerázu II a dojde tak k přepisu virového genomu. LTR se 

nachází také na 3‘ konci, kde slouží ke stabilizaci nově syntetizované mRNA regulací její polyadenylace. 

Dochází k translaci virové mRNA a vzniku virových proteinů, které dávají vznik novým virovým částicím 

(5) u plasmatické membrány hostitelské buňky a mohou se uvolňovat ven (6) a napadat okolní buňky 

(převzato a upraveno z Abmgood.com, 2019). 
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Typický lentivirový vektor obsahuje všechny cis-regulační sekvence nezbytné pro 

sbalování částice, reverzní transkripci a integraci, ale trans-elementy, tedy geny gag, pol a env, 

kódující strukturní proteiny, jsou nahrazeny transgenem, který chceme přenést do hostitelské 

buňky. Lentivirový vektor, obsahující transgen, po odstranění trans-elementů se bude chovat 

jako obyčejný plasmidový vektor. Lentivirová částice může být sestavena jen s využitím 

systému vektorů, které obsahují nezbytné geny, tedy packaging vektoru, obsahujícího geny 

gag a pol, a enveloping vektoru se sekvencí env (viz Obr. 7; Spirin et al., 2008). 

3.3 Targeting myších embryonálních kmenových buněk 

Metody přenosu exogenní DNA do cílových buněk jsou využívány i v procesech cílených 

mutagenezí somatických buněk či přímo organismů, tzv. gene targeting.  Inkorporaci DNA do 

buněčného či myšího genomu za cílem tvorby transgenního organismu můžeme docílit pomocí 

pronukleární injikace DNA do oplozené zygoty, či využitím přesnější manipulace genomu 

pomocí homologní rekombinace v embryonálních kmenových buňkách, které jsou následně 

injikovány do blastocysty (viz Obr. 8). Během tohoto přístupu dochází často ke kombinaci dvou 

metod, elektroporace a homologní rekombinace, čímž můžeme dosáhnout velmi přesné 

manipulace genomu experimentálního organismu v jakémkoliv genu (Zimmer, 1992; Smithies 

et al., 1985) a vytvořit mutantní buněčné i myší linie. Přesnost manipulace během homologní 

rekombinace je hlavní výhodou oproti pronuklární injikaci, kde dochází k náhodné integraci, 

což výrazně zkomplikuje následnou charakterizaci linie. 

K získání mutantní myší linie pomocí homologní rekombinace potřebujeme myší 

embryonální kmenové buňky (mESC) a targetovací konstrukt obsahující sekvenci, kterou 

chceme vkládat do cíleného genomu, ohraničenou homologními sekvencemi k místu vkládání. 

Existují dva druhy konstruktů využívaných při manipulacích s myším genomem, inserční a 

Obrázek 7: Schéma HIV-1 odvozených lentivirových vektorů druhé generace. Protože jsou lentivirové 

vektory odvozeny od HIV-1, byly z bezpečnostních důvodů rozděleny do více vektorů, aby se zamezilo 

rekombinaci a opětovnému sestavení lentivirového genomu. Došlo také k odstranění několika genů, 

které jsou nezbytné pro HIV patogenezi, nikoliv však pro přenos genetické informace. Packaging vektor 

obsahuje geny gag, pol a regulační geny rev a tat, enveloping vektor gen pro virový glykoprotein VSV-

G. Transferový vektor obsahuje geny nezbytné pro sbalování (sbalovací signál Ψ), reverzní transkripci, 

transkripci) a integraci (Rev response element RRE, LTR sekvence) a samotný transgen, který chceme 

přenést do buněk (převzato a upraveno ze Sakuma et al., 2012). 
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substituční konstrukt. Inserční konstrukt obsahuje oba homologní úseky jako jednu souvislou 

sekvenci, která je linearizována pomocí restrikční endonukleázy, jejíž restrikční místo se 

nachází mezi oběma úseky. Homologní rekombinací dojde k inserci homologních úseků, 

včetně transgenu nacházejícího se mezi nimi (Mortensen, 2007). Oproti tomu homologní 

úseky substitučního konstruktu, který je využívaný častěji, obklopují sekvenci genu a 

homologní rekombinace probíhá procesem dvojitého crossing-overu, během kterého dojde 

k substituci sekvence v genomu za sekvenci konstruktu. Nedochází zde k duplikaci sekvencí, 

jako je tomu u inzerčního konstruktu (Raijli et al., 1994).  

Většina konstruktů používaných pro manipulaci s genomem homologní rekombinací 

závisí na pozitivním selekčním markeru, který často narušuje expresi vnášeného genu (Sedivy 

et Sharp, 1989). Selekční gen, většinou nesoucí rezistenci vůči antibiotiku, např. neo, je 

obklopen homologními úseky tak, aby byl vložen do genomu cílené buňky. V těch případech, 

Obrázek 8: Schéma pronukleární injikace a homologní rekombinace v mESC. (A) K vytvoření 

transgenní myši je transgenní konstrukt mikroinjikován do samčího pronukleu v oplozeném vajíčku. 

Transgen se náhodně integruje do genomu a vyvýjející se embryo je přeneseno do vejcovodu 

pseudopregnantní samice. Narozená mláďata jsou genotypována a nalezený „founder“ je vhodně 

připouštěn pro založení transgenní myší linie. (B) Druhý přístup využívá procesu elektroporace 

k transfekci pluripotentních mESC. Substituční vektor obsahuje exogenní DNA, která bude vložena na 

cílené místo genomu pomocí homologní rekombinace. Kromě transgenu dochází vložení také selekčních 

markerů, díky kterým můžeme následně selektovat klony mESC s tímto konstruktem. Inzerce exogenní 

DNA může proběhnout jak procesem dvojitého crossing-overu, tak i náhodnou integrací. Klony, kde 

došlo k náhodné integraci, mohou být odstraněni pomocí negativního selekčního genu, který se nachází 

mimo sekvenci obklopenou homologními rameny. Nejčastěji se využívá gen herpes simplex viru 

thymidin kináza. Selektované klony mESC s požadovaným konstruktem jsou poté expandovány, 

genotypovány a následně injikovány do myší blastocysty. Blastocysta je přemístěna do dělohy 

pseudopregnantní samice a dojde ke tvorbě chimerních jedinců (převzato a upraveno z Prosser et 

Rastan, 2003). 
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kdy došlo k homologní rekombinaci, je možné tyto buňky následně selektovat pomocí 

neomycinu či G418 (geneticin; Koller et al., 1991). Ale jak již bylo zmíněno výše, kromě 

homologní rekombinace dochází často také k náhodné integraci konstruktu do genomu. 

Selekcí pozitivním markerem (G418) bychom vyselektovali i buňky s náhodnou integrací. Proto 

se vyvinuly postupy, díky kterým můžeme eliminovat buňky, kde neproběhla homologní 

rekombinace, správným způsobem. 

Pozitivně negativní selekce umožňuje eliminovat buňky s náhodně integrovaným 

konstruktem, čímž zvyšuje účinnost selekce pozitivně modifikovaných buněk. Jako negativní 

selekční marker se nejčastěji využívá thymidin kinázu viru herpes simplex (HSV TK; Schuldiner, 

2003). HSV TK je součástí elektroporovaného konstruktu, ale nachází se mimo homologní 

úseky, proto se bude nacházet v genomu jen u těch buněk, kde došlo k náhodné integraci 

konstruktu (viz Obr. 9). Pokud dojde k expresi thymidin kinázy v buňkách, kterým bylo do 

média přidáno antibiotikum ganciclovir (GANC), dojde k usmrcení buněk. TK fosforyluje GANC, 

čímž dojde k jeho změně na monofosforylovanou formu, která může být dále fosforylovaná 

buněčnými kinázami do takové formy, kdy je možná jeho inkorporace do nově syntetizované 

DNA. Jelikož se ale nejedná o pravou bázi, dojde k zastavení DNA syntézy, rozpadu DNA a smrti 

buňky (Karjoo et al., 2016).  

Pro úspěšnou integraci transgenu a tvorby transgenní myší linie je důležitá vhodná 

volba genu či lokusu, kam bude transgen vkládán. Často využívaným lokusem pro tyto potřeby 

je ROSA26 lokus, který targetuji i ve svém projektu. Gt(ROSA)26Sor (ROSA26) lokus má velikost 

přibližně 9 kb a obsahuje 3 exony. Funkce tohoto genu je doposud neznámá, jelikož u 

mutantních myší nebyl pozorován žádný fenotyp (Zambrowicz et al., 1997). Během 

předchozích experimentů bylo také dokázáno, že transgen integrován v tomto lokusu je 

Obrázek 9: Schéma pozitivně-negativní selekce během targetování kmenových buněk. Inzerce 

konstruktu může proběhnout homologní rekombinací mezi homologními rameny (HA) a targetovaným 

genem nebo náhodnou integrací do genomu buňky. Targetovací konstrukt obsahuje pozitivní selekční 

marker pro neomycinovou/genticinovou rezistenci (neoR) mezi homologními úseky a negativní selekční 

marker thymidin kinázu viru herpes simplex (HSV TK), který se nachází mimo homologní úseky. Díky HSV 

TK můžeme selektovat buňky, u kterých nedošlo k náhodné integraci, ganciclovirem (GANC), který 

zablokuje DNA replikaci v buňkách s HSV TK integrovanou v genomu. Tedy pouze buňky rezistentní vůči 

oběma geneticinu (G418) i gancicloviru přežijí selekci (převzato a upraveno z Rhots et al., 1999). 
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přepisován stabilně a napříč všemi pozorovanými tkáněmi a nedochází ke vzniku žádného 

vedlejšího fenotypu (Friedrich et Soriano, 1991; Zambrowicz et al., 1997), což dělá ROSA26 

lokus ideálním cílem pro transgenezi.  

Zavedení genetických změn do linie mESC zahrnuje několik kroků, ze kterých 

identifikace a selekce pozitivních klonů je asi nejobtížnější. Selekce antibiotiky, jak jsem již 

zmínila, tento proces ulehčuje, ale často je účinnost elektroporace a homologní rekombinace 

tak nízká, že je velmi obtížné pozitivní klon najít. K tomuto problému přispělo objevení 

programovatelných nukleáz (Rouet et al., 1994). Místně specifické nukleázy jako zinc-finger 

nukleáza (ZFN), TALEN (transcription activator-like effector nucleas) či CRISPR/Cas9 systém 

(clustered regularly interspaced short palindromic repeats) mohou být navrhnuty tak, aby 

došlo ke zlomu v genomické DNA v místě, kam chceme vkládat sekvenci homologní 

rekombinací, a značně tak zvýšit účinnost této reakce (Cermak et al., 2011; Mayer et al., 2010; 

Pu et al., 2015). 

Zavedení genetických změn do zárodečné linie myši může napomoct k identifikování 

funkce genu, ale může vést také k závažným vývojovým poruchám. K tomu, bychom byli 

schopni přesněji regulovat expresi targetovaného genu, byly v myší transgenezi zavedeny 

kondiciované mutace (Srinivas et al., 2001). Jedná se o techniku, během které může být 

eliminována určitá část genu v námi zvoleném čase a tkáni. Toho můžeme dosáhnout 

kombinací targetingu kmenových buněk, jak je zmíněno výše, v kombinaci s rekombinačními 

systémy. 

Jedním ze systémů využívaných pro generování kondiciovaných mutací v myších je 

Cre/lox systém (Soriano, 1999). Cre rekombináza je enzym bakteriofága P1, kde souží jako 

resolváza během buněčného dělení (Sternberg et al., 1981). Cre rozeznává loxP místa, 34 bp 

dlouhé sekvence, které se nacházejí v P1 genomu, a katalyzuje mezi nimi místně specifickou 

rekombinaci. V roztoku se nachází jako monomer, ale během vazby na loxP místa a katalýzy 

reakce vytváří dimer, obklopující sekvenci DNA (Mack et al.,1992). Dvě Cre rekombinázy, 

vázané na loxP, vytvářejí synaptický komplex, mezi kterým dojde výměně vláken v závislosti 

na orientaci loxP míst (viz Obr. 10). 

Obrázek 10: Schématické znázornění místně specifické Cre/lox rekombinace. Dimer Cre rekombinázy, 
vázaný na loxP místo vytváří tetramerní strukturu s dimerem na druhém vlákně a vzniká synaptický 
komplex. V závislosti na orientaci a pozici loxP (černý trojúhelník) míst může dojít k vystřihnutí, inverzi 
nebo translokaci sekvence mezi loxP místy (převzato a upraveno z García-Otín, 2006). 
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Umístění rekombinačních míst loxP do genomu v kombinaci s tkáňově specifickou 

expresí Cre rekombinázy umožňuje zavedení „genetického spínače“, kterým můžeme zapnout 

nebo vypnout expresi námi zvoleného genu. Principem této regulace je křížení myši, 

exprimující Cre rekombinázu pod kontrolou tkáňově specifického promotoru s myší, která má 

sekvenci, již chceme odstranit, obklopenou loxP místy (Abe et al., 2011). Jedním způsobem, 

jakým regulovat expresi například reportérového genu, který vkládáme do myšího genomu, je 

vložení neo kazety před tento gen. Neo kazeta se skládá z genu pro neomycinovou rezistenci 

pod kontrolou PGK promotoru, což je housekeeping promotor, a se třemi SV40 polyA 

signálními sekvencemi (Srinivas et al., 2001). Pokud obklopíme tuto kazetu loxP místy, dojde 

k expresi reportérového genu pouze po Cre rekombinaci. Pokud nebude rekombinace 

umožněna, exprimovaný bude pouze gen pro neomycinovou rezistenci (Soriano, 1999). Takto 

regulovaná exprese reportérového genu nám může umožnit sledovat expresi genu našeho 

zájmu, pokud bude Cre rekombináza exprimována pod kontrolou promotoru tohoto genu (Zhu 

et al., 2008). Tento systém se dá také využít pro studium tumorigeneze, kdy Cre rekombináza 

je pod kontrolou promotoru potenciálního protoonkogenu (Tetteh et al., 2016). 

3.4 Modelové systémy pro studium dynamiky vývoje nádorů 

Buněčné linie slouží již několik let jako primární modely ke studiu mechanismů různých 

nemocí. Buněčná kultura je všestranným a univerzálním nástrojem při studiu základních 

vědeckých otázek, jejíž výhodou je homogenita, reproducibilita a především snadné zacházení. 

V rámci této práce byly buněčné kultury využity pro přípravu lentivirových partikulí a k získání 

reportérových nádorových buněčných linií.  

HEK293 buňky jsou transformované lidské embryonální ledvinové buňky odvozeny 

z lidských embryonálních ledvinových buněk po imortalizaci adenovirovou DNA (Graham et 

al., 1977). HEK293 buňky se využívají v širokém spektru experimentů, od studia signálních drah 

(Benbernou et al., 2011), proteinových interakcí (Li et al., 2016) až po jejich využití v přípravě 

virových partikulí (Wang et McManus, 2009). Jelikož se jedná o transformovanou buněčnou 

linii, nedají se buňky HEK293 považovat za nejlepší buněčný model v biomedicínském 

výzkumu. Ale díky tomu, že se stále jedná o eukaryotický systém, který umožňuje přirozené 

posttranslační modifikace proteinů, a je snadno transfekovatelný, je vhodný v pokusech, kde 

chování této linie není předmětem experimentu. Příkladem je tvorba virových partikulí, jak je 

tomu v této práci.  

Připravené lentivirové partikule jsem použila k tvorbě reportérové nádorové buněčné 

linie. K tomu jsem použila RD a HCT 116 buňky. RD buňky jsou odvozeny z lidského 

rhamdomyosarkomu, což je maligní nádor příčně pruhované svaloviny, nejčastěji se vyskytující 

u dětí. Typická, pro tento typ rakoviny, je nadměrná exprese MYC onkogenu a mutace 

v proteinu p53 a NRAS (Hinson et al., 2013). HCT 116 je linie odvozená z lidského 

kolorektálního karcinomu, typická mutací v KRAS protoonkogenu (Schroy et al., 1995). V obou 

případech se jedná o adherentní buňky, které je možné transdukovat a subkutánně 

implantovat do myší s kompromitovaným imunitním systémem.  
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Studium dynamiky růstu nádoru je, stejně jako jiné komplexní biologické procesy, 

závislé na in vivo experimentech. Tedy využití modelového organismu, například myši, ke 

studiu biologického systému. V současnosti existuje více než 200 tisíc myších kmenů, které se 

využívají v experimentálních zařízeních. Pro studium dynamiky nádorového růstu, především 

nádorů odvozených z lidských nádorových buněk, je třeba věnovat pozornost tomu, aby 

modelová myš neodvrhla transplantované nádory. Proto se k těchto typům experimentu často 

volí imunodeficientní myší kmeny. 

Jako prvním modelem pro studium nádorů byla využita nově objevená myší linie se 

zaostalým či chybějícím thymem, tudíž deficientní na T-buňky. V tomto případě byly myši 

popsány jako „nude“. Jednalo se o mutaci v genu winged-helix-nude (whn), přejmenovaný 

jako forkhead box n1 (foxn1; Kaestner et al., 2000). Tyto myši nemají srst, jsou malého vzrůstu, 

mají sníženou fertilitu, chybějící thymus a umírají do několika měsíců (Flanagan, 1966). 

Následovala linie deficientní na B i T buňky, tedy s těžkou kombinovanou imunodeficiencí 

(mutace scid, severe combined immunodeficient mice; Bosma et Carroll, 1991). Tyto myší linie 

poprvé umožnili transplantaci lidských nádorových buněk a jejich formaci v nádor. Přestože se 

jedná o imunodeficientní linii, u scid myší občas docházelo ke spontánní produkci T a B buněk 

během růstu transplantovaného nádoru, stejně jako ke zvýšeným hodnotám NK buněk 

(natural killer lymfocyty) a jiných složek imunitního systému, které zamezovaly dlouhodobému 

uchycení implantovaného nádoru (Greiner et al., 1998).  

 O pár let později došlo k vytvoření nové linie imunodeficientních myší NOD-scid (Shultz 

et al., 1995). Tato linie vznikla zkřížením scid linie s NOD (neobézní diabetické myši) linií. 

V porovnání se scid linií nedocházelo k aktivaci NK buněk, ani jiných imunitních složek, a 

transplantace nádorů byla stabilnější. Postupně došlo k dalším úpravám této myší linie, dokud 

nevznikla NOD.Cg-PrkdcscidIl2rgtm1Wjl/SzJ linie (NSG, Shultz et al., 2005). Díky mutaci v IL-2 

gamma řetězci, nezbytného pro interleukiny 2, 4, 7, 9, 15 a 21 (Sugamura et al., 1996) 

nedochází k aktivaci NK lymfocytů, ještě více prohlubující imunitní deficienci.   

NSG linie byla využita v této práci pro studium dynamiky růstu nádorů, vzniklých 

transplantací nádorových buněk RD (buňky lidského rhabdomyosarkomu) a HCT 116 (buňky 

lidského kolorektálního karcinomu). K tomu, aby bylo možné tyto buňky zobrazovat, byl 

vytvořen vhodný lentivirový vektor pHIV-iRFP670-Luc se sekvencí pro bioluminiscenční 

protein luciferázu, jehož aktivita v nádoru je detekovatelná po aplikaci substrátu, luciferinu. 
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4 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZA 

I. Neinvazivní zobrazování myší umožňuje další stupeň analýzy vývoje tumoru v čase, kterou 

histopatologie nemůže postihnout, především z důvodu terminální povahy této analýzy. 

Může být neinvazivní zobrazování komplementární metodou k histopatologické analýze 

nádorových modelů? 

 

a) Příprava duálního reportérového systému iRFP/Luc pro neinvazivní zobrazování 

dynamiky nádorového růstu.  

b) Validace duálního reportérového systému iRFP/Luc. 

c) Příprava myšího modelu s reportérovým systémem iRFP/Luc pomocí manipulace 

genomu myších embryonálních kmenových buněk. 

 

II. Ex-vivo micro-CT zobrazování tumorů ve 3D může být důležitou doplňující technikou 

charakterizace tumorů.   

 

a) Porovnání kontrastních metod pro měkké tkáně pro 3D analýzu. 

b) Příprava a validace potenciálního transgenního micro-CT reportérového systému pro 

3D zobrazování. 
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5 MATERIÁL 

5.1 Chemikálie 

• Agarózová elektroforéza 

agaróza (SeaKem LE agaróza, #50004, LONZA) 

1x TAE pufr (40 mM Tris, 20 mM ledová kyselina octová, 1 mM EDTA) 

ethidium bromid (#2218.1, Roth) 

velikostní standard  

GeneRuler 100 bp (1 μg/μl, #SM1331, Thermo Scientific™) 

GeneRuler 1 kb (1 μg/μl, # SM0311, Thermo Scientific™) 

GeneRuler 1 kb plus (1 μg/μl, # SM1331, Thermo Scientific™) 

6x LD (DNA Gel Loading Dye (6X), #R0611, Thermo Scientific™) 

• PCR 

5x Q5 Reaction Buffer (#B9027S, BioLab NEB) 

Q5 High-Fidelity DNA polymeráza (2 U/μl, #M0491S, BioLab, NEB) 

dNTPs (#DNTP10, Sigma Alrich, 10 mM) 

DreamTaq™ pufr 10x (#B65, Thermo Scientific™) 

DreamTaq™ Green pufr 10x (#B71, Thermo Scientific™) 

DreamTaq™ DNA polymeráza (5 U/μl, #EP0701, Thermo Scientific™) 

dATP (#R0141, Thermo Scientific™, 100 mM) 

Phusion High-Fidelity DNA Polymerase (2 U/µL, #F530S, Thermo Scientific™) 

5x Phusion HF Buffer (#F518L, Thermo Scientific™) 

Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix (#F548S, Thermo Scientific™) 

 

• Kultivace 

Bakterie  

LB medium 

ampicilin (100 mg/ml), kanamycin (50 mg/ml)  

LB/agarové kultivační misky 

Savčí buňky  

DMEM (#D5796, Sigma-Aldrich) 

RPMI 1640 (#SLM-242, Sigma-Aldrich)  

FBS (#10082139, fetální bovinní sérum, GIBCO) 

penicilin-streptavidin (#XC-A4122100, Biosera) 

0,5% Trypsin/EDTA (#15400054, Thermo Scientific™) 

1x PBS (137 mM NaCl; 2,7 mM KCl; 4,3 mM Na2HPO4; 1,47 mM KH2PO4; pH 7,4) 

 

• Vektory 

pHIV-iRFP720-E2A-Luc (Addgene #104587) 

pGEM-T easy (Promega, 50 ng/μl) 
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piRFP670-N1 (Addgene #45457) 

pCMV-dR8.2 dvpr (Addgene #8455) 

pCMV-VSV-G (Addgen #8454) 

pDonor MCS Rosa26 (Addgene #37200) 

PGKneotpAlox2 (Addgene #13444) 

 

• Ligace 

2x Rapid Ligation pufr (#C6711, Promega) 

T4 DNA ligáza (#M1801, Promega, 3 U/μl) 

10x T4 pufr (#B0202S, NEB, s 10mM ATP) 

T4 DNA ligáza (#M0202S, NEB, 400 U/μl) 

 

• Kity 

GeneJET Plasmid Miniprep kitu (#K0503, Thermo Scientific™) 

QIAquick Purification Kit (#28104, Qiagen) 

GeneJet Gel extraction kit (#K0691, Thermo Scientific™) 

In-Fusion® HD Cloning Kit (#638909, Takara Bio Inc.) 

 

• Restrikční reakce 

BamHI (#ER0051, Thermo Scientific™, 10 U/μl) 

ClaI (#ER0141, Thermo Scientific™, 10 U/μl) 

Eam1105I (AhdI) (#ER0241, Thermo Scientific™, 10 U/µl) 

EcoRI (#ER0271, Thermo Scientific™, 10 U/μl) 

NotI (#ER0591, Thermo Scientific™, 10 U/μl)  

SacI (#ER1131, Thermo Scientific™, 10 U/μl) 

SalI (#ER0641, Thermo Scientific™, 10 U/μl) 

SmaI (#ER0661, Thermo Scientific™, 10 U/μl) 

AgeI (# ER1461, Thermo Scientific, 10 U/μl) 

10x BamHI-Lsp1109I Buffer (#B57, Thermo Scientific™) 

10x Ecl136II, PacI, SacI Buffer (#B26, Thermo Scientific™) 

10x O buffer (#BO5,Thermo Scientific™) 

10x SdaI Buffer (#B24, Thermo Scientific™) 

10x Tango pufru (#BY5, Thermo Scientific™) 

 

• Úprava konců 

 

FastAP (alkalická fosfatáza, #EF0654, 1 U/µL, Thermo Scientific™) 

10x FastAP pufr (Thermo Scientific™) 

10x NEBuffer™ 2.1 (#B7202S, NEB) 

T4 DNA polymeráza (3000 U/ml, #M0203S, NEB) 
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• Transfekce 

PEI (#408727, polyethylenimin, Sigma-Aldrich) 

Lipofectamine™ Transfection Reagent (#18324020, Invitrogen™) 

• Zobrazování dynamiky růstu nádorů 

matrigel (#354230, Corning) 

XenoLight® D-Luciferin (15 mg/ml, #122799, PerkinElmer) 

• Kontrastní látky 

 

Kyselina fosfomolybdenová, PMA (#SLBQ0170V, Sigma-Aldrich) 

Kyselina fosfowolframová, PTA (#1708300812, Penta) 

Dusičnan stříbrný (#13300-30100, Penta) 

Lugolův roztok (10 g KI, #17670-30500, Penta; 5 g I2, #17570-30500, Penta; 100 ml H2O) 

5.2 Pokusný materiál 

Bakterie 

Kompetentní bakterie kmene Escherichia coli #C404003 (Invitrogen, připraveny rubidium 

chloridovou metodou) 

Kompetentní bakterie kmene E. coli dam-/dcm- #C2925I (NEB, připraveny rubidium chloridovou 

metodou) 

 

Savčí buňky 

RD buňky (buňky lidského rhabdomyosarkomu) 

HEK293 buňky (lidské embryonální ledvinové 293 buňky) 

HCT 116 buňky (lidské buňky karcinomu tlustého střeva) 

Imunodeficientní myši  

NOD.Cg-Prkdc<scid>Il2rg<tm1Wjl>SzJ (The Jackson Laboratory, Maine, USA) 
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6 METODY 

6.1 PŘÍPRAVA LENTIVIROVÉHO VEKTORU pHIV-iRFP670-Luc 

6.1.1 Amplifikace sekvence E2A a luciferázy metodou PCR  

Lentivirový plasmid pHIV-iRFP720-E2A-Luc (viz Obr. 11; Addgene #104587) jsem 

použila k amplifikaci luciferázy (Luc) metodou PCR (polymerázová řetězová reakce). K tomu 

byly využity následující oligonukleotidivé primery: 

F-Luc AGCGGCCGCACAATGTACAAACTACGC 

R-Luc GTATCGATTTACACGGC 

Primer F-Luc byl navrhnutý tak, aby částí nasedal na 5‘ konec sekvence E2A (zeleně). 5‘ 

konec primeru F-Luc obsahuje restrikční místo pro enzym NotI (červeně), u kterého se zprava 

nachází jeden nukleotid (A), k zachování čtecího rámce, a zleva opět A, díky kterému se 

restrikční místo nenachází přímo na kraji oligonukleotidu a je možná restrikce endonukleázou. 

R-Luc primer byl navržen tak, aby nasedal svým 3‘ koncem na 3‘ konec sekvence pro luciferázu 

(modře). Předpokládaný produkt amplifikace by měl mít velikost 1731 bp. Reakční směs pro 

PCR o objemu 50 μl byla připravena s následujícími roztoky:   

 

10 μl 5x Q5 Reaction Buffer (BioLab NEB)  

Obrázek 11: Plasmidová mapa vektoru pHIV-iRFP720-E2A-Luc. 



31 
 

0,5 μl Q5 High-Fidelity DNA polymeráza (2 U/μl) (BioLab, NEB)  

2,5 μl F-Luc primer (10 μM)  

2,5 μl R-Luc primer (10 μM)  

1 μl DNA (pHIV-iRFP720-E2A-Luc, 200 ng/μl)  

1 μl Deoxynukleotidový mix (10 mM)  

33,5 μl ddH2O   

Termocyklér byl nastaven na počáteční denaturaci 96 °C 5 min, poté 35 cyklů 96 °C 30 

s → 54 °C 40 s → 72 °C 90 s, konečná syntéza 72 °C 5 min a chlazení na 4 °C až do vytažení 

vzorků. 

1 μl výsledné PCR směsi byl elektroforeticky analyzován v 1% agarózovém gelu, který 

byl připraven rozvařením 0,5 g agarózy (SeaKem LE agaróza, LONZA) v 50 ml 1x TAE pufru a 

přidáním 5 μl ethidium bromidu (Roth). Na gel byl kromě PCR produktu nanesena také 

negativní kontrola, kde byla místo DNA přidána pouze voda, a velikostní standard (GeneRuler 

1 kb DNA ladder, 1 μg/μl, Thermo Scientific). Reakce probíhala hodinu při 65 V. Zbytek PCR 

směsi jsem purifikovala pomocí QIAquick Purification kitu (Qiagen). Ke směsi jsem přidala 

pětinásobný objem pufru PB (245 μl) a celou směs jsem přenesla do centrifugační kolonky. 

Tuto kolonku jsem centrifugovala 1 min při 18 000 g. Na kolonku jsem nanesla 750 μl pufru PE 

a centrifugovala jsem ji opět 1 min při 18 000 g. Tento krok jsem znovu opakovala bez přidání 

pufru pro odstranění přebytečného ethanolu, který je v pufru obsažen. Poté jsem kolonku 

přenesla do 1,5ml zkumavky a nanesla na ni 50 μl ddH2O. Po 2 minutách jsem kolonku se 

zkumavkou centrifugovala 2 min při 18 000 g. Koncentraci purifikované DNA jsem měřila 

pomocí NanoDrop spektrofotometru. 

Aby bylo možné tento PCR fragment ligovat do vektoru pGEM-T easy v dalším kroku, 

přidala jsem na 3‘ konce tohoto fragmentu deoxyA pomocí Taq polymerázy dle následujícího 

protokolu: 

5 μl DreamTaq™ pufr 10x (Thermo Scientific)  

0,5 μl DreamTaq™ DNA polymeráza (5 U/μl) (Thermo Scientific)  

1 μl dATP (Thermo Scientific, 100 mM)  

43,5 μl DNA (PCR produkt – Luc, 41 ng/μl)  

Reakci jsem inkubovala 20 min při 72 °C a následně jsem ji použila k ligaci do pGEM-T easy. 

6.1.2 Ligace Luc-PCR do pGEM-T easy vektoru 

Izolovaný PCR produkt Luc sekvence z kapitoly 6.1.1 jsem zaligovala do pGEM-T easy 

(Promega) vektoru, který je linearizován a obsahuje deoxythymidinový přesah, díky kterému 

je možné zaligovat PCR produkt s deoxyadenosinovým přesahem. Na reakci jsem použila:  

1 μl vektoru pGEM-T easy (Promega, 50 ng/μl) 

5 μl 2x Rapid Ligation pufru (Promega) 

3 μl DNA (Luc-PCR, 40 ng/μl) 

1 μl T4 DNA ligázy (Promega, 3 U/μl) 
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 Jako kontrolu jsem přidala 1 μl ddH2O namísto DNA. Ligační směs jsem přes noc 

inkubovala v lednici při 12 °C a poté použila k heat-shock transformaci Top10 kompetentních 

buněk Escherichia coli, kdy k 50 μl kompetentních buněk jsem přidala 5 μl ligační směsi. Celou 

směs jsem 20 min inkubovala na ledu a poté jsem provedla heat-shock transformaci při 42 °C 

na 45 vteřin. Zkumavky jsem nechala na ledu 2 min a poté jsem ke směsi přidala 950 μl LB 

media bez antibiotik. Takto připravené bakterie jsem inkubovala 90 min při 37 °C a 300 rpm. 

Po inkubaci jsem nanesla 80 μl této kultury na LB/agarové kultivační misky s ampicilinem 

(100 μg/ml media) a přes noc ji inkubovala při 37 °C.  

Druhý den jsem vybrala čtyři odlehlejší kolonie na kultivační misce a přenesla je do 

kultivační zkumavky s 5 ml LB media a 5 μl ampicilinu (finální koncentrace v médiu 100 μg/ml). 

Tuto kulturu jsem inkubovala přes noc v inkubátoru při 37 °C a 200 rpm. Další den jsem z této 

kultury izolovala DNA pomocí GeneJET Plasmid Miniprep kitu (Thermo Scientific). Kulturu jsem 

centifugovala při 6800 g 2 min. Pelet jsem resuspendovala v 250 μl RESUSPENSION pufru 

obsahujícího RNasu A. Poté jsem přidala 250 μl LYSIS pufru, promíchala převrácením zkumavky 

a po 2 min jsem směs neutralizovala přidáním 350 μl NEUTRALIZATION pufru. Tuto směs jsem 

centrifugovala 5 min při 18 400 g. Supernatant jsem přenesla do purifikační kolonky a  

centrifugovala ji 1 min při 18 400 g. Kolonku jsem dvakrát promyla 500 μl WASH pufru a ji 

centrifugovala. Na závěr jsem centrifugovala kolonku ještě dodatečně 1 min bez přidání pufru, 

abych odstranila přebytečný ethanol. Poté jsem kolonku přenesla do čisté 1,5ml zkumavky a 

nanesla na ni 50 μl ddH2O. Inkubovala jsem ji 2 min s vodou a poté jsem ji centrifugovala 2 min 

při 18 400 g. Izolovanou DNA jsem zkontrolovala pomocí 0,7% agarózové elektroforézy (0,35 g 

agarózy + 50 ml 1x TAE pufru + 5 μl ethidium bromidu) a její koncentraci jsem měřila pomocí 

NanoDrop spektrofotometru.  

6.1.3 Izolace DNA fragmentu Luc z pGem-T easy + Luc 

DNA sekvence genu pro luciferázu, zaklonovaná ve vektoru pGEM-T easy, byla 

izolována pomocí restrikčních enzymů NotI a ClaI. Reakční směs o objemu 30 μl se skládala z:  

3 μl 10x 0 pufru (Thermo Scientific) 

9 μl DNA (miniprep pGEM-T+Luc, 348,9 ng/μl) 

1 μl NotI (Thermo Scientific, 10 U/μl)  

1 μl ClaI (Thermo Scientific, 10 U/μl)  

16 μl ddH2O  

Směs jsem inkubovala 2 hod při 37 °C a na závěr jsem ji celou nanesla na 0,7% 

agarózový gel. Očekávaný produkt byl 1720 bp. Provedla jsem také kontrolní restrikci pouze 

s jedním restrikčním enzymem v reakci. 

1 μl 10x 0 pufru (Thermo Scientific) / 1 μl 10x Tango pufru (Thermo Scientific) 

2,5 μl DNA (miniprep pGEM-T+Luc, 348,9 ng/μl) 

0,5 μl NotI (Thermo Scientific, 10 U/μl) / 0,5 μl ClaI (Thermo Scientific, 10 U/μl)  

6 μl ddH2O  

Směs jsem inkubovala 2 hod při 37 °C a na závěr jsem ji celou nanesla na 0,7% 

agarózový gel. 



33 
 

Na agarózovém gelu jsem identifikovala správný produkt podle velikosti, který jsem 

následně extrahovala GeneJet Gel extraction kitem (Thermo Scientific). V UV transiluminátoru 

jsem identifikovala správný DNA produkt, pomocí skalpelu jsem ho vyřízla a vložila do předem 

zvážené 1,5ml zkumavky. Ke kousku gelu jsem přidala BINDING pufr (100 μl pufru na 100 mg 

gelu). Gel s pufrem jsem inkubovala při 55 °C, dokud se gel zcela nerozpustil. Roztok jsem 

přenesla do purifikační kolonky a 1 min centrifugovala při 15 000 g. Po centrifugaci jsem 

odstranila protečený pufr a kolonku vrátila zpět do sběrné zkumavky. Do kolonky jsem přidala 

700 μl WASH pufru, opět centrifugovala 1 min při 15 000 g, odstranila protečený pufr a vrátila 

kolonku do sběrné zkumavky. Pro odstranění přebytečného ethanolu, který je obsažen ve 

WASH pufru, jsem kolonku se sběrnou zkumavkou centrifugovala další minutu. Kolonku jsem 

přenesla do 1,5ml zkumavky, přidala jsem 50 μl ddH2O a po 2 minutách jsem kolonku se 

zkumavkou centrifugovala 2 min při 15 000 g. Koncentraci izolované DNA jsem měřila pomocí 

NanoDropu spektrofotometru.  

6.1.4 Izolace DNA fragmentu iRFP670 

Gen pro fluorescenční protein iRFP670 se izolovala z vektoru piRFP670-N1 (viz Obr. 12; 

Addgene #45457) pomocí restrikčních enzymů EcoRI a NotI. 

Reakční směs pro restrikci o objemu 30 μl se skládala z:  

3 μl pufru 0 10x (Thermo Scientific)  

1 μl EcoRI (Thermo Scientific, 10 U/μl)  

Obrázek 12: Plasmidová mapa vektoru piRFP670-N1. 
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1 μl NotI (Thermo Scientific, 10 U/μl)  

1 μl DNA (piRFP670-N1, 10500 ng/μl)  

24 μl ddH2O  

Směs se inkubovala 1 hod při 37 °C. Předpokládaná velikost fragmentu iRFP670 byla 

987 bp. Výsledná restrikční směs po inkubaci kontrolovala agarózovou elektroforézou na 0,7% 

agarózovém gelu.  

6.1.5 Izolace kostry lentivirového vektoru pHIV-iRFP720-E2A-Luc 

Stejný lentivirový vektor, který jsem použila k amplifikaci DNA sekvence pro luciferázu 

v kapitole 6.1.1, jsem využila k izolaci kostry tohoto vektoru pro zaklonování sekvence 

fluorescenčního proteinu iRFP670 a luciferázy. Pomocí restrikční reakce byla odstraněna 

sekvence iRFP720-E2A-Luc (viz Obr. 11). Tato reakce o objemu 30 μl se skládala z: 

6 μl pufr Tango 10x (Thermo Scientific)  

11 μl DNA (pHIV-iRFP720-E2A-Luc, 260 ng/μl)  

1 μl EcoRI (Thermo Scientific, 10 U/μl)  

2 μl ClaI (Thermo Scientific, 10 U/μl)  

10 μl ddH2O  

Výsledná restrikční směs po inkubaci při 37 °C 1 hod byla nanesena na 0,7% agarózový 

gel. Očekávaná velikost produktu byla 6338 bp. 

6.1.6 Extrakce DNA (iRFP670 fragment, pHIV kostra vektoru) z agarózového gelu 

Ve výsledných elektroforetických separacích DNA z kapitoly 6.1.4 a 6.1.5 jsem 

identifikovala konkrétní DNA produkty, který odpovídaly očekávané velikosti, a pomocí 

GeneJet Gel extraction kitu (Thermo Scientific) jsem tyto produkty extrahovala z gelu. 

Koncentraci izolované DNA jsem měřila pomocí NanoDrop spektrofotometru.  

6.1.7 Ligace pHIV-kostry, iRFP670 fragmentu a Luc fragmentu 

Sestavila jsem 2 ligační reakci (se dvěma Luc fragmenty) o objemu 35 μl se skládala 

z následujícíh komponent: 

3 μl pHIV-kostra (13 ng/μl) 

4,5 μl iRFP670 (45 ng/μl) 

22,5 μl Luc (I: 7,8 ng/μl a II: 8,2 ng/μl) 

3,5 μl 10x T4 pufru (NEB, s 10mM ATP) 

1,5 μl T4 DNA ligasy (NEB, 400 U/μl) 

Ligační směsi jsem inkubovala v lednici (12 °C) přes noc. Po ligaci jsem obě směsi 

transformovala do Top10 kompetentních bakterií E.coli dle protokolu popsaného v kapitole 

6.1.2. Z obou směsí jsem celkem vybrala 10 kolonií, které jsem namnožila v LB médiu 

s ampicilenem a izolovala z nich DNA pomocí Miniprep kitu (Thermo Scientific) stejně jako 

v kapitole 6.1.2. 



35 
 

6.1.8 Kontrola ligace pHIV-iRFP670-Luc 

Úspěšnost a správnost ligace iRFP670 fragmentu a Luc fragmentu do pHIV kostry jsem 

ověřila pomocí restrikce, PCR a sekvenování. K restrikci jsem použila enzymy EcoRI a ClaI, které 

se nacházejí na vnějších stranách úseku iRFP670-Luc (viz Obr. 13). Produkty reakce by měly 

mít velikost 2709 bp (iRFP670-Luc) a 6338 bp (pHIV kostra). 

Restrikční směs o objemu 15 μl se skládala z: 

9 μl ddH2O 

2 μl DNA 

3 μl 10x Tango pufr (Thermo Scientific) 

0,5 μl ClaI (Thermo Scientific, 10 U/μl)  

0,5 μl EcoRI (Thermo Scientific, 10 U/μl).  

Směs jsem inkubovala 2 hod při 37 °C a následně jsem ji nanesla na 1% agarózový gel 

(1 g agarózy, 100 ml 1x TAE pufru, 10 μl ethidium bromidu) spolu s velikostním standardem 

(GeneRuler 1 kb plus DNA ladder, 1 μg/μl, Thermo Scientific).  

Druhou kontrolou ligace byla PCR reakce s oligonukleotidovými primery Seq-pHIV-pr4 

a primerem R-Luc, který jsem použila k amplifikaci sekvence E2A-Luc v kapitole 6.1.1. 

Seq-pHIV-pr4:  TATGCGATGGAGTTTCCC 
R-Luc:   GTATCGATTTACACGGC 

Reakční směs pro PCR o objemu 20 μl byla připravena s následujícími roztoky:   

Obrázek 13: Plasmidová mapa nově sestaveného vektoru pHIV-iRFP670-Luc. 
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2 μl DreamTaq™ Green pufr 10x (Thermo Scientific) 

0,2 μl DreamTaq™ DNA polymeráza (5 U/μl; Thermo Scientific)  

0,5 μl Seq-pHIV-pr4 primer (10 μM)  

0,5 μl R-Luc primer (10 μM)  

0,2 μl DNA (pHIV-iRFP670-Luc 1-10, ±500 ng/μl)  

0,5 μl Deoxynukleotidový mix (10 mM) 

16,1 μl ddH2O   

Termocyklér byl nastaven na počáteční denaturaci 95 °C 5 min, poté 30 cyklů 95 °C 30 

s → 57 °C 40 s → 72 °C 90 s, konečná syntéza 72 °C 5 min a chlazení na 4 °C až do vytažení 

vzorků.  

Výsledné PCR produkty byly elektroforeticky analyzovány v 1,2% agarózovém gelu. Na 

gel byl kromě PCR produktu nanesena také negativní kontrola, kde byla na místo DNA přidána 

voda, a velikostní standard (GeneRuler 1 kb plus DNA ladder, 1 μg/μl, Thermo Scientific). 

Reakce běžela hodinu při 70 V. 

Poslední kontrolou správnosti ligace iRFP670-Luc do pHIV kostry lentivirového vektoru 

bylo sekvenování. Každý vzorek DNA byl zpracován 5x s pěti různými primery tak, abych získala 

sekvenci vložené DNA do kostry vektoru pHIV.   

Seq-pHIV-pr3   AGAATCGGACGGGGGTAG 

pHIV-iRFP670-luc seq1  AAGCCTCAGACAGTGG 

pHIV-iRFP670-luc seq2  GAATTTCTGCGGAACATG 

pHIV-iRFP670-luc seq3  GACTTCCCATTTGCCAC 

pHIV-iRFP670-luc seq4  CTTCTTCATCGTGGACC 

Samotná sekvenace byla provedena společností Eurofins (LIGHTRUN Tube Sanger 

sequencing). 

6.1.9 Sestavení vektoru pHIV-iRFP670-Luc pomocí In-Fusion® HD Cloning Kitu 

Po nezdařených pokusech zobrazení fluorescenčního či bioluminiscenčního signálu v 

transdukovaných nádorových buňkách vektorem pHIV-iRFP670-Luc z kapitoly 6.1.8 byl vektor 

pHIV-iRFP670-Luc sestaven pomocí In-Fusion® HD Cloning Kitu (ClonTech), který je založený 

na klonování pomocí homologních úseků. K sestavení vektoru tímto způsobem jsem použila 

kostru vektoru pHIV, kterou jsem si znova vyizolovala pomocí restrikčních endonukleáz NotI a 

ClaI. 

5 μl BamHI pufr 10x (Thermo Scientific)  

5 μl DNA (pHIV-iRFP720-E2A-Luc, 1000 ng/μl)  

1,5 μl NotI (Thermo Scientific, 10 U/μl)  

1,5 μl ClaI (Thermo Scientific, 10 U/μl)  

38 μl ddH2O  

Výsledná restrikční směs byla po inkubaci při 37 °C 2 hod elektroforeticky analyzována 

pomocí 1% agarózového gelu. Očekávaná velikost produktu byla 6338 bp. Správný produkt na 

agarózovém gelu jsem opět vyřízla a z gelu extrahovala pomocí GeneJet Gel Extraction kitu. 
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 Sekvence pro fluorescenční protein iRFP670 a pro E2A-Luciferázu jsem připravila PCR 

reakcí s využitím speciálních primerů pro In-Fusion klonování.  

iRFP-fus F  TCAGGTGTCGTGAGCTCCACCGGTCGCCAC 

iRFP-fus R  GTAGTTTGTACATTGTTAGCGTTGGTGGTGGG 

Luc-fus F  CAATGTACAAACTACGCTTTGTTG 

Luc-fus R  CGAGGTCGACGGTATCGATTTACACGGCGATCTTG 

Červeně značené sekvence jsou homologní úseky k pHIV kostře vektoru, modře 

značené úseky jsou homologní vůči sobě. PCR reakce sekvence iRFP i Luc o objemu 50 μl se 

skládala z následujících látek: 

10 μl 5x Phusion HF pufr (Thermo Scientific) 

0,5 μl Phusion DNA polymeráza (2 U/μl; Thermo Scientific) 

0,2 μl DNA (vektor piRFP670-N1 a pHIV-iRFP720-E2A-Luc; 500 ng/μl) 

1 μl dNTPs (10 mM) 

2,5 μl primer F (10 mM) 

2,5 μl primer R (10 mM) 

33 μl ddH2O   

Termocyklér byl nastaven na počáteční denaturaci 98 °C 30 s, poté 30 cyklů 98 °C 5 s → 

60 °C 15 s → 72 °C 60 s, konečná syntéza 72 °C 5 min a chlazení na 4 °C až do vytažení vzorků. 

Výsledné PCR produkty jsem kontrolovala pomocí agarózové elektroforézy (1% agarózový gel), 

na který jsem nanesla velikostní standard (GeneRuler 1 kb plus DNA ladder, 1 μg/μl, Thermo 

Scientific) a negativní kontrolu, kde byla místo DNA přidána voda. PCR produkt Luc byl 

purifikován pomocí QIAquick Purification kitu, produkt iRFP670 byl vyříznut z gelu, kvůli 

nespecifickému produktu, který během amplifikace vzniknul. DNA iRFP670 z gelu byla 

extrahována GeneJet Gel Extraction kitem. 

Pro klonování pomocí In-Fusion® HD Cloning kitu jsem připravila následující reakční 

směs: 

2 μl 5x In-Fusion HD Enzyme premix 

3 μl linearizované pHIV kostry vektoru (77 ng/μl) 

2,5 μl iRFP670 (42 ng/μl) 

1,5 μl Luc (92 ng/μl) 

1 μl ddH2O 

Takto připravenou směs jsem inkubovala 15 min při 50 °C a poté jsem ji nechala 5 min 

na ledu. 5 μl směsi jsem použila k transformaci kompetentních Top10 bakterií E.coli a následné 

izolaci DNA pomocí MiniPrep kitu (protokol viz kapitola 6.1.5). Ověření klonování jsem 

provedla pomocí restrikčního štěpení, PCR a sekvenování. Restrikční štěpení bylo provedeno 

pomocí restrikčních endonukleáz AgeI a ClaI. 

1,5 μl SdaI pufr 10x (Thermo Scientific)  

2 μl DNA (± 500 ng/μl) 

0,5 μl AgeI (Thermo Scientific, 10 U/μl)  



38 
 

0,5 μl ClaI (Thermo Scientific, 10 U/μl)  

10,5 μl ddH2O  

Reakci jsem inkubovala 1 hod při 37 °C a následně jsem ji celou nanesla na 1% 

agarózový gel spolu s velikostním standardem (GeneRuler 1 kb plus DNA ladder, 1 μg/μl, 

Thermo Scientific). 

PCR reakce byla provedena pomocí primerů použitých pro přípravu iRFP670 a Luc 

fragmentů pro In-Fusion klonování, iRFP670-fus F a Luc-fus R.  

10 μl 2x Phusion Flash PCR Master Mix (Thermo Scientific) 

0,2 μl DNA (± 500 ng/μl) 

0,5 μl primer iRFP670-fus F (10 mM) 

0,5 μl primer Luc-fus R (10 mM) 

8,8 μl ddH2O   

Termocyklér byl nastaven na počáteční denaturaci 98 °C 30 s, poté 30 cyklů 98 °C 5 s → 

60 °C 15 s → 72 °C 60 s, konečná syntéza 72 °C 5 min a chlazení na 4 °C až do vytažení vzorků. 

Výsledné PCR produkty jsem kontrolovala pomocí agarózové elektroforézy (1% agarózový gel), 

na který jsem nanesla velikostní standard (GeneRuler 1 kb plus DNA ladder, 1 μg/μl, Thermo 

Scientific) a negativní kontrolu, kde byla místo DNA přidána voda.  

Sekvenace byla provedena společností Eurofins (LIGHTRUN Tube Sanger sequencing) 

se stejnými sekvenačními primery, jako v kapitole 6.1.8 při sekvenaci vektoru pHIV-iRFP670-

Luc, sestaveného klonováním přes restrikční místa.  

6.2 IN VIVO ZOBRAZOVÁNÍ DYNAMIKY RŮSTU NÁDORŮ NSG MYŠÍ 

6.2.1 Lentivirová transdukce RD buněk vektorem pHIV-iRFP720-E2A-Luc 

První experiment byl proveden s využitím původního lentivirového vektoru pHIV-

iRFP720-Luc (viz Obr. 11) k optimalizaci protokolu zobrazování dynamiky nádorového růstu.  

HEK293 buňky byly kultivovány v CO2 inkubátoru při teplotě 37 °C, 5% CO2 a 100% 

vlhkosti v kultivačním médiu DMEM (s 4500 mg/l glukózy, 2mM L-glutaminem, pyruvátem 

sodným, uhličitanem vápenatým, SIGMA) s 10% FBS (fetální bovinní sérum, GIBCO) a 1% 

penicilin-streptavidinem (Biosera). Den před transfekcí byly tyto buňky zpasážovány tak, aby 

druhý den byly z 80-90 % konfluentní. Pro transfekci jsem si připravila směs 1 ml DMEM média, 

8,44 μg lentivirového vektoru pHIV-iRFP720-E2A-Luc (Addgene #104587), 7,55 μg vektoru 

pCMV-dR8.2 dvpr (Addgene #8455), 0,88 μg pCMV-VSV-G (Addgen #8454) a 50,6 μl PEI 

(polyethylenimin). Tuto směs jsem inkubovala 20 minut a před jejím přidáním k buňkám jsem 

vyměnila kompletní kultivační médium za 1% FBS DMEM. Transfekční směs jsem po kapkách 

přidala do média k HEK293 buňkám a inkubovala v inkubátoru 3 hodiny. Poté jsem vyměnila 

médium za 10% FBS, 1% pen-strep DMEM a inkubovala 48 hodin.  

Po inkubaci jsem odebrala médium s lentivirovými partikulemi, centrifugovala ho 2 min 

při 1000 g a poté jsem supernatant přefiltrovala použitím 0,45 μm filtru do čisté zkumavky. 

Takto připravené médium s partikulemi jsem použila pro transdukci RD buněk. 
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RD buňky byly kultivovány v CO2 inkubátoru při teplotě 37 °C, 5% CO2 a 100% vlhkosti 

v kultivačním médiu 10% FBS DMEM (s 4500 mg/l glukózy, 2mM L-glutaminem, pyruvátem 

sodným, uhličitanem vápenatým, SIGMA). V den transdukce jsem odebrala polovinu média 

v kultivační lahvi s RD buňkami a stejný objem média s lentivirovými partikulemi jsem 

k buňkám přidala. Po 4 hodinách inkubace těchto buněk v CO2 inkubátoru jsem vyměnila celý 

objem media za čerstvé 10% FBS DMEM medium. Po dalších 2 dnech jsem provedla opět 

kompletní výměnu média pro odstranění zbylých virových partikulí a buňky byly připraveny k 

injikaci myším.  

6.2.2 Injikace transdukovaných RD-iRFP720-Luc buněk imunodeficientním myším 

Tento experiment byl prováděn na myších kmene NOD.Cg-

Prkdc<scid>Il2rg<tm1Wjl>SzJ (Jackson Laboratory, Maine, USA). 

Transdukované RD-Luc buňky jsem ztrypsinizovala 1x Trypsin/EDTA (Thermo Scientific) 

a buňky jsem napočítala tak, abych měla 2.106 buněk na každou myš, které budu nádorové 

buňky aplikovat (3 myši). 6.106 buněk jsem resuspendovala v PBS do objemu 200 μl a přidala 

jsem 200 μl matrigelu (Corning). Takto připravené buňky jsem poté po 100 μl aplikovala 

subkutánně do zádové části imunodeficientních laboratorních myší NSG.  

6.2.3 Zobrazování dynamiky růstu nádorů RD-iRFP720-Luc pomocí luminiscence 

Bioluminiscenci v aplikovaném nádoru jsem zobrazovala od 2. dne po aplikaci a poté 

každé 3-4 dny. Myši byly uspány intramuskulární aplikací 20% směsi Zoletilu 100 (Biopharm) a 

Rometaru (20 mg/ml, Biopharm), smíchaných v poměru 4:1. Poté jsem jim intraperitoneálně 

aplikovala 300 μl XenoLight D-Luciferin (15 mg/ml, PerkinElmer) a po 5 minutách jsem 

detekovala bioluminiscenci pomocí In-Vivo Xtreme zobrazovacího zařízení (Bruker). Signál byl 

detekován po dobu 5 min. Detekován byl i fluorescenční signál proteinu iRFP720 (excitační 

vlnová délka 700 nm, emisní vlnová délka 750 nm). 

6.2.4 Lentivirová transdukce HCT116 buněk vektorem pHIV-iRFP670-Luc  

Druhý experiment jsem provedla s využitím lentivirového vektoru pHIV-iRFP670-Luc 

připraveného v kapitole 6.1.7 a později i připraveného pomocí In-Fusion Cloning kitu z kapitoly 

6.1.9. Nejprve jsem připravila lentivirové partikule pomocí buněk HEK293T obdobně jako 

v kapitole 6.2.1, s rozdílem využití vektoru pHIV-iRFP670-Luc (10 000 ng/μl). Před transdukcí 

jsem zobrazila fluorescenční a luminiscenční signál v těchto transfekovaných HEK293 buňkách 

pomocí In-Vivo Xtreme zobrazovacího zařízení (Bruker). Fluorescenční signál byl detekován za 

následujících podmínek: excitační vlnová délka 650 nm, emisní vlnová délka v několika 

vlnových délkách 700-830 nm, detekce 10 vteřin. Zvolila jsem široký rozsah emisní vlnové 

délky, kvůli problému s detekcí signálu. Excitační vlnová délka, ideální pro zobrazování 

fluorescenčního signálu iRFP670 je 640, emisní poté 670. Přesto se podařilo zobrazit 

fluorescenční signál pouze při excitační vlnové délce 830 nm. Takto připravené médium 

s partikulemi jsem použila pro transdukci HCT116 buněk.  

V den transdukce jsem odebrala z kultivační lahve polovinu média a přidala jsem stejný 

objem média s lentivirovými partikulemi. HCT116 buňky jsem inkubovala přes noc 



40 
 

s lentivirovými partikulemi a poté jsem kompletně vyměnila médium za čerstvé. Po dalších 3 

dnech jsem opět provedla kompletní výměnu média pro odstranění zbylých virových partikulí 

a buňky jsem připravila k injikaci myším.  

6.2.5 Injikace transdukovaných HCT-iRFP670-Luc buněk imunodeficientním myším 

Tento experiment byl prováděn na myších kmene NOD.Cg-

Prkdc<scid>Il2rg<tm1Wjl>SzJ (Jackson Laboratory, Maine, USA) 

Transdukované HCT-iRFP670-Luc buňky jsem připravila na injikaci jejich trypsinizací 

1x Trypsinem/EDTA a napočítala jsem 5.105 buněk na každou myš (3 myši). 1,5 .106 buněk jsem 

resuspendovala v PBS do objemu 200 μl a přidala jsem k nim 200 μl matrigelu. Takto 

připravené buňky jsem po 100 μl subkutánně aplikovala do zádové oblasti imunodeficientních 

laboratorních myší NSG.  

6.2.6 Zobrazování dynamiky růstu nádorů HCT-iRFP670-Luc pomocí fluorescence a 

luminiscence 

Bioluminiscenci a fluorescenci v aplikovaném nádoru jsem zobrazovala od 3. dne po 

aplikaci a poté každé 3-4 dny. Myši byly uspány intramuskulární aplikací 20% směsi Zoletilu 

100 (Biopharm) a Rometaru (20 mg/ml, Biopharm), smíchaných v poměru 4:1. Nejprve jsem 

zobrazovala fluorescenční signál (excitační vlnová délka 650 nm, emisní vlnová délka 830, viz 

kapitola 6.2.4). Poté jsem jim intraperitoneálně aplikovala 300 μl XenoLight D-Luciferinu (15 

mg/ml, PerkinElmer) a po 5 minutách jsem detekovala bioluminiscenci pomocí In-Vivo Xtreme 

zobrazovacího zařízení (Bruker), kterou jsem detekovala po dobu 5 min.  
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6.3 PŘÍPRAVA VEKTORU pR26-PGKloxP2-iRFP670-Luc  

Duální reportér, který byl v předchozích kapitolách využitý ke sledování dějů během 

růstu nádorů pomocí neinvazivních zobrazovacích technik, bude také využitý k tvorbě 

transgenní reporérové myší linie. K tvorbě této myší linie bude targetován ROSA26 lokus 

myších embryonálních kmenových buněk vektorem pR26-PGKloxP2-iRFP670-Luc. Tento 

konstukt obsahuje několik polyA signálních sekvencí, obklopených loxP místy, které 

předcházejí sekvencím reportérových genů. Díky tomu je exprese těchto reportérů regulována 

přítomností Cre rekombinázy.  

6.3.1 Izolace kostry vektoru pDonor Rosa26  

Vektor pDonor Rosa26 Flirt MCS (viz Obr. 14), vytvořený úpravou klonovacího místa 

vektoru pDonor Rosa 26 (Plasmid #37200), jsem použila k přípravě vektoru R26-PGKloxP2-

iRFP670-Luc.  

Pomocí restrikce enzymem EcoRI jsem rozdělila vektor na část inzertovou (černě 

zbarvené sekvence na Obr. 14) a část kostry plasmidu s homologními rameny pro lokus 

ROSA26 a GAGEN promotorem (kuřecí β-actin promotor a králičí β-globin splice acceptor 

Obrázek 14: Plasmidová mapa vektoru pDonor Rosa26 Flirt MCS. 
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kombinovaný s cytomegalovirovým (CMV) enhancerem). Reakční směs o objemu 30 μl 

obsahovala: 

3 μl EcoRI pufru 

0,3 μl DNA (11 304 ng/μl) 

1,5 μl EcoRI 

25,2 μl ddH2O 

Tuto směs jsem inkubovala 1 hod při 37 °C. Směs jsem poté nanesla na 1% agarózový 

gel spolu s 1 kb velikostním standardem (GeneRuler 1kb, 1 μg/μl, Thermo Scientific). 

Agarózová elektroforéza běžela 1 hod při 75 V. Po elektroforetické separaci produktů jsem 

extrahovala DNA (kostru vektoru pDonor Rosa26) z gelu, obdobně jako v kapitole 6.1.1. Po 

extrakci jsem provedla defosforylaci kostry vektoru pDonor Rosa26 pomocí alkalické fosfatázy. 

Reakční směs se skládala z: 

20 μl DNA (kostra vektoru pDonor Rosa26) 

2,2 μl 10x FastAP pufru (ThermoScientific) 

1 μl FastAP (1 U/µL; ThermoScientific) 

Reakci jsem inkubovala 10 minut při 37 °C a následně jsem enzym inaktivovala inkubací 

5 min při 75 °C. DNA jsem následně purifikovala pomocí QIAquick Purification kitu a její 

koncentraci jsem měřila pomocí NanoDrop spektrofotometru. 

6.3.2 Navrhování a zaklonování MCS do vektoru pDonor Rosa26 

Abych mohla vkládat inzertní sekvence mezi homologní ramena pro ROSA26 lokus, 

navrhla jsem si vlastní mnohočetné klonovací místo (MCS) s restrikčními místy a SV40 polyA 

signálem, které jsem vložila mezi homologní ramena linearizovaného vekotu pDonor Rosa26. 

Tato sekvence se skládala ze dvou restrikčních míst pro enzym EcoRI, restrikčního místa pro 

enzym SmaI, SalI, BamHI a ClaI (viz Obr. 16). 

 

Obrázek 15: MCS oligonukleotid obsahující restrikční místa a SV40 polyA signál. 

Tuto sekvenci jsem si nechala komerčně nasytetizovat u firmy Sigma-Aldrich spolu 

s primery pro tuto sekvenci, abych získala dvouvláknový DNA fragment.  

Primer long oligo F: ATC CGA ATT CCC CGG GTC 

Primer long oligo R: CGC CCG TAA CGA ATT CTA AGA TAC 

Provedla jsem tedy PCR reakci pro dosyntetizování druhého vláka k MCS 

oligonukleotidu a zároveň k jeho amplifikaci. Tato 30μl PCR směs se skládala z: 
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3 μl 10x DreamTaq™ Green pufr  (Thermo Scientific) 

0,3 μl DreamTaq™ Green polymeráza (5 U/μl; Thermo Scientific) 

0,8 μl primer F (10 μM) 

0,8 μl primer R (10 μM) 

0,5 μl DNA (MCS oligonukleotid, 1 μg) 

0,7 μl dNTPs (10 mM)  

23,9 μl ddH2O 

Reakce jsem provedla 4. Termocyklér byl nastaven na počáteční denaturaci 95 °C 5 min, 

poté 35 cyklů 95 °C 30 s → 62 °C 30 s → 72 °C 20 s, konečná syntéza 72 °C 5 min a chlazení na 

4 °C až do vytažení vzorků. 

5 μl výsledných PCR produktů jsem pro kontrolu nanesla na 2,5% agarózový gel spolu 

s negativní kontrolou, která místo DNA obsahovala ddH2O, a velikostním standardem 

(GeneRuler 100 bp ladder, 1 μg/μl, Thermo Scientific), a pomocí elektroforézy jsem ověřila 

přítomnost správného produktu. Zbytek reakce jsem purifikovala pomocí QIAquick 

Purification kitu obdobně jako v kapitole 6.1.1. Koncentrace izolované DNA jsem měřila 

pomocí NanoDrop spektrofotometru. 

Po purifikaci jsem provedla restrikci enzymem EcoRI k tvorbě komplementárních 

lepivých konců k linearizovanému vektoru pDonor Rosa26. Restrikční směs o objemu 30 μl 

obsahovala:  

25,5 μl DNA 

3 μl pufru EcoRI 

1,5 μl EcoRI 

Směs jsem inkubovala 1 hod při 37 °C a poté jsem ji nanesla na 1,7% agarózový gel 

spolu s velikostním standardem (GeneRuler 100 bp ladder, 1 μg/μl, Thermo Scientific) a 

nechala jsem elektroforézu běžet 2 hod při 70 V. Po elektroforetické separaci jsem produkty 

z gelu vyřízla a extrahovala jsem z nich DNA obdobně jako v kapitole 6.1.1. V tomto případě 

jsem ale dva produkty z gelu dala do jedné zkumavky, abych zvýšila koncentraci DNA.  

Z těchto dvou vzorků DNA extrahovaných z gelu jsem zvolila ten s vyšší naměřenou 

koncentrací a ten jsem použila k ligaci s linearizovaným vektorem pDonor Rosa26. Ligační 

směs o objemu 32 μl se skládala z:  

6 μl kostra vektoru pDonor Rosa26 (7 ng/μl) 

22 μl MCS oligonukleotid (1 ng/μl) 

3,2 μl 10x T4 pufru (NEB, s 10mM ATP) 

1,3 μl T4 DNA ligázy (NEB, 400 U/μl) 

Směs jsem inkubovala přes noc v lednici (12 °C). Tuto ligační jsem jsem použila 

k transformaci Top10 kompetentních buněk E.coli a následné izolaci DNA pomocí MiniPrep 

kitu (protokol viz kapitola 6.1.2).  

Pomocí restrikčních enzymů, jejichž restrikční místa se nacházejí v synteticky 

připraveném MCS zaklonovaném mezi homologními rameny k ROSA26 lokusu, jsem 
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zkontrolovala správnost ligace a přítomnost tohoto inzertu. Provedla jsem proto 4 restrikční 

reakce o objemu 10 μl o následujícím složení: 

1 μl 10x BamHI pufr  1 μl 10x Tango pufr 1 μl 10x Tango pufr         1 μl 10x 0 pufr 
2 μl DNA  2 μl DNA  2 μl DNA                2 μl DNA  
0,5 μl BamHI  0,5 μl ClaI  0,5 μl SmaI          0,5 μl SalI  
6,5 μl ddH2O  6,5 μl ddH2O   6,5 μl ddH2O                        6,5 μl ddH2O  

Restrikční směsi jsem inkubovala 1 hod při 37 °C a poté ji nanesla na 1% agarózový gel 

spolu s velikostním standardem (GeneRuler 1 kb DNA ladder, 1 μg/μl, Thermo Scientific). 

Z výsledků této reakce jsem zjistila, že restrikční místo pro ClaI enzym je 

pravděpodobně methylováno, a proto jsem provedla transformaci ligační směsi znovu, ale 

tentokrát s využitím kompetentních dam-/dcm- buněk E. coli. Takto transformované buňky 

jsem použila k izolaci plasmidové DNA pomocí MiniPrep kitu (protokol viz kapitola 6.1.2) a 

úspěšnost ligace jsem opět ověřila pomocí restrikčních enzymů.  

1 μl 10x BamHI pufr  1 μl 10x Tango pufr 1 μl 10x Tango pufr         1 μl 10x 0 pufr 
4 μl DNA  4 μl DNA  4 μl DNA                4 μl DNA  
0,5 μl BamHI  0,5 μl ClaI  0,5 μl SmaI          0,5 μl SalI  
4,5 μl ddH2O  4,5 μl ddH2O   4,5 μl ddH2O                        4,5 μl ddH2O  

Směs jsem inkubovala 1 hod při 37 °C s výjimkou reakce s enzymem ClaI, která se 

inkubovala při 37 °C přes noc. Výslednou reakci jsem opět nanesla na 0,7% agarózový gel spolu 

s velikostním standardem (GeneRuler 1 kb DNA ladder, 1 μg/μl, Thermo Scientific). 

Další kontrolou správnosti ligace syntetického MCS mezi homologní ramena 

linearzivaného vektoru pDonor Rosa26 byla PCR reakce se čtyřmi vybranými vzorky 

plasmidové DNA (2, 5, 6, 10). Tato 20μl reakční směs se skládala z: 

2 μl DreamTaq™ Green pufru 10x (Thermo Scientific) 

0,2 μl DreamTaq™ Green polymerázy (5 U/μl; Thermo Scientific) 

0,6 μl R26 MCS F (10 μM, GCT GTC TCA TCA TTT TGG C) 

0,6 μl R26 MCS R (10 μM, ATT TGT AAC CAT TAT AAG CTG C) 

1 μl DNA (vzorek 2,5,6,10, 246-262 ng/μl) 

0,5 μl dNTPs (10 mM) 

15,1 μl ddH2O 

Pátým vzorkem byla negativní kontrola, kde jsem místo DNA přidala do reakce vodu. 

Termocyklér byl nastaven na počáteční denaturaci 95 °C 5 min, poté 40 cyklů 95 °C 30 s → 

59 °C 30 s → 72 °C 20 s, konečná syntéza 72 °C 3 min a chlazení na 4 °C až do vytažení vzorků. 

10 μl výsledné PCR reakce jsem nanesla na 2% agarózový gel spolu s velikostním standardem 

(GeneRuler 100 bp DNA ladder, 1 μg/μl, Thermo Scientific). 

Poslední kontrolou správnosti ligace syntetického MCS mezi homologní ramena bylo 

sekvenování, ke kterému jsem použila následující oligonukleotid jako primer: 

R26 MCS seq   TTCTCCATCTCCAGCCTCGG 

Sekvenace bylo provedena v Laboratoři sekvenace DNA Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy (Genetic Analyzer, Applied Biosystems). 
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6.3.3 Izolace iRFP670-Luc z lentivirového vektoru pHIV-iRFP670-Luc  

Sekvenci iRFP670-Luc jsem izolovala z vektoru pHIV-iRFP670-Luc, který jsem sestavila 

v kapitole 6.1 Příprava lentivirového vektoru pHIV-iRFP670-Luc. K izolaci sekvence jsem 

použila restrikční endonukleázy BamHI a ClaI. Restrikční směs se skládala z: 

3 μl BamHI pufr 

6 μl DNA (pHIV-iRFP670-Luc; 545,8 ng/μl) 

1 μl BamHI 

1 μl ClaI 

19 μl ddH2O 

Restrikční směs jsem inkubovala 4 hod při 37 °C a poté jsem ji celou nanesla na 0,8% 

agarózový gel spolu s velikostním standardem (GeneRuler 1 kb, 1 μg/μl, Thermo Scientific). Na 

gelu jsem identifikovala produkt restrikce o velikosti přibližně 2700 bp, ten jsem vyřízla a 

izolovala z něj DNA pomocí GeneJet Gel extraction kitu (Thermo Scientific). Koncentraci 

izolované DNA jsem měřila pomocí NanoDrop spektrofotometru. 

6.3.4 Ligace iRFP670-Luc do vektoru pRosa26-MCS 

Abych mohla do vektoru pRosa26-MCS (kostra vektoru pDonor Rosa26 s vloženým 

syntetickým MCS) vložit sekvenci iRFP670-Luc, provedla jsem restrikci s restrikčními 

endonukleázami BamHI a ClaI. Restikční směs se skládala z: 

12 μl DNA (pRosa26-MCS; ±250 ng/μl) 

1,2 μl ClaI 

3 μl BamHI pufru 

1 μl BamHI 

12,8 μl ddH2O 

Restrikční směs jsem inkubovala 4 hod při 37 °C a poté jsem ji inkubovala 20 min při 

80 °C k inaktivaci enzymů. Následně jsem purifikovala DNA pomocí QIAquick Purification kitu.  

Takto připravenou purifikovanou DNA pRosa26-MCS jsem použila k ligaci s iRFP670-Luc 

fragmentem. Ligační směs se skládala z: 

2 μl 10x T4 pufru (NEB, s 10mM ATP) 

1 μl T4 DNA ligasy (NEB, 400 U/μl) 

10 μl Rosa26-MCS (± 30 ng/μl) 

7 μl iRFP670-Luc (24 ng/μl) 

Ligační směs jsem inkubovala přes noc v lednici při 12 °C a poté jsem ji použila 

k transformaci kompetentních E.coli bakterií a izolaci plasmidové DNA pRosa26-iRFP670-Luc 

pomocí GeneJET Plasmid Miniprep kitu. Izolovala jsem 12 klonů, u kterých jsem ověřila 

přítomnost inzertu pomocí restrikce, PCR a sekvenování. K restrikci jsem použila enzym SalI. 

Restrikční směs se skládala z: 

1 μl 10x 0 pufr 

2 μl DNA (540-640 ng/μl) 

0,5 μl SalI(10 U/µL) 
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6,5 μl ddH2O 

Restrikční směs jsem inkubovala 1 hod při 37 °C a přítomnost vyštěpeného inzertu jsem 

ověřila pomocí agarózové elektroforézy (1% agarózový gel). 

Přítomnost inzertu jsem ověřila také pomocí PCR s primerem long oligo F a long oligo 

R, které jsem použila v kapitole 6.3.2 k amplifikaci syntetické MCS sekvence. Reakční směs se 

skládala z: 

2 μl GreenTaq pufr 

0,5 μl dNTPs 

0,2 μl GreenTaq polymeráza 

0,5 μl DNA (540-640 ng/μl) 

0,5 μl long oligo F primer 

0,5 μl long oligo R primer 

15,8 μl ddH2O 

Jako negativní kontrolu jsem použila ddH2O namísto DNA. Termocyklér byl nastaven na 

počáteční denaturaci 95 °C 5 min, poté 30 cyklů 95 °C 30 s → 59 °C 30 s → 72 °C 2 min, konečná 

syntéza 72 °C 3 min a chlazení na 4 °C až do vytažení vzorků. Přítomnost amplifikované 

sekvence jsem ověřila pomocí agarózové elektroforézy (1% agarózový gel). Očekávaný 

produkt měl velikost 2825 bp.  

Pro kontrolu inzerce sekvence iRFP670-Luc jsem vybrané klony poslala na sekvenování. 

Jako primer jsem použila primer R26 MCS seq z kapitoly 6.3.2. Sekvenace byla provedena 

společností Eurofins (LIGHTRUN Tube Sanger sequencing). 

6.3.5 Izolace a vložení loxP-PGK-loxP sekvence do vektoru pRosa26-IRFP670-Luc 

Sekvenci pro loxP-PGKp-neoR-loxP jsem izolovala z vektoru PGKneotpAlox2 (viz 

Obr. 16; Addgene #13444) pomocí PCR. 

Obrázek 16: Plasmidová mapa vektoru PGKneotpAlox2. 
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 K amplifikaci sekvence jsem použila primery prodloužené na 5‘ konci o homologní 

sekvenci k vektoru pRosa26-IRFP670-Luc (viz Obr. 17) tak, abych mohla inzert zaklonovat do 

vektoru pomocí In-Fusion® HD Cloning kitu.  

PGK F    GGCAAAGAATTCCCCCGCTCTAGAACTAGTGGATC 

PGK R    ATCCGTCGACGACCCATAACTTCGTATAGCATACATTATAC 

Sekvence primerů PGK F a PGK R označená červeně označuje část oligonukleotidu, 

která je komplementární ke krajům sekvence loxP-PGKp-neoR-loxP. Z důvodu homologie 

v rámci samotných loxP míst, je aplifikována sekvence již před loxP místy, kvůli absolutní 

homologii.   Část označená modře obsahuje sekvenci homologní k sekvenci vektoru pRosa26-

iRFP670-Luc, od restrikčního místa SmaI, ve kterém bude vektor před klonováním 

linearizován. 

Pro aplifikaci sekvence loxP-PGKp-neoR-loxP jsem sestavila směs: 

10 μl 5x Phusion HF pufr (Thermo Scientific) 

1 μl dNTPs (10 mM) 

0,5 μl Phusion DNA polymeráza (2 U/μl; Thermo Scientific) 

0,2 μl DNA (378,3 ng/μl) 

2,5 μl long oligo F primer (10 mM)  

2,5 μl long oligo R primer (10 mM) 

33,3 μl ddH2O 

Obrázek 17: Plasmidová mapa vektoru pRosa26-iRFP670-Luc, sestaveného v kapitole 6.3.4. 
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Jako negativní kontrolu jsem použila ddH2O namísto DNA. Termocyklér byl nastaven na 

počáteční denaturaci 98 °C 30 s, poté 30 cyklů 98 °C 5 s → 58 °C 15 s → 72 °C 1 min, konečná 

syntéza 72 °C 5 min a chlazení na 4 °C až do vytažení vzorků. Přítomnost amplifikované 

sekvence jsem ověřila pomocí agarózové elektroforézy (0,7% agarózový gel), na kterou jsem 

nanesla 1 μl z této směsi. Očekávaný produkt měl 2705 bp. Protože ale vznikly v malém 

množství i jiné, nespecifické produkty, DNA jsem nepurifikovala pomocí QIAquick Purification 

kitu, ale extrahovala jsem ji z gelu pomocí GeneJet Extraction kitu. 

Paralelně jsem si linearizovala vektor pRosa26-IRFP670-Luc pomocí enzymu SmaI. 

Restrikční směs o objemu 50 μl se skládala z: 

5 μl 10x Tango pufr 

2 μl SmaI (10 U/µL) 

33 μl ddH2O 

10 μl DNA (671,1 ng/μl) 

Směs jsem inkubovala 1 hod při 30 °C a poté jsem ověřila přítomnost linearizovaného 

vektoru pomocí 0,7% agarózové elektroforézy, na kterou jsem nanesla 1 μl restrikční směsi. 

Zbytek směsi jsem purifikovala pomocí QIAquick Purification kitu. 

S oběmi purifikovanými sekvencemi jsem následně sestavila klonovací reakci, která se 

skládala z: 

2 μl 5x In-Fusion HD Enzyme Premix 

1 μl linearizovaného vektoru Rosa26-IRFP670-Luc (94,1 ng/μl) 

6 μl loxP-PGK-loxP (44,1 ng/μl) 

1 μl ddH2O 

Tuto směs jsem inkubovala 15 min při 50 °C a poté jsem ji použila k transformaci Top10 

kompetentních bakterií E.coli. U 3 klonů jsem provedla kontrolu klonování restrikcí enzymem 

SalI a u dvou z nich také sekvenováním s primerem R26 MCS seq. Sekvenace byla provedena 

společností Eurofins (LIGHTRUN Tube Sanger sequencing). 

1 μl 10x 0pufr 

0,5 μl SalI (10 U/µL) 

6,5 μl ddH2O 

2 μl DNA (±500 ng/μl) 

Směs jsem inkubovala 1 hod při 37 °C a poté jsem ověřila přítomnost linearizovaného 

vektoru pomocí 1% agarózové elektroforézy. 

6.4 micro-CT ZOBRAZOVÁNÍ NÁDORŮ 

Nádory byly odebrány z NSG myší, kterým byly aplikovány RD-Luc buňky (viz kapitola 

6.2.2), případně z NSG myší, kterým byly aplikovány HCT-NTR buňky. HCT-NTR buňky jsou 

HCT116 buňky transfekované vektorem pGL4.26-SS-358 (Addgene, #68790), který obsahuje 

sekvenci pro nitroreduktázu (NTR). Transfekce byla provedena lipofektaminem 

(Lipofectamine™ Transfection Reagent, Invitrogen™). Buňky byly den před transfekcí 
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pasážovány a vysazeny do 6-jamkové misky v počtu 6,5 .105 buněk. Druhý den jsem připravila 

transfekční směs smícháním 500 μl RPMI 1640 média se 2,5 μl DNA (vektor pGL4.26-SS-358, 

1000 ng/μl) a 10 μl lipofektaminu. Tuto směs jsem inkubovala 30 min v pokojové teplotě a 

poté jsem ji přidala k 500 μl kompletního média HCT116 buněk v jamce misky s vysazenými 

buňkami. Druhý den jsem odstranila médium s liposomy a buňky jsem selektovala médiem 

s hygromycinem (Hygromycin B, 50 mg/mL, Invitrogen). Po 2 týdnech selekce jsem buňky 

připravila k aplikaci NSG myším obdobně jako v kapitole 6.2.5. Tyto buňky byly kontrastovány 

25% dusičnanem stříbrným. 

Nádory byly celé fixovány ve 4% PFA (paraformaldehyd) po dobu jednoho týdne a 

následně kontrastovány 25% Lugolovým roztokem (vodný roztok; 2 týdny), 25% dusičnanem 

stříbrným (fixace 4% PFA pouze 30 min, následně kontrastování 2 týdny vodným roztokem), 

2,5% vodným roztokem PMA (kyselina fosfomolybdenová, 1 měsíc) a 1% vodným roztokem 

PTA (kyselina fosfowolframová, 3 týdny). Po kontrastování byly nádory opláchnuty krátce v 1x 

PBS pufru (Phosphate Buffered Saline) a namontovány do zkrácené kultivační 14 ml zkumavky 

pomocí 2,5% agarózy, aby se zabránilo pohybu vzorku během skenování. Nádory byly 

skenovány pomocí Bruker SkyScan 1272 high resolution micro-CT o následujícím nastavení: 

Rozlišení:  2,5 μm 

Binning:   1x1 

Proud:   166 μA 

Expozice:   1520 ms 

Filtr:   Al 0,25 mm 

Průměrování:  4 

Rotační krok: 0,1 

360° sken 

Získané projekce byly následně rekonstruovány do 3D modelu pomocí InstaRecon 

softwaru (Bruker) s následujícím nastavením: 

Ring artefact correction: 10 

Beam hardening: 30 % 

Smoothing: 0 

Snímky výsledné 3D projekce nádorů, kontrastových různými látkami, byly pořízeny 

CTVox softwarem (Bruker) a byly porovnány se snímky získané MALDI zobrazováním a 

klasickým histologickým barvením hematoxylinem/eosinem. Výsledná data MALDI a 

histologického zobrazování byly provedeny servisním pracovištěm Českého centra pro 

genogenomiku (CCP, Institut molekulární genetiky, AV ČR).  

  



50 
 

7 VÝSLEDKY 

7.1. PŘÍPRAVA LENTIVIROVÉHO VEKTORU pHIV-iRFP670-Luc 

S využitím sekvencí z vektoru pHIV-iRFP720-E2A-Luc (Addgene #104587) a vektoru 

piRFP670-N1 (Addgene #45457) jsem sestavila nový lentivirový vektor pHIV-iRFP670-Luc. 

7.1.1 Amplifikace sekvence pro protein E2A a luciferázu metodou PCR 

Sekvence E2A-Luc vektoru pHIV-iRFP720-E2A-Luc byla amplifikována pomocí PCR. 

Výsledný PCR produkt byl analyzován pomocí 1% agarózového gelu (viz Obr. 18). 

PCR produkt jsem purifikovala pomocí QIAquick Purification kitu. Koncentrace 

izolované DNA byla 41,7 ng/μl. 

7.1.2 Ligace Luc-PCR do pGEM-T easy vektoru 

Sestavila jsem ligační směs dle protokolu v kapitole 6.1.2 a po inkubaci ve 12 °C 16 hod 

jsem touto DNA transformovala Top10 kompetentní bakterie E.coli. Transformované buňky 

jsem nanesla na LB/agarové kultivační misky s ampicilinem. Kontrolní miska, kde byly bakterie 

transformované prázdným pGEM-T easy bez přidané DNA, byly druhý den bez jediné kolonie. 

Na miskách s transformovanými bakteriemi DNA z ligační směsi jsem druhý den napočítala 48 

kolonií. Odsud jsem vybrala 4 kolonie a pomocí GeneJET Plasmid Miniprep kitu jsem izolovala 

plasmidovou DNA o koncentracích v Tab. 1. 

Tabulka 1: Koncentrace DNA pGem-T easy+Luc vektoru naměřená pomocí NanoDrop 
spektrofotometru (NanoDrop 2000, Thermo Scientific). DNA byla izolována ze 4 bakteriálních kolonií.   

Mini pGem-T easy+Luc 1 419,0 ng/μl 

Mini pGem-T easy+Luc 2 425,8 ng/μl 

Mini pGem-T easy+Luc 3 456,6 ng/μl 

Mini pGem-T easy+Luc 4 468,0 ng/μl 

Obrázek 18: Výsledek PCR amplifikace sekvence E2A-Luc – fotografie agarózového gelu. Reakce byla 

provedena ve 35 cyklech. M – velikostní standard GeneRuler 1 kb DNA ladder, Luc – amplifikovaná 

sekvence E2A-Luc z vektoru pHIV-iRFP720-E2A-Luc, NK – negativní kontrola (tk ddH2O místo DNA). 

Velikost amplifikované sekvence je 1731 bp. 

 M      Luc     NK 

 

2000 bp 
b 
1500 bp 
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7.1.3 Izolace DNA fragmentu Luc z pGEM-T easy + Luc 

Pro kontrolu ligace jsem provedla restrikci s restrikčními endonukleázami NotI a ClaI. 

Po inkubaci restrikce jsem nanesla všechny reakce na 0,7% agarózový gel a identifikovala jsem 

správné produkty (viz Obr. 19). Pomocí skalpelu jsem produkty vyřízla z gelu a pomocí GeneJet 

Gel extraction kitu jsem z něj izolovala plasmidovou DNA, jejíž koncentraci jsem změřila 

pomocí NanoDrop spektrofotometru (viz Tab. 2).  

Tabulka 2: Koncentrace DNA úseku Luc 1 a Luc 2 vyříznutého z agarózového gelu po restrikci 
z vektoru pGEM-T easy + Luc. Koncentrace byla měřena pomocí NanoDrop spektrofotometru. 

Fragment Luc 1 8,2 ng/μl 

Fragment Luc 2 7,8 ng/μl 

7.1.4 Izolace DNA fragmentu iRFP670 a kostry lentivirového vektoru pHIV-iRFP720-E2A-Luc 

Pomocí restrikčních endonukleáz EcoRI a NotI jsem izolovala sekvenci pro iRFP670 a 

pomocí EcoRI a ClaI jsem odstranila sekvenci iRFP720-E2A-Luc z vektoru pHIV-iRFP720-E2A-

Luc a nachystala si tak klonovací místo pro iRFP670 a Luc. Produkty restrikce vektoru piRFP670-

N1 (kapitola 6.1.4) a lentivirového vektoru pHIV-iRFP720-E2A-Luc (kapitola 6.1.5) byly 

naneseny na 0,7% agarózový gel (viz Obr. 20). Na tomto gelu jsem identifikovala konkrétní 

DNA produkt, který jsem následně z gelu vyřízla a izolovala DNA. Koncentrace těchto DNA 

fragmentů jsem změřila pomocí NanoDrop spektorofotometru (viz Tab. 3). 

Tabulka 3: Koncentrace fragmentu iRFP670 a pHIV kostry izolovaných z agarózového gelu po restrikci 
z vektoru piRFP670-N1 a pHIV-iRFP720-E2A-Luc naměřená NanoDrop spektrofotometrem. 

iRFP670 fragment 45,0 ng/μl 

pHIV kostra 13,1 ng/μl 

M         1-N        2-N       3-N       4-N        1-C        2-C        3-C        4-C     1-NC    2-NC       3-NC     4-NC       M 

Obrázek 19: Výsledek restrikce vektoru pGEM-T easy + Luc – fotografie agarózového gelu. Štěpeny 
byly vzorky pGEM-T easy + Luc 1-4 (viz kapitola 7.1.2) a to enzymy NotI (1-4N), ClaI (1-4C) a oběma 
enzymy (1-4NC). M – velikostní standard GeneRuler 1 kb DNA ladder. Označené produkty byly vyříznuty 
– očekávaná velikost 1720 bp.   

NotI           ClaI           Not I + ClaI           

Obrázek 20: Výsledek restrikce vektoru piRFP670-N1 a pHIV-iRFP720-E2A-Luc (pHIV) – fotografie 
agarózového gelu. Každý vektor byl štěpen dvakrát. M – velikostní standard GeneRuler 1 kb DNA 
ladder.  Označené pruhy byly vyříznuty – iRFP670 fragment o velikosti 987 bp, pHIV kostra vektoru o 
velikosti 6338 bp.  

M                   iRFP670                      pHIV  
 1           2                        1            2 

6000 bp 

3000 bp

 

1000 bp

 

1500 bp

 

2000 bp

 

3000 bp
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7.1.5 Ligace pHIV-kostry, iRFP670 fragmentu a Luc fragmentu 

Z izolovaných sekvencí pro kostru vektoru pHIV, fragmentu iRFP670 a sekvenci Luc 1 a 

Luc 2 jsem vytvořila ligační směsi (lišící se v Luc 1 a Luc 2). Ty jsem využila k transformaci Top10 

kompetentních bakterií E.coli a po jejich kultivaci na LB/agarové misce s ampicilinem jsem 

vybrala 10 kolonií, ze kterých jsem pomocí GeneJET Plasmid Miniprep kitu vyizolovala 

plasmidovou DNA o koncentracích v Tab. 4. Plasmid 1-5 vznikl ligací s Luc fragmentem 1, 

plasmid 6-10 ligací s Luc fragmentem 2. 

Tabulka 4: Koncentrace pHIV-iRFP670-Luc 1-10 naměřená NanoDrop spektrofotometrem. pHIV-
iRFP670-Luc 1-5 vznikly ligací fragmentu Luc 1, pHIV-iRFP670-Luc 6-10 ligací fragmentu Luc 2. 

pHIV-iRFP670-Luc 1 470,2 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 2 477,2 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 3 555,8 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 4 545,8 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 5 569,5 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 6 522,4 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 7 530,1 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 8 540,4 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 9 479,3 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 10 488,8 ng/μl 

Ligaci jsem ověřila pomocí restrikčních enzymů (EcoRI, ClaI), přes jejichž restrikční místa 

jsem vektor ligovala (viz Obr. 21) a pomocí PCR amplifikace (viz Obr. 22).  

Obrázek 21: Výsledek restrikce vektoru pHIV-iRFP670-Luc 1-10 – fotografie agarózového gelu. Každý 

vektor byl štěpen dvěmi restrikčními endonukleázami EcoRI a ClaI. M – velikostní standard GeneRuler 1 

kb plus DNA ladder. Očekávané produkty mají velikost 6338 bp a 2709 bp. 

M      1      2       3      4      5      6       7      8      9      10 

5000 bp

 

7000 bp

 

3000 bp

 

Obrázek 22: Výsledek PCR amplifikace sekvence iRFP670-Luc vektoru pHIV-iRFP670-Luc 1-10 s primery 

Seq-pHIV-pr4 a R-Luc – fotografie agarózového gelu. Reakce byla provedena ve 30 cyklech. M – 

velikostní standard GeneRuler 1 kb plus DNA ladder, NK – negativní kontrola (tk ddH2O místo DNA). 

Očekávaná velikost produktu byla 2899 bp.  

 M    1    2      3     4    5    6     7     8    9    10   NK 

3000 bp
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Sestavený vektor pHIV-iRFP670-Luc jsem nechala osekvenovat společností Eurofins 

(Sangerovo sekvenování), abych ověřila správnost ligace a zda nebyla během klonování 

zanesena chyba do sekvence (viz Obr. 23).  

Obrázek 23: Anotované schéma výsledné sekvence inzertu vektoru pHIV-iRFP670-Luc po Sangerově 
sekvenaci.  

7.1.6 Sestavení vektoru pHIV-iRFP670-Luc pomocí In-Fusion® HD Cloning Kitu 

Protože se nepodařilo fluorescenční ani bioluminiscenční signál z vektoru v nádorových 

buňkách zobrazit (viz kapitola 7.2), sestavila jsem tento vektor pomocí klonovacího kitu  

In-Fusion, díky čemuž jsem nemusela vkládat do sekvence mezi fluorescenční protein a 

luciferázu žádné nukleotidy pro tvorbu restrikčního místa. Sekvenci fluorescenčního proteinu 

iRFP670 a luciferázy jsem amplifikovala speciálními primery (viz kapitola 6.1.9) pomocí PCR 

(viz Obr. 24).  

Koncentraace DNA amplifikované sekvence Luc byla 92 ng/μl, iRFP670 42 ng/μl. Po 

klonování vektoru pHIV-iRFP670-Luc In-Fusion kitem jsem naměřila koncentraci DNA tohoto 

vektoru izolovaného z 10 bakteriálních kolonií (viz Tab. 5). Provedla jsem kontrolu klonovací 

reakce pomocí restrikčního štěpení enzymy AgeI a ClaI (viz Obr 25), pomocí PCR primery 

iRFP670-fus F a Luc-fus R (viz Obr. 26) a na závěr jsem ji ověřila pomocí Sangerova sekvenování 

(viz Obr. 27). Tento vektor byl poté použitý pro transdukci HCT116 nádorové buněčné linie.  

Obrázek 24: Výsledek restrikce vektoru pHIV-iRFP720-E2A-Luc (A) a PCR amplifikace sekvence 

iRFP670 a Luc – fotografie agarózového gelu. A) Vektor pHIV-iRFP720-E2A-Luc byl štěpen restrikčními 

endonukleázami NotI a ClaI pro izolaci kostry tohoto vektoru (značený červeně) a jeho přípravu 

k zaklonování sekvence iRFP670 a Luc. B) Sekvence Luc byla amplifikována z vektoru pHIV-iRFP720-

E2A-Luc a iRFP670 z vektoru piRFP670-N1 pomocí PCR. Reakce byla ve 30 cyklech, očekávaná velikost 

iRFP670 je přibližně 950 bp, Luc přibižně 1700 bp. M – velikostní standard (GeneRuler 1 kb plus DNA 

ladder, 1 μg/μl, Thermo Scientific), NK – negativní kontrola (dd H2O). 

3000 bp

 

5000 bp

 

2000 bp

 
1000 bp

 

  A)    M             pHIV-iRFP720-E2A-Luc   B)    NK          Luc        iRFP670          M 
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Tabulka 5: Koncentrace pHIV-iRFP670-Luc 1-10, sestaveného In-Fusion klonováním, naměřená 
NanoDrop spektrofotometrem. DNA byla izolována z 10 narostlých kolonií. 

pHIV-iRFP670-Luc 1 (fus) 512,5 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 2 (fus) 545,3 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 3 (fus) 536,0 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 4 (fus) 566,7 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 5 (fus) 543,0 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 6 (fus) 430,0 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 7 (fus) 461,2 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 8 (fus) 141,2 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 9 (fus) 485,6 ng/μl 

pHIV-iRFP670-Luc 10 (fus) 467,0 ng/μl 

 M       1        2        3       4        5        6       7        8       9      10    

5000 bp

 

1500 bp

 

  500 bp

 

Obrázek 25: Výsledek restrikce vektoru pHIV-iRFP670-Luc 1-10 vytvořeného In-Fusion klonováním – 
fotografie agarózového gelu. Každý vektor byl štěpen dvěma restrikčními endonukleázami AgeI a ClaI 
a očekávány byly 4 produkty (5223 bp, 2140 bp, 1106 bp, 523 bp). M – velikostní standard GeneRuler 
1 kb plus DNA ladder.  

Obrázek 26: Výsledek PCR amplifikace sekvence iRFP670-Luc vektoru pHIV-iRFP670-Luc 1-10, 
sestaveného In-Fusion klonováním, s primery primery iRFP670-fus F a Luc-fus R – fotografie 
agarózového gelu. Reakce byla provedena ve 30 cyklech. M – velikostní standard GeneRuler 1 kb plus 
DNA ladder, NK – negativní kontrola (tk ddH2O místo DNA). Očekávaná velikost produktu byla přibližně 
2700 bp. 

  3000 bp

   2000 bp

 

 M      1        2       3        4       5        6        7       8        9      10    NK 

Obrázek 27: Anotované schéma výsledné sekvence inzertu vektoru pHIV-iRFP670-Luc (fus) po 
Sangerově sekvenaci.  
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7.2 IN VIVO ZOBRAZOVÁNÍ DYNAMIKY RŮSTU NÁDORŮ NSG MYŠÍ 

Testovala jsem, zda může být lentivirový vektor pHIV-iRFP720-E2A-Luc vhodným 

nástrojem ke sledování růstu transplantovaných nádorů v imunodeficientních myších pomocí 

In-vivo Xtreme zobrazovacího zařízení. Po ověření jeho funkce a optimalizaci protokolu pro 

zobrazování dějů během růstu nádoru, jsem modifikovala jeho sekvenci, a to nahrazením 

sekvence pro fluorescenční protein iRFP720 za sekvenci pro fluorescenční protein iRFP670, 

který může být dále využíván pro zobrazování fluorescence v obdobných in vivo či 

mikroskopických zobrazovacích zařízeních. iRFP670 byl nahrazen, protože za žádných 

podmínek nebylo možné fluorescenční signál iRFP720 detekovat. 

7.2.1 Zobrazování dynamiky růstu nádorů RD-iRFP720-Luc  

Po přípravě buněčné linie RD-iRFP720-Luc lentivirovou transdukcí vektorem pHIV-

iRFP720-E2A-Luc a jejich subkutánní aplikaci imunodeficientním NSG myším jsem pravidelně 

zobrazovala luminiscenční signál každé 3-4 dny (viz Obr. 28) ve 3 NSG myších po 

intraperitoneální aplikaci luciferinu (XenoLight D-Luciferin, 15 mg/ml, PerkinElmer) pomocí In-

Vivo Xtreme zobrazovacího zařízení (Bruker). Dohromady bylo 18 měření (den 2 – den 62 po 

aplikaci transdukovaných nádorových buněk).  

Výsledky ze zobrazování jsou shrnuty v Grafu 1, kde je znázorněná suma detekovaného 

bioluminiscenčního signálu v nádorech. Protože se některé dny nepodařil signál v nádoru 

zobrazit ani po opětovné aplikaci luciferinu, v Grafu 1 jsou chybějící hodnoty. Myš 83S-B6785 

byla usmrcena den 48 po transplantaci nádorových buněk kvůli velikosti nádoru a zdravotními 

stavu myši. Zbývající dvě myši, 83S-B6784 a 83S-B6786, byly usmrceny 62. den po aplikaci 

nádorových buněk RD-iRFP720-Luc ze stejného důvodu.  

Graf 1: Suma luminiscenčního signálu naměřeného in vivo v nádorech NSG myší 83S-B6784, 83S-
B6785 a 83S-B6786. Proběhlo 18 měření během 62 dní, s výjimkou vzorku 83S-B6785, který byl 

usmrcen 48 dní po aplikaci nádorové buněčné linie RD-iRFP720-Luc. Day p.i. – post injection (počet 
dní po aplikaci buněk).  
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Obrázek 28: In vivo zobrazování luminiscence NSG myší s nádory linie RD-IRFP720-Luc po aplikaci 
luciferinu (XenoLight D-Luciferin, 15 mg/ml, PerkinElmer). Poloha na pravém boku. Měřeny byly 3 NGS 
myši (83S-B6784, 83S-B6785, 83S-B6786). * - NSG myš 83S-B6785 usmrcena 48 dní po aplikaci 
nádorových buněk; p.i. – post injection (počet dní po aplikaci buněk). 

* * 

* 
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Fluorescenční signál proteinu iRFP720 se nepovedlo rozbrazit za stanovených 

podmínek (excitace 700 nm, emise 750 nm), ani při jiných vlnových délkách. Napříč tomu je 

tento vektor díky luciferáze vhodným nástrojem pro studium dějů během nádorového růstu. 

Díky tomuto reportéru jsem mohla spolu se stoupajícím signálem sledovat růst nádoru. 

Protože ale duální reportér umožňuje širší využití tohoto vektoru, ne jen pro in vivo 

zobrazování nádorů detekcí bioluminiscence, ale také pro mikroskopické zobrazování 

fluorescence, byl lentivirový vektor upraven náhradou iRFP720 za sekvenci pro iRFP670.  

7.2.2 Zobrazování dynamiky růstu nádorů HCT116-iRFP670-Luc pomocí luminiscence a 

fluorescence 

Druhý experiment jsem provedla s využitím lentivirového vektoru pHIV-iRFP670-Luc 

připraveného v kapitole 6.1.7 a později i připraveného pomocí In-Fusion Cloning kitu z kapitoly 

6.1.9. Vektor pHIV-iRFP670-Luc 4 a 7 (viz kapitola 6.1.7) jsem využila k transfekci HEK293 

buněk za cílem tvorby lentivirových partikulí. V transfekovaných HEK293 buňkách jsem 

detekovala luminiscenční (viz Obr. 29) a fluorescenční signál (viz Obr. 30), abych ověřila, že 

transfekce proběhla, pomocí In-Vivo Xtreme zobrazovacího zařízení (Bruker). 

V transfekovaných HEK293 buňkách byl detekován velmi slabý luminiscenční signál 

v případě obou klonů (pHIV-iRFP670-Luc 4 a 7), pravděpodobně kvůli problému v samotné 

sekvenci vektoru. U stejných buněk byl detekován také fluorescenční signál, který se podařilo 

detekovat pouze v HEK293 buňkách transfekovanách vektorem pHIV-iRFP670-Luc 4. 

Sekvenčně jsou ale vektory pHIV-iRFP670-Luc naprosto identické. Protože ale v buňkách 

transfekovaných vektorem pHIV-iRFP670-Luc 4 je fluorescenční signál detekován, ale 

luminiscenční nikoliv, u těchto buněk nemůže proces transfekce ovlivnit luminiscenční 

protein. Z toho důvodu jsem se rozhodla vektor pHIV-iRFP670-Luc opravit, a to 

znovusestavením pomocí In-Fusion klonovacího kitu, díky kterému jsem nemusela vkládat 

aditivní sekvenci mezi fluorescenční a luminiscenční protein, která by potenciálně mohla vadit 

při posttranslačním sestřihu fúzního proteinu iRFP670-E2A-Luc v E2A sekvenci.  

Obrázek 29: Luminiscenční signál detekovaný v transfekovaných HEK293 buňkách vektorem pHIV-
iRFP670-Luc 4 a 7. Luminiscenční signál byl detekován po přidání substrátu luciferinu a 5 min inkubaci. 
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Tři klony nově sestaveného vektoru pHIV-iRFP670-Luc 1, 4 a 7 jsem použila k transfekci 

HEK293 buněk za účelem tvorby lentivirových partikulí a opět jsem pro kontrolu zobrazovala 

fluorescenční a luminiscenční signál In-Vivo Xtreme zobrazovacího zařízením (Bruker) (viz 

Obr. 31).  

Fluorescenční signál v buňkách na Obr. 31 byl detekován při emisní vlnové délce 

830 nm. Při detekci fluorescenčního signálu za emisní vlnové délky kratší, 700 nm, která by 

nejblíže odpovídala ideální emisní vlnové délce pro detekci signálu iRFP670, nebyl téměř žádný 

signál zaznamenaný. Obdobně jako u emisních vlnových délek 750 nm a 790 nm (viz Obr. 32). 

Signál je také téměř o 3 řády nižší, než v porovnání s buňkami na Obr. 30. Protože je signál ale 

Luminiscence Fluorescence 
1 1 

7 7 

4 
4 

Obrázek 31: Fluorescenční a luminiscenční signál detekovaný v transfekovaných HEK293 buňkách 
vektorem pHIV-iRFP670-Luc (fus) 1, 4 a 7. Luminiscenční signál byl detekován po přidání substrátu 
luciferinu a 5 min inkubaci. Flurescenční signál byl zobrazován na základě těchto parametrů: excitační 
vlnová délka 650 nm, emisní vlnová délka 830 nm, doba detekce 10 vteřin. 

Obrázek 30: Fluorescenční signál detekovaný v transfekovaných HEK293 buňkách vektorem pHIV-
iRFP670-Luc 4 a 7. Fluorescenční signál byl zobrazován na základě těchto parametrů: excitační vlnová 
délka 650 nm, emisní vlnová délka 700 nm, doba detekce 10 vteřin. 
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stále detekován a sekvenační analýza potvrdila přítomnost sekvence iRFP670, problém bude 

pravděpodobně v posttranslační úpravě proteinu, který způsobuje posun v emisním spektru. 

Lentivirové partikule získané transfekcí těmito klony vektoru pHIV-iRFP670-Luc (fus) 

jsem použila k transdukci nádorové buněčné linie HCT116. Po transplantaci těchto buněk NSG 

myším jsem zobrazovala luminiscenční i fluorescenční signál každé 3-4 dny od aplikace po 

dobu 3 týdnů (viz Obr. 33 a 34). NSG myš, které byly aplikovány buňky HCT116-iRFP670-Luc 7, 

zemřela druhý den po aplikaci. Proto byly zobrazovány jen myši 83S-G8543 a 83S-G8542, 

kterým byly aplikovány buňky HCT116-iRFP670-Luc 1 (83S-G8543) a 4 (83S-G8542). 

Výsledky ze zobrazování fluorescence a luminiscence jsou shrnuty v Grafu 2 a Grafu 3, 

kde je znázorněná suma detekovaného bioluminiscenčního či fluorescenčního signálu 

v nádorech obou myší. Myš 83S-G9642 byla usmrcena den 17 po transplantaci nádorových 

buněk, kvůli velikosti nádoru a zdravotními stavu myši. Myš 83S-G9643 byla ze stejných 

důvodů usmrcena 21. den po aplikaci nádorových buněk. V Grafu 4 jsou porovnány oba 

signály, fluorescenční a luminiscenční, detekovány v nádorech.  

 

Obrázek 32: Fluorescenční detekovaný v transfekovaných HEK293 buňkách vektorem pHIV-iRFP670-
Luc (fus) 1, 4 a 7.. Flurescenční signál byl zobrazován na základě těchto parametrů: excitační vlnová 
délka 650 nm, emisní vlnová délka 700-830 nm, doba detekce 10 vteřin. 
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Obrázek 33: In vivo zobrazování fluorescence NSG myší s nádory linie HCT116-IRFP670-Luc. Poloha 
na pravém boku. Fluorescenční signál byl zobrazován na základě těchto parametrů: excitační vlnová 
délka 650 nm, emisní vlnová délka 830 nm, doba detekce 10 vteřin. * - NSG myš 83S-G8542 byla 
usmrcena 17 dní po aplikaci nádorových buněk; Day p.i. – post injection (počet dní po aplikaci buněk). 

Obrázek 34: In vivo zobrazování luminiscence NSG myší s nádory linie HCT116-IRFP670-Luc po 
aplikaci luciferinu (XenoLight D-Luciferin, 15 mg/ml, PerkinElmer). Poloha na pravém boku. * - NSG 
myš 83S-G8542 byla usmrcena 17 dní po aplikaci nádorových buněk; p.i. – post injection (počet dní po 
aplikaci buněk). 
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Graf 2: Suma fluorescenčního signálu naměřeného in vivo v nádorech NSG myší 83S-G9643 (pHIV-
iRFP670-Luc (fus) 1) a 83S-B6785 (pHIV-iRFP670-Luc (fus) 4). Proběhlo 6 měření během 3 týdnů, 
s výjimkou myši 83S-G9642, která byla usmrcena 17 dní po aplikaci nádorové buněčné linie HCT-
iRFP670-Luc. Day p.i. – post injection (počet dní po aplikaci buněk). Den 3 po aplikaci signál nebyl 
detekován kvůli technickým potížím.  
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Graf 3: Suma luminiscenčního signálu naměřeného in vivo v nádorech myší 83S-G9643 (pHIV-
iRFP670-Luc (fus) 1) a 83S-B6785 (pHIV-iRFP670-Luc (fus) 4). Proběhlo 6 měření během 3 týdnů, 
s výjimkou myši 83S-G9642, která byla usmrcena 17 dní po aplikaci nádorové buněčné linie HCT-
iRFP670-Luc. Day p.i. – post injection (počet dní po aplikaci buněk).  
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Duální reporérový systém, navržený a sestavený v kapitole 6.1, umožňuje neinvazivní 

zobrazování nádorového růstu v modelových zvířatech. V NSG myších s transplantovanými 

nádorovými buňkami, nesoucí tento duální reportér, jsem detekovala fluorescenční signál i 

luminiscenční signál. Z Obr. 33 a 34 je jasně vidět, že oba signály svojí lokalizací odpovídají 

transplantovanému nádoru a poskytují tak informace o dynamice jeho růstu, kterou by pouze 

histologická analýza nikdy nemohla postihnout v čase.  

Luminiscence je velmi dobrý reportér pro studium těchto dějů, ale jak je možné 

pozorovat z Grafu 3 a 4, jeho signál je řádově nižší než v případě fluorescence. Další nevýhodou 

tohoto reporéru je také fakt, že signál je závislý na administraci substrátu a jeho penetraci do 

nádorových buněk. To může způsobit nekonzistentnost v detekovaných hodnotách 

Graf 4: Porovnání sum luminiscenčního (modrá a oranžová) a fluorescenčního (šedá a žlutá) signálu, 
detekovaných in vivo v nádorech myší 83S-G9643 (pHIV-iRFP670-Luc 1) a 83S-G9642 (pHIV-iRFP670-
Luc 4). Pravá osa se vztahuje k hodnotám 83S-G9643 (iRFP; šedá) a 83S-G9642 (iRFP; žlutá), 
naměřeným detekcí fluorescenčního signálu v nádorech obou myší. Levá osa se vztahuje k hodnotám 
83S-G9643 (Luc, modrá) a 83S-G9642 (Luc, oranžová) naměřeným detekcí luminiscenčního signálu v 
nádorech. 
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luminiscenčního signálu, jak je tomu v Grafu 3, případně také může dojít k úplné absenci 

signálu, jak je tomu v kapitole 7.2.1 Graf 1. Proto je vhodné mít i fluorescenční reportér, který 

poskytne dodatečné informace o nádorovém růstu. Z Grafu 2 můžeme pozorovat kontinuální 

změnu signálu, odpovídající nádorovému růstu, a postupné klesání, kdy dochází ke zvýšení 

počtu buněk bez reporéru, patrně endogenními buňami. Fluoresenční reporér je taky 

vhodným nástrojem v případě ex vivo studie nádorů pomocí konfokálního mikroskopu, kdy 

můžeme studovat vlastnosti nádorových buněk na řezech nádorem. 

7.3 PŘÍPRAVA VEKTORU pR26-PGKloxP2-iRFP670-Luc PRO TVORBU 

REPORTÉROVÉ MYŠÍ LINIE 

S využitím sekvence z vektoru pHIV-iRFP670-Luc z kapitoly 6.1, vektoru PGKneotpAlox2 

(Addgene #13444) a vektoru pDonor Rosa 26 (Plasmid #37200) jsem sestavila targetovací 

vektor lokusu ROSA26 pR26-PGKloxP2-IRFP670-Luc (viz Obr. 35). Targetováním tohoto lokusu 

v myších embryonálních kmenových buňkách můžeme vytvořit reporérovou myš, díky které 

budeme moci sledovat vznik nádoru v genetických modelech nádorových onemocnění.  

7.3.1 Příprava vektoru pRosa26-MCS 

Základ tohoto targetovacího konstruktu je vektor pDonor Rosa26, který obsahuje 

homologní ramena pro lokus ROSA26. Tento vektor jsem připravila ke klonování syntetického 

MCS oligonukleotidu restrikcí pomocí restriktázy EcoRI, čímž jsem vystřihla sekvenci mezi 

homologními rameny vektor tak otevřela pro další klonování (viz Obr. 36). 

Obrázek 36: Výsledek restrikce upraveného vektoru pDonor Rosa26 Flirt MCS pomocí restrikčního 

enzymu EcoRI – fotografie agarózového gelu. Restrikce byly provedeny ve dvou reakcích. Očekávaný 

produkt má velikost 6184 bp, proto pouze produkt 2 bude použitý pro další klonování. M – velikostní 

standard GeneRuler 1 kb DNA ladder. 

6000 bp 

 
3000 bp 

 

M         1          2 

Obrázek 35: Schéma konstruktu pR26-PGKloxP2-iRFP670-Luc ke genomové manipulaci myších 

embryonálních kmenových buněk (mESC). 5‘ a 3‘ homologní ramena k ROSA26 lokusu umožní 

homologní rekombinaci v mESC. Konstrukt se skládá z CAGEN – silný syntetický promotor (kuřecí β-

aktin promotor/králičí β-globinové akceptorové místo/cytomegalovitový enhancer) a sekvence pro 

neomycinovou rezistenci (neoR) pod kontrolou promotoru fosfoglycerátové kinázy (PGKp) následovaná 

dvěmi polyA sekvencemi odvozenými z polyA thymidin kinázy herpes simplex viru a jednou polyA SV40 

viru. Tato sekvence pro neoR je obklopená loxP místy pro Cre rekombinaci, jejíž výsledkem bude exprese 

duálního reportéru iRFP670-Luc. 
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Aby nedošlo k opětovnému spojení konců vektoru pDonor Rosa26, defosforylovala 

jsem 5‘ konce linearizovaného vektoru pomocí alkalické fosfatázy. Purifikovaný vektor o 

koncentraci 7 ng/μl jsem použila k dalšímu klonování. 

Po objednání syntetické sekvence MCS (Sigma-Aldrich), kterou jsem navrhla, byla 

amplifikována, abych získala dvouvláknový oligonukleotid. Amplifikaci jsem provedla pomocí 

PCR reakce s primery long oligo F a long oligo R. Část produktů jsem nanesla na 2,5% agarózový 

gel pro kontrolu reakce (viz Obr. 37), zbytek jsem purifikovala pro další klonování (viz Tab. 6). 

Tabulka 6: Koncentrace purifikovaných MCS sekvencí, amplifikovaných pomocí PCR reakce. 
Koncentrace byla měřená NanoDrop spektrofotometrem. 

MCS 1 (long oligo 1) 18,1 ng/μl 

MCS 2 (long oligo 2) 17,9 ng/μl 

MCS 3 (long oligo 3) 15,1 ng/μl 

MCS 4 (long oligo 4) 23,1 ng/μl 

Purifikované sekvence MCS jsem štěpila restrikční endonukleázou EcoRI, abych na koncích 

vytvořila lepivé konce a umožnila tak jejich zaklonování mezi homologní ramena vektoru 

pDonor Rosa26. Takto upravené MCS sekvence jsem separovala na gelu, abych odstranila 

koncové odštěpené sekvence a DNA jsem z gelu extrahovala pomocí GeneJet Gel extraction 

kitu (viz Tab. 7). 

Tabulka 7: Koncentrace MCS sekvencí, extrahovaných z agarózového gelu po jejich restrikci EcoRI 
enzymem. Koncentrace byla měřena NanoDrop spektrofotometrem. 

MCS 1 (EcoRI) 0,6 ng/μl 

MCS 2 (EcoRI) 1 ng/μl 

MCS 2 (EcoRI) jsem použila k ligaci s vektorem pDonor Rosa26, otevřený také pomocí 

enzymu EcoRI, a transformaci Top10 kompetentních bakterií E. coli (viz Tab. 8). 

Obrázek 37: Výsledek PCR amplifikací MCS sekvence s primery long oligo F a long oligo R – fotografie 
agarózového gelu. Reakce byla provedena ve 35 cyklech. M – velikostní standard GeneRuler 100 bp 
plus DNA ladder, NK – negativní kontrola (tk ddH2O místo DNA). Očekávaná velikost produktu byla 172 
bp. 

M                              NK       1         2        3         4 

200 bp 
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Tabulka 8: Koncentrace pRosa26-MCS 1-12 naměřená NanoDrop spektrofotometrem. Vektor 
pRosa26-MCS vznikl ligací linearizovaného a upraveného vektoru pDonor Rosa26 a syntetického 
oligonukleotidu MCS. 

pRosa26-MCS 1 498,4 ng/μl 

pRosa26-MCS 2 426,8 ng/μl 

pRosa26-MCS 3 482,8 ng/μl 

pRosa26-MCS 4 559,2 ng/μl 

pRosa26-MCS 5 478,8 ng/μl 

pRosa26-MCS 6 487,0 ng/μl 

pRosa26-MCS 7 551,4 ng/μl 

pRosa26-MCS 8 616,8 ng/μl 

 

 ng/μl 

pRosa26-MCS 9 548,4 ng/μl 

pRosa26-MCS 10 538,0 ng/μl 

pRosa26-MCS 11 590,0 ng/μl 

pRosa26-MCS 12 515,6 ng/μl 

Pomocí restrikčních enzymů, jejichž restrikční místa se nacházejí v synteticky 

připraveném MCS zaklonovaném mezi homologními ramenami ROSA26 lokusu, jsem 

zkontrolovala správnost ligace a přítomnost tohoto inzertu (viz Obr. 38). 

Na Obr. 38 můžeme jasně vidět, že k restrikci klonů vektoru pRosa26-MCS došlo 

v restrikčních místech pro restriktázu SalI, BamHI a SmaI, ale po restrikci enzymem ClaI zůstal 

vektor neštěpen. Restrikční místo enzymu ClaI se skládá z nukleotidů ATCGAT. V případě tedy, 

Obrázek 38: Výsledek restrikce vektoru pRosa26-MCS – fotografie agarózového gelu. Každý klon byl 
štěpen enzymy BamHI, ClaI, SmaI a SalI, jejichž restrikční místo se nachází v MCS sekvenci tohoto 
vektoru. M – velikostní standard GeneRuler 1 kb DNA ladder (1 kb plus u SalI) K – neštěpený vektor 
pRosa26-MCS. Očekávané produkty mají velikost 6343 bp. 

6000 bp 

6000 bp 

7000 bp 
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M      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    11    12 1      2      3      4       5      6      7      8      9     10    11    12 
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že na 5‘ konci této sekvence se nachází G, či na 3‘ konci C, dojde k methylaci adeninu Dam 

methylázou, která rozeznává sekvenci GATC (Marinus et Løbner-Olesen, 2013), což byl případ 

restrikčního místa ClaI ve vektoru pRosa26-MCS. Ligační směs jsem použila k transformaci 

dam-/dcm- kompetentních buněk E.coli a opět jsem izolovala DNA tohoto vektoru (viz Tab. 9). 

Pomocí stejných restrikčních enzymů jako na Obr. 35 jsem zkontrolovala, zda došlo ke správné 

ligaci (viz Obr. 39). 

Tabulka 9: Koncentrace pRosa26-MCS 1-10, izolovaných z dam-/dcm- transformovaných bakterií E. 

coli, naměřené NanoDrop spektrofotometrem. Vektor pRosa26-MCS vznikl ligací linearizovaného a 

upraveného vektoru pDonor Rosa26 a syntetického oligonukleotidu MCS. 

pRosa26-MCS 1 282,5 ng/μl 

pRosa26-MCS 2 287,5 ng/μl 

pRosa26-MCS 3 271,4 ng/μl 

pRosa26-MCS 4 251,1 ng/μl 

pRosa26-MCS 5 258,5 ng/μl 

pRosa26-MCS 6 287,3 ng/μl 

pRosa26-MCS 7 199,5 ng/μl 

pRosa26-MCS 8 246,8 ng/μl 

 

 ng/μl 

pRosa26-MCS 9 257,3 ng/μl 

pRosa26-MCS 10 222,4 ng/μl 

 U čtyř klonů vektoru pRosa26-MCS (2, 5, 6, 10) byla provedena kontrola ligace také 

pomocí PCR (viz Obr. 40) a sekvenování (viz Obr. 41). 

 

M   1     2     3    4     5    6     7    8    9    10     

M    1    2    3     4     5    6    7     8    9    10     

M   1    2     3     4    5     6    7     8    9    10     

  1    2    3     4    5    6     7    8    9    10                M 

Obrázek 39: Výsledek restrikce vektoru pRosa26-MCS, izolovaného z dam-/dcm- transformovaných 

bakterií E. coli – fotografie agarózového gelu. Každý klon byl štěpen enzymy BamHI, ClaI, SmaI a SalI, 

jejichž restrikční místo se nachází v MCS sekvenci tohoto vektoru. M – velikostní standard (GeneRuler 

1 kb DNA ladder). Očekávané produkty mají velikost 6343 bp. 

6000 bp 

6000 bp 

6000 bp 

6000 bp 
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Obrázek 40: Výsledek PCR amplifikací MCS sekvence vektoru pRosa26-MCS 2, 5, 6 a 10 – fotografie 
agarózového gelu. Reakce byla provedena ve 40 cyklech. M – velikostní standard GeneRuler 100 bp 
plus DNA ladder, NK – negativní kontrola (tk ddH2O místo DNA). Očekávaná velikost produktu byla 
92 bp. 

100 bp 

M      2         5        6      10     NK     

Obrázek 41: Sekvenční alignment syntetického MCS a výsledné sekvenace vektorů pRosa26-MCS 2, 
5, 6 a 10. Vektor pRosa26-MCS se až na pár nukleotidových polymorfismů shoduje se syntetickým MCS. 
U vektoru pRosa26-MCS 5 a 6 došlo k zaklonování MCS v opačném směru, v případě pRosa26-MCS 6 
dvakrát. Ve vektoru pRosa26-MCS 10 došlo k zaklonování bezchybně. Alignment byl proveden 
programem LALIGN (Pairwise Sequence Alignment, The European Bioinformatics Institute EMBL-EBI). 

pRosa26-MCS 2 pRosa26-MCS 5 

pRosa26-MCS 6 

pRosa26-MCS 10 
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7.3.2 Příprava vektoru pRosa26-IRFP670-Luc 

Nejprve jsem izolovala sekvenci iRFP670-Luc z vektoru pHIV-iRFP670-Luc pomocí 

restrikčních endonukleáz BamHI a ClaI (viz Obr. 42). Obě sekvence iRFP670-Luc byly z gelu 

vyříznuty a izolovany společně, pro získání vyšší koncentrace DNA. Koncentrace iRFP670-Luc 

byla 24 ng/μl. 

Vektor pRosa26-MCS 2, 5, 6 a 10 byl linearizován pomocí restrikčních endonukleáz 

BamHI a ClaI, aby mohlo dojít k ligaci sekvence iRFP670-Luc (viz Obr. 43). Produkty restrikce 

byly purifikovány QIAquick Purification kitem (viz Tab. 10).  

Tabulka 10: Koncentrace purifikovaných vektorů pRosa26-MCS 2, 5, 6 a 10, linearizovaných enzymy 

BamHI a ClaI, naměřené NanoDrop spektrofotometrem.  

pRosa26-MCS (lin.) 2 39,1 ng/μl 

pRosa26-MCS (lin.) 5 32,2 ng/μl 

pRosa26-MCS (lin.) 6 41,1 ng/μl 

pRosa26-MCS (lin.) 10 25,1 ng/μl 

Každý klon vektoru pRosa26-MCS jsem použila k ligaci inzertu iRFP670-Luc a z každé 

ligační směsi jsem izolovala 3 klony vektoru pRosa26-iRFP670-Luc (viz Tab. 11). 

Obrázek 42: Výsledek restrikce vektoru pHIV-iRFP670-Luc – fotografie agarózového gelu. Vektor byl 

dvakrát štěpen enzymy BamHI a ClaI. Sekvence iRFP670-Luc o velikosti 2649 bp byla na gelu 

identifikována a vyřezána. M – velikostní standard GeneRuler 1 kb DNA ladder).  

 

6000 bp 

3000 bp 

6000 bp 

M       2         5        6      10     

Obrázek 43: Výsledek restrikce vektoru pRosa26-MCS 2, 5, 6 a 10 – fotografie agarózového gelu. 
Vektor byl štěpen enzymy BamHI a ClaI. Velikost vektoru je 6342 bp. M – velikostní standard GeneRuler 
1 kb DNA ladder).  
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Tabulka 11: Koncentrace vektorů pRosa26-iRFP670-Luc naměřené NanoDrop spektrofotometrem. 
Vektor vznikl ligací linearizovaného pRosa26-MCS a sekvence iRFP670-Luc, izolované z vektoru pHIV-
iRFP670-Luc. 

pRosa26-iRFP670-Luc 2.1 578,3 ng/μl 

pRosa26-iRFP670-Luc 2.2 584,3 ng/μl 

pRosa26-iRFP670-Luc 2.3 665,2 ng/μl 

pRosa26-iRFP670-Luc 5.1 477,1 ng/μl 

pRosa26-iRFP670-Luc 5.2 604,0 ng/μl 

pRosa26-iRFP670-Luc 5.3 562,8 ng/μl 

pRosa26-iRFP670-Luc 6.1 540,8 ng/μl 

pRosa26-iRFP670-Luc 6.2 566,6 ng/μl 

 

 ng/μl 

pRosa26-iRFP670-Luc 6.3 562,4 ng/μl 

pRosa26-iRFP670-Luc 10.1 625,7 ng/μl 

pRosa26-iRFP670-Luc 10.2 610,0ng/μl 

pRosa26-iRFP670-Luc 10.3 559,8 ng/μl 

U těchto izolovaných klonů vektoru pRosa26-iRFP670-Luc byla provedena kontrola 

pomocí restrikčního enzymu SalI (viz Obr. 44), PCR reakce s primery long oligo F a long oligo R 

(viz Obr. 45) a u vybraného klonů i sekvenací s primerem R26 MCS seq.  

M     2.1   2.2   2.3    5.1   5.2   5.3     6.1   6.2   6.3  10.1  10.2 10.3 

10000 bp 

Obrázek 44: Výsledek restrikce vektorů pRosa26-iRFP670-Luc restriktázou SalI – fotografie 
agarózového gelu. Velikost vektoru pRosa26-iRFP67-Luc je přiblžně 9000 bp. M – velikostní standard 
GeneRuler 1 kb DNA ladder).  

 

Obrázek 45: Výsledek amplifikace iRFP670-Luc vektorů pRosa26-iRFP670-Luc – fotografie 
agarózového gelu. Očekávaná velikost produktu je přibližně 2825 bp. M – velikostní standard 
GeneRuler 100 bp DNA ladder).  

 

M   2.1   2.2  2.3   5.1   5.2  5.3   6.1   6.2  6.3  10.1 10.2 10.3         M 

2000 bp 
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K sekvenaci jsem použila vektor pRosa26-iRFP670-Luc 10.1 na základě předešlých 

kontrol klonování (viz Obr. 44 a 45). Sekvenace potvrdila, že došlo k vložení sekvence iRFP670-

Luc bez chyby. Další experimenty byly provedeny proto s vektorem pRosa26-iRFP670-Luc 10.1. 

7.3.3 Příprava vektoru pR26-PGKloxP2-iRFP670-Luc 

Sekvenci loxP-PGKp-neoR-loxP jsem izolovala z vektoru PGKneotpAlox2 pomocí 

primerů PGK F a PGK R (viz Obr. 46). Koncentrace extrahované DNA byla 44,1 ng/μl. 

Abych tuto sekvenci mohla zaklonovat do vektoru pRosa26-iRFP670-Luc, linearizovala 

jsem tento vektor restriktázou SmaI, jejíž restrikční místo se nachází před sekvencí pro 

iRFP670-Luc (viz Obr. 47). Koncentrace linearizovaného vektoru byla 94,1 ng/μl. 

Po zaklonování inzertu loxP-PGKp-neoR-loxP do vektoru pRosa26-iRFP670-Luc In-

Fusion Cloning kitem jsem izolovala 3 klony (viz Tab. 12) a pomocí restrikční endonukleázy SalI 

jsem kontrolovala přítomnost inzertu (viz Obr. 48). 

Tabulka 12: Koncentrace vektoru pR26-PGKloxP2-iRFP670-Luc naměřené NanoDrop 
spektrofotometrem. 

pR26-PGKloxP2-iRFP670-Luc 1 591,2 ng/μl 

pR26-PGKloxP2-iRFP670-Luc 2 479,3 ng/μl 

pR26-PGKloxP2-iRFP670-Luc 3 566,0 ng/μl 

Obrázek 46: Výsledek amplifikace loxP-PGKp-neoR-loxP vektoru PGKneotpAloxP2 – fotografie 
agarózového gelu. Očekávaná velikost produktu je přibližně 2700 bp. M – velikostní standard 
GeneRuler 1 kb plus DNA ladder), NK – negativní kontrola, ddH2O namísto DNA.  

 

2000 bp 

M     PGK                      M     NK 

Obrázek 47: Výsledek linearizace vektoru pRosa26-iRFP670-Luc restriktázou SmaI – fotografie 
agarózového gelu. Restrikční reakce byly provedeny dvě, pro zvýšení koncentrace extrahované 
linearizované DNA. Očekávaná velikost produktu je přibližně 9000 bp. M – velikostní standard GeneRuler 
1 kb plus DNA ladder). 

 

10 000 bp 

M  Rosa vekt. 
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Sekvenováním vektorů pR26-PGKloxP2-iRFP670-Luc 1 a 3 jsem u obou potvrdila 

přítomnost inzertu loxP-PGKp-neoR-loxP2. 

7.4 micro-CT ZOBRAZOVÁNÍ NÁDORŮ 

Nádory, ve kterých jsem v kapitole 7.2 zobrazovala luminiscenci a fluorescenci byl dále 

využity k micro-CT skenování. Snahou bylo zobrazit nádor ve 3D a zjistit, zda tato zobrazovací 

technika umožní studium vnitřních struktur nádoru na základě jejich denzity a heterogenity. 

Jelikož jsou nádory měkkou tkání, která během micro-CT skenování není dobře rozlišitelná, 

byly kontrastovány různými roztoky. RD-Luc nádory byly kontrastovány 25% Lugolovým 

roztokem, 2,5% vodným roztokem PMA a 1% vodným roztokem PTA, a skenovány Bruker 

SkyScan 1272 high resolution micro-CT (viz Obr. 49). Každý z těchto kontrastů funguje na jiném 

principu, a proto bylo naším cílem zjisit, který z kontrastů je nejvodnějším při micro-CT 

skenování.  

Potenciálním kontrastem se může stát roztok, který obsahuje těžký kov či látku, která 

absorbuje rentgenové záření a je schopná se vázat na tkáně. Proto bylo součástí práce také 

evaluace nového potenciálního kontrastu dusičnanu stříbrného. Stříbrné ionty se velmi 

snadno a rychle redukují na stříbro v redukčním prostředí. Proto jsem vytvořila buněčnou linii 

exprimující nitroreduktázu a testoval jsem, zda bude dusičnan stříbrný fungovat jako kontrast 

pro nádor, tvořený touto NTR transfekovanou linií.  

Jeden z nádorů byl rozdělen na dvě části, kdy jedna část byla skenována micro-CT a ze 

druhé byly připraveny řezi pro MALDI (matrix assisted laser desorption/ionization) a 

histologické zobrazování (H/E) (viz Obr. 50). Přestože je micro-CT výhodnější pro zobrazování 

nádorů díky svojí neinvazivitě, neposkytuje biochemické informace o složení vzorku, pouze 

strukturní. Z toho důvodů srovnávám sken nádoru, kontrastovaným PMA roztokem, se snímky 

z MALDI-TOF zobrazování, které mi poskytnou informaci o tom, jaké tkáně jsou konkrétním 

kontrastem zvýrazněny. S touto informací bychom mohli micro-CT používat pro analýzu 

struktury bez nutnosti destrukce vzorku pro histologickou analýzu. 

Obrázek 48: Výsledek restrikce vektoru pR26-PGKloxP2-iRFP670-Luc restriktázou SalI – fotografie 
agarózového gelu. Očekávaná velikost produktu je přibližně 11700 bp. M – velikostní standard 
GeneRuler 1 kb plus DNA ladder). 

 

10 000 bp 

M       1        2         3 
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Obrázek 49: Virtuální sekce RD nádory a HCT nádorem v podobné pozici. Nádory byly 
kontrastovány Lugolovým roztokem, PTA, PMA a dusičnanem stříbrným. Pseudobarvy odpovídají 
rozdílu v intenzitě signálu (viz škála). Obrázky byly zpracovány CTvox softwarem (Bruker). 

RD-Luc 

RD-Luc 

RD-Luc 

HCT-NTR 
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Na Obr. 50 je porovnána virtuální sekce nádoru HCT-Luc získaná micro-CT skenováním 

s histologickou a MALDI analýzou stejného nádoru v podobném řezu. Pro zvýšení kontrastu 

měkké tkáně pro skenování pomocí micro-CT jsem nádor inkubovala měsíc ve 2,5% roztoku 

PMA. Dříve bylo publikováno, že PMA umožňuje zvýšení kontrastu měkké tkáně vazbou svojí 

aniontové skupiny do kationních center tkáně, nejčastěji poté do pojivových tkání bohatých 

na kolagen (Khoury et al., 2015). Tuto skutečnost můžeme pozorovat i na snímku nádoru na 

Obr. 50 získaného pomocí micro-CT, kde vyšší intenzitu signálu, tedy tkáň, kam se kontrast 

vázal s vyšší specifitou, pozorujeme právě ve svalstvu, obklopujícího nádorovou tkáň. 

Obdobně na snímcích z MALDI-TOF zobrazování na Obr. 50 A pozorujeme v tomto 

svalstvu specifický signál pro naměřenu m/z hodnotu (mass-to-charge ratio) 173,1 m/z ± 

0,1Da. Při prohledání HMDB databáze (Human Metabolome Database) jsem tento domnělý 

metabolit identifikovala jako akonitát, meziprodukt Krebsova cyklu. Na Obr. 50 B, kde je peak 

signálu specifičtější pro nádorovu tkáň, nebyl identifikován konkrétní metabolit, ale dle 

databáze se bude jednat o glykosfingolipid. PMA se tedy s vyšší afinitou váže do svalstva a do 

kolagen bohatějších tkání a jednalo by se o vhodný kontrast pro studium migrace nádorových 

buněk do okolní tkáně.  

Obrázek 50: Porovnání MALDI-TOF zobrazování (A, B), histologického barvení H/E (D) a micro-CT 

zobrazování (C) HCT-Luc nádoru, odebraného spolu s okolním svalstvem. 
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Na Obr. 49 jsem porovnávala 3 různé kontrasty, běžně používané pro zobrazování 

měkkých tkání, a jeden nový potenciální kontrast, stříbra. Na obrázku můžeme vidět, že 

vyredukované stříbro je jako kontrastní látka vhodná pro micro-CT zobrazování měkkých tkání, 

ale rychlost redukce stříbra na povrchu tkáně pravděpodobně způsobila, že roztok dusičnanu 

nemohl difundovat hlouběji do nádoru a k redukci došlo pouze na povrchu. Na zbylých 

snímcích nádorů z micro-CT, kontrastovaných roztoky Lugolového činidla, PMA a PTA můžeme 

pozorovat, že signál je detekován i v nejhlubších částech tkáně. Další optimalizace protokolu 

pro kontrastování stříbrem bude nezbytná, jelikož se jedná o funkční a užitečný kontrast.  

Na Obr. 49 můžeme u nádoru, kontrastovaného 2,5% roztokem PMA opět pozorovat 

nepříliž specifickou vazbu v nádoru, jako tomu bylo u Obr. 50. Naopak u nádoru 

kontrastovaného 1% PTA pozorujeme vysokou intenzitu signálu, specificky vázaného na 

nádorovu tkáň. PTA je v literatuře často svojí specifitou srovnáváno s PMA, ale z Obr. 49 jasně 

vidíme, že PTA je lepším kontrastem pro tento typ měkké tkáně a další evaluace pomocí 

MALDI-TOF zobrazování by umožnila identifikovat specifitu PTA. Obdobně Lugolův roztok se 

jeví jako vhodné kontrastní činidlo pro micro-CT zobrazování měkké tkáně.  

Z těchto výsledků tedy vyplývá, že PTA s Lugolovým roztokem jsou nejvhodnější 

kontrastní látky pro studium struktury nádorů, které by po dostatečných evaluacích jejich 

specificity pomocí MALDI-TOF, mohly sloužit jako vhodná doplňující technika pro 

charakterizaci tumorů k histologické analýze. Výhodou tohoto přístupu je neinvazivnost 

zobrazování nádorové tkáně, kdy skenujeme celý vzorek bez nutnosti přípravy řezů a studovat 

můžeme jakýkoliv řez ve 3D. Další testy a optimalizace jsou také nutné pro zobrazování pomocí 

stříbra. Tento přístup poskytuje široký potenciál jeho využití, například pro tvorbu 

transgenního reportérového systému pro micro-CT zobrazování, který by in vivo umožňil 

studovat buněčné populace v místě, kde došlo k redukci stříbra. 
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8 DISKUZE 

Zobrazování nádorů je klinická a experimentální technologie založená na lokalizaci 

neoplastických útvarů. V experimentálním měřítku jsou laboratorní zvířata zásadním 

systémem pro porozumění komplexity patogeneze lidských nádorů. Monitoring nádorového 

růstu v transgenních či orthotopických nádorových myších modelech je velmi obtížná. U 

transgenních modelových zvířat může dojít ke vzniku nádorů spontánně a trvání je podstatně 

dlouhodobější než v porovnání s orthotopickými modely, kde jsou nádory transplantovány na 

odpovídající místo jejich původu z lidského pacienta. Stejně tak u transgenních modelů je 

často nemožné evaluovat růst a charakteristiky nádoru vizuálně, semi-kvantitativně, či 

neinvazivně. Evaluace by spočívala v invazivním zásahu, terminaci experimentu a nejčastěji v 

histopatologické analýze, což by neumožnilo dlouhodobé studie dynamiky nádorového růstu 

a sledování reakce nádoru na experimentální léčbu. Biochemické zobrazování je tak zásadním 

objevem a technologií, která umožňuje neinvazivní, dlouhodobou studii dějů během 

nádorového bujení (Lyons, 2005). 

V posledních letech se rozvinuly neinvazivní zobrazovací techniky malých laboratorních 

zvířat (Weissleder et Pittet, 2008), jako například MRI, US, CT, SPECT nebo optické zobrazování 

(Hildebrandt et al., 2008). Některé z těchto zobrazovacích modalit mohou poskytnout 

informace ohledně cévního zásobení nádoru, mikrostruktury či velikosti a objemu nádorů 

(McPhail et al., 2006; Panagiotaki et al., 2014). 

Cílem této práce byl metodologický rozvoj neinvazivního zobrazování dynamiky růstu a 

rozvoje nádorů v imunodeficientních laboratorních myších s transplantovanými nádorovými 

buňkami a zjistit, zda je tento neinvazivní příštup vhodnou komplementární analýzou 

k histopatologii. Zároveň bylo také zájmem této práce, zda i využití jiných zobrazovacích 

technik, jako je micro-CT, poskytne užitečné doplňující informace o konkrétním nádoru. 

Detekce bioluminiscence a fluorescence patří mezi nejčastěji využívané metody pro 

studium biologických funkcí, in vitro i in vivo (Prescher et Contag, 2010; Shcherbakova et al., 

2015). In vivo fluorescenční zobrazování je podobné mikroskopickému zobrazování v detekci, 

ale liší se právě v charakteristikách modelového systému. Během in vivo zobrazování se 

pracuje s celým tělem laboratorního zvířete a musí se brát v potaz, že tlustá, neprůhledná tkáň 

zvířete absorbuje fotony a může generovat autofluorescenci (Cheong et al., 1990). Zároveň 

musí být vhodně zvolený reportérový systém, aby nedošlo k narušení biologických funkcí a 

jeho exprese byla stabilní alespoň po dobu experimentu. Proteiny absorbující v NIR spektru se 

proto jeví jako vhodné reporéry, především kvůli tomu, že většina tkání generuje minimální 

NIR fluorescenci (Frangioni, 2003). Stejně tak bioluminiscenční proteiny, katalyzující reakce, 

během kterých dochází k emisi světla, jsou v součastnosti velmi využívaným příštupem pro 

zobrazování biologických funkcí, například při studiu karcinomu ledviny (Ding et al., 2017). 

Výhodou tohoto systému při zobrazování v živých modelech je velmi nízká pravděpodobnost 
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falešně pozitivního signálu, jelikož v žádné tkáni laboratorního zvířete nedochází k emisi 

světla, které by mohlo vytvářet signál v pozadí. 

Z toho důvodu jsem zvolila luminiscenční a NIR fluorescenční protein jako duální 

reportér pro zobrazování dynamiky nádorového růstu, ve formě lentivirového vektoru pHIV-

iRFP720-E2A-Luc, obsahujícího sekvenci pro NIR fluorescenční protein iRFP720, luminiscenční 

protein lucifeázu a mezi nimi fúzní protein E2A, který umožňuje posttranslační sestřih mezi 

těmito dvěma reportéry. Tento vektor byl publikován v Comenge et al., 2018, kde tento duální 

reportér využívali ke studiu migrace nádorových buněk a jejich osudu po transplantaci do 

modelového organismu. Jedná se o lentivirový vektor, využívající k přenosu své genetické 

informace sbalovací a obalové sekvence lentivirové částice. Tento systém přenosu DNA je 

v této aplikaci vektoru ideálním, především díky vysoké efektivitě transdukce a rychlosti 

provedení. Vektor pHIV-iRFP720-E2A-Luc jsem proto použila i já pro studium dějů během 

nádorového růstu (viz kapitola 7.1.2). V této kapitole jsem zobrazovala fluorescenční a 

luminiscenční signál v nádorových buňkách lidského rhabdomyosarkomu, transdukovaných 

vektorem pHIV-iRFP720-E2A-Luc a transplantovaných imunodeficientním myším NSG. 

Detekční podmínky byly v porovnání s publikací Comenge et al., 2018 upraveny pro naše 

technické zázemí a fluorescenční signál byl detekován při excitační vlnové délce 700 nm a 

emisní vlnové délce 750 nm. Signál se ale nepodařilo v nezávislých pokusech zobrazit. Napříč 

tomu byl luminiscenční signál detekován v nádorech NSG myší téměř v každém pokusu po 

administraci substrátu, luciferinu. Tento systém je závislý na absorpci luciferinu těmito 

transdukovanými buňkami, a proto může občas dojít k absenci signálu, pokud tento substrát 

není dopraven k nádorovým buňkám, jako je tomu na Obr. 28 (kapitola 7.2.1). Protože jsem 

stále chtěla zavést duální reportérový systém pro studium nádorového růstu, rozhodla jsem 

se lentivirový vektor upravit, a to nahrazením sekvence pro NIR fluorescenční protein iRFP720 

za iRFP670. 

NIR fluorescenční proteiny iRFP670 a iRFP720 jsou funkčně velmi podobné proteiny, 

které nevyžadují dodání žádných exogenních substrátů. Liší se především v emisních a 

excitačních spektrech. Jak bylo popsáno výše, excitační spektrum iRFP720 proteinu je přibližně 

700 nm a emisní 720 nm. Oproti tomu iRFP670 má excitační vlnovou délku přibližně 640 nm a 

emituje fluorescenční signál při kratší vlnové délce 670 nm (Shcherbakova et Verkhusha, 

2013). Výhodou tohoto NIR fluorescenčního proteinu iRFP670 je právě tato kratší emisní 

vlnová délka, kterou by bylo jednodušší detekovat pomocí In vivo zobrazovacího zařízení pro 

malá laboratorní zvířata, ale také v případě zobrazování pomocí vitální konfokální 

mikroskopie. Nevýhodou obou těchto NIR fluorescenčních proteinů je relativně slabý 

fluorescenční signál (Krumholz et al., 2014), což se ale ukázalo, že není pro detekci 

fluorescenčního signálu v nádorech výrazný problém.  

Nově sestavený lentivirový vektor jsem použila ke kotransfekci HEK293 buněk s vektory 

pCMV-VSV-G a pCMV-dR8.2 dvpr (viz kapitola 7.2.2). Na Obr. 29 je jasně vidět, že se 

luminiscenční signál po přidání substrátu luciferinu nepodařilo detekovat ani u jednoho klonu. 

Oproti tomu na Obr. 30 můžeme pozorovat intenzivní fluorescenční signál v případě HEK293 
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buněk transfekovaných vektorem pHIV-iRFP670-Luc 4, ale téměř žádný u druhého klonu. 

V případě buněk HEK293 transfekovaných vektorem pHIV-iRFP670-Luc 7 se může jednat o 

chybu v procesu transfekce, vedoucí se znížení její účinnosti, jelikož oba klony vektoru jsou 

sekvenče identické. V případě vektoru pHIV-iRFP670-Luc 4, kdy v buňkách transfekovaných 

tímto vektorem detekujeme signál pouze jednoho z reportérů, se nabízí vysvětlení právě 

v sekvenci vektoru. Kvůli restrikčnímu klonování jsem přidala 9 nt, obsahující restrikční místo 

pro NotI restriktázu, mezi sekvenci pro iRFP670 a E2A. Tato aditivní sekvence pak mohla 

způsobit tvorbu takové sekundární struktury mRNA před translací, která by mohla ovlivnit 

účinnost přepisu této informace či dokonce odpadnutí ribozomu před translací sekvence pro 

luciferázu (Kozak, 1989). Mohlo také dojít ke vzniku sekundární struktury ihned po přepisu 

mRNA do aminokyselinové sekvence v oblasti E2A peptidu, u kterého posttranslačně 

nedocházelo k dokonalému štěpení. Proto jsem se rozhodla vektor pHIV-iRFP670-Luc sestavit 

tak, abych nevkládala žádné nukleotidy navíc mezi sekvenci pro iRFP670 a E2A peptid.  

I tentokrát jsem detekovala luminiscenční i fluorescenční signál v tranfekovaných 

HEK293 buňkách (viz Obr. 31). Problém ale nastal při detekci fluorescence v HEK293 buňkách. 

Přestože optimální emise iRFP670 je při vlnové délce 760 nm, nebyla jsem schopná detekovat 

fluorescenční signál při emisní vlnové délce nižší než 800 nm (viz Obr. 32). Specifický signál 

jsem pozorovala až při emisní vlnové délce 830 nm. Došlo tedy k posunu v emisním spektru 

tohoto proteinu, což je velmi neobvyklé. Tomuto jevu se literatura příliš nevěnuje, proto nad 

příčinou mohu pouze spekulovat. Dříve bylo publikováno, že pH hraje roli v posunu emisních 

spekter fluorescenčních proteinů (Hope et al., 2016), ale také teplota (Piatkevich et al., 2013). 

Emise tak může být ovlivněna i těmito faktory. Jelikož jsem ale při prvním experimentu na Obr. 

31 fluorescenci detekovala při emisním spektru 700 nm, nepředpokládám, že je posun ve 

spektru způsobem vnějšími podmínkami.  

Všechny tři klony vektoru pHIV-iRFP670-Luc 1, 4 i 7 byly sekvenovány a jejich sekvence 

nebyla narušena žádnou mutací měnící čtecí rámec či smysl aminokyselinové sekvence. 

Samozřejmě mohlo dojít k chybě během sekvenování a mutace se v sekvenci pro iRFP670 

nachází. Tato mutace mohla způsobit pozměnění vlastnosti fluorescenčního proteinu, 

například mutace v sekvenci podílející se na skládání β-barelu, který je nezbytný jak pro 

stabilitu proteinu, tak i jeho funkci (Stepanenko et al., 2013). Možností je také špatný 

posttranslační sestřih v E2A peptidu či špatné složení proteinu iRFP670. Řešení potenciálních 

problémů, které může přinést E2A peptid během exprese fúzních proteinů, může být 

nahrazení E2A peptidu jiným, účinnějším peptidem (např. T2A, Liu et al., 2017), nebo ho 

zkombinovat s IRES (internal ribosomal entry site). Nevýhodou IRES ale zůstává jeho velikost 

(přes 500 bp), která může být limitující pro účinné sbalování lentivirového vektoru. Zároveň 

bylo také popsáno, že účinnost translace genu umístěného za IRES je mnohem nižší než toho 

před ním (de Felipe et al., 2006; Szymczak et Vignali, 2005). Pro další využívání tohoto vektoru 

bude nezbytná validace luciferázy i iRFP670 pomocí Wester blotu, aby se otestovalo, zda 

dochází k účinnému posttranslačnímu štěpení obou proteinů. 
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Protože jsem ale fluorescenční i luminiscenční signál v HEK293 buňkách 

transfekovaných lentivirovým vektorem pHIV-iRFP670-Luc detekovala, připravila jsem si 

pomocí lentivirových partikulí nádorovou buněčnou linii HCT116 (buňky lidského 

kolorektálního karcinomu). Kvůli rychlosti proliferace HCT116 reporérových buněk jsem 

sledovala dynamiku růstu nádoru pouze 3 týdny, ale během všech měření jsem detekovala 

fluorescenční (viz Obr. 33) i luminiscenční signál (viz Obr. 34) v nádorech NSG myší. Přestože 

by se na první pohled mohlo zdát, že luminiscenční signál byl v nádorech intenzivnější, 

s přihlédnutím na škálu je ale maximum signálu fluorescence řádově až dvakrát vyšší než 

v případě luminiscence. Obdobnou situaci můžeme pozorovat i na Grafu 4, kde oba signály 

detekované v nádorech porovnávám. Tentokrát se jedná o sumu signálu naměřeného ve 

stejném nádoru. Například při pohledu na sumu signálů u myši 83S-G9643 můžeme vidět 

řádově až třikrát vyšší signál u fluorescence než při detekci luminiscence. Křivka 

fluorescenčního signálu má také odpovídající tvar růstu nádoru a následného úbytku signálu, 

kdy buňky v nádoru, exprimující reportéry, jsou postupně nahrazovány endogenními buňkami. 

Detekce luminiscence je oproti fluorescenci vhodnější a citlivější metodou pro detekci slabého 

signálu, především při detekci metastazí, které jsou tvořeny malým počtem buněk a pomocí 

fluorescence bychom signál nebyly schopni rozeznat od pozadí.  

Lentivirový vektor pHIV-iRFP670-Luc je tak vhodným a užitečným nástrojem pro 

zobrazování dynamiky nádorového růstu pomocí NIR fluorescence, vhodné pro detekci 

především primárních nádorů, a luminiscence, detekce ideální pro sledování šíření 

nádorových buněk při tvorbě metastazí. Vektor umožňuje dlouhodobé a neinvazivní 

zobrazování nádorových modelů. Před další aplikací tohoto vektoru je ale třeba další 

optimalizace, a především validace tohoto vektoru, především odhalení příčiny posunu 

v emisním spektru.  

Detekce luminiscence je oproti detekci fluorescence závislá na dodání substrátu, 

luciferinu. Luciferin se myším aplikuje intraperitoneálně ve formě roztoku a detekce signálu 

závisí na schopnosti substrátu penetrovat do buněk nádoru. To je pravděpodobně největší 

nevýhoda detekce luminiscence, jelikož detekce signálu závisí na metabolismu myši i samotné 

nádorové tkáně. Z toho důvodu může občas nastat situace, že luminiscence není 

detekovatelná (viz Obr. 28, kapitola 7.2.1) nebo je signál velmi slabý (viz Obr. 34 a Tab. 17). 

V tomto pohledu je proto výhodnější fluorescence, jelikož je nezávislá na dodání substrátu, a 

proto je detekce většinou uniformnější a více odpovídá realitě. Detekce fluorescence má ale i 

nevýhody, především v živých systémech. Problémem při detekci fluorescence v myších 

modelech je často vysoká autofluorescence, kterou jsem ale vyloučila volbou fluorescenčního 

proteinu emitujícího v NIR oblasti. NIR oblast je ale často složitě detekovatelná v běžných 

zobrazovacích zařízeních a vyžaduje zdroje fotonů v NIR oblasti a speciální far-red filtry pro 

jejich detekci. Kombinace těchto dvou proteinů v jednom duálním reportérovém systému tak 

umožňuje využití plného potenciálu obou reportérů jak pro velmi citlivou detekci i velice 

malých nádorových ložisek, tak i pro analýzu růstu primárního nádoru.   
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Z toho důvodu jsem se také rozhodla využít tento duální reportér pro tvorbu 

konstruktu, vhodného k targetingu myších embryonálních kmenových buněk za cílem tvorby 

myší reportérové linie (viz kapitola 7.3). Pomocí této myší linie s duálním reporérem budeme 

moci sledovat vznik nádorů v genetických modelech nemocí. Tento konstrukt bych chtěla 

vkládat v myším genomu do lokusu ROSA26. Manipulace myšího genomu v tomto inzertu se 

využívá již skoro 30 let (Friedrich et Soriano, 1991), a to především díky stabilní a 

všudypřítomné expresi tohoto lokusu v myši. Jelikož lokus plánuji modifikovat pomocí 

homologní rekombinace, konstrukt je obklopen homologními rameny k lokusu ROSA26, 

získaných z vektoru pDonor Rosa26 (Addgene #37200; Perez-Pinera et al., 2011).  

Součástí této práce je příprava targetovacího konstruktu pR26-PGKloxP2-iRFP670-Luc, 

který bude během mé další práce využitý pro genomovou manipulaci myších embryonálních 

kmenových buněk. Díky neo kazetě a loxP místům (PKGloxP2) dojde k expresi duálního 

reportéru pouze po Cre rekombinaci, tedy v případě myších modelů dojde k expresi po zkřížení 

s myší exprimující Cre rekombinázu pod kontrolou specifického promotoru našeho zájmu v 

konkrétních tkáních, a umožní nám tak studovat konkrétní buněčné populace a jejich 

lokalizaci. Pro zvýšení účinnosti selekce kmenových buněk s vloženým konstruktem, nejen 

pomocí neomycinu/geneticinu, bude do vektoru zaklonována také sekvence IRES-tkHSV. 

Thymidin kináza herpes simplex viru (tk HSV) umožní provést negativní selekci, tedy selekci 

klonů kmenových buněk, kde došlo k homologní rekombinaci pomocí homologních ramen, a 

ne k náhodné integraci celého vektoru do genomu. Během náhodné integrace dojde k vložení 

také sekvence tk HSV, která je schopná přeměnit ganciclovir, jinak neškodné antibiotikum, na 

toxický produkt a usmrtit tak buňku (Karjoo et al., 2016). V kombinaci 

s neomycinovou/geneticinovou selekcí tak získám pouze klony, kde došlo k vložení správné 

sekvence konstruktu.  

Potenciál tohoto konstruktu a následně reporétové transgenní myši spočívá především 

v duálním reportéru, o který by byl genom myši obohacen. V posledních letech byly popsány 

reportérové myší linie, exprimující duální reportéry, avšak kombinující pouze dva 

luminiscenční proteiny (Kleinovink et al., 2019; Szyska et al., 2017) či ještě častěji dva 

fluorescenční proteiny (Muzumdar et al., 2007; Steward et al., 2009). Kombinace 

luminiscenčního a NIR fluorescenčního proteinu však zatím nebyla v myší transgenezi použita. 

Oba reportéry poskytnou neinvazivní možnost studovat konkrétní buněčné populace in vivo 

v genetických modelech nádorových nemocí, díky NIR fluorescenčímu reportéru také 

v hlubších částech těla.  

Neinvazivní zobrazování fluorescenčního či luminiscenčního reportéru v nádoru in vivo 

se prokázalo jako velmi užitečná analýza, poskytující nejen informace o rychlosti nádorové 

proliferace, ale také případně o vzniku metastazí z transplantovaného nádoru. Tyto informace 

není samotná histologická analýza schopna postihnout. Histologická analýza je v součastnosti 

nezbytnou součástí studia nádorů, jejich struktury a invazivity do okolní tkáně. Avšak největší 

nevýhodou této metody je invazivita, kdy k analýze je nezbytná tvorba řezů vzorkem a jeho 

nevyhnutelná destrukce. Z toho důvodu jsem se v práci soustředila na další neinvazivní přístup 
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zobrazování, který by potenciálně po dalších optimalizacích mohl sloužit jako velmi užitečná 

technika, doplňující histologické barvení. Pomocí micro-CT zobrazování mohu získat 3D 

projekci nádoru a studovat jeho vnitřní strukturu v jakémkoliv řezu. Otázkou ale je, zda touto 

metodou získám dostatečné informace o přibližném složení tkáně a dostatečné informace o 

mikrostruktuře a heterogenitě nádoru. Micro-CT ale nemusí být jedinou metodou využitou 

k ex vivo analýze nádorů, jelikož byl popsaný postup, při kterém je možné měkké tkáně 

skenovat pomocí micro-CT a v případě kontrastování Lugolem tuto látku z tkáně vymýt a využít 

ji i k histologickému barvení (Nasrullah et al., 2018). 

Aby bylo možné nádory zobrazovat pomocí micro-CT, musejí být kontrastovány. Měkká 

tkáň sama o sobě neabsorbuje rentgenové záření tak dobře jako kosti, proto je nutné k této 

tkáni přidat látku/prvek, který toto záření bude absorbovat. Potenciál takových látek byl 

objeven poměrně nedávno (Johnson et al., 2006) a od té doby jich bylo odhaleno jen několik. 

Většinou se jedná o roztoky obsahující prvek o vysokém atomárním čísle, který může 

vykazovat afinitu k určitému buněčnému typu či buněčným strukturám. Součástí této práce 

bylo porovnání tří známých kontrastů, především jejich schopnosti kontrastovat nádory. Ke 

kontrastování jsem použila 25% Lugolův roztok, 1% roztok kyseliny fosfowolframové a 2,5% 

roztok kyseliny fosfomolybdenové (viz Obr. 49). Kromě těchto tří kontrastů jsem se také 

soustředila na nový, potenciální kontrast pro micro-CT zobrazování – stříbro. Dusičnan stříbrný 

je známý tím, že v redukčním prostředí se z něj velmi snadno vyredukovává stříbro. Stříbro 

bylo také dříve popsáno jako prvek, který je schopný absorbovat rentgenové záření 

(Karunamuni et al., 2014), ale jako kontrastní látka pro měkké tkáně doposud použité nebylo.  

Cílem této části práce příprava a evaluace potenciálního reportérového systému 

využívající redukční enzymy.  K tvorbě redukčního prostředí pro dusičnan stříbrný jsem 

připravila nádorovou linii HCT116, transfekovanou vektorem obsahujícího sekvenci pro 

nitroreduktázu (NTR), kterou jsem transplantovala NSG imunodeficientním myším. Nádory 

získané z těchto myší jsem poté kontrastovala 25% dusičnanem stříbrným a skenovala pomocí 

micro-CT za stejných podmínek, jako zbylé nádory na Obr. 49. Na obrázku můžeme jasně vidět, 

že vyredukované stříbrno je vhodným prvkem pro zobrazování absorbující tkáně, ale 

dodatečné optimalizace protokolu kontrastování jsou stále nutné. Stříbrno se pravděpodobně 

redukovalo příliž rychle na povrchu nádoru a neumožilo tak průchod roztoku do vniřních 

struktur. Tento problém by mohlo vyřešit zředění roztoku dusičnanu stříbrného na nižší 

koncentraci, při které by nedocházelo k prudké redukci stříbra. Po této optimalizaci by mohl 

tento kontrast sloužit k neinvazivnímu micro-CT zobrazování transgenních nádorových linií. Po 

další optimalizaci tohoto systému by nitroreduktáza mohla sloužit jako reportér v genetických 

modelech nemocí, který by redukcí stříbra v jednotlivých orgánech ex vivo umožnil micro-CT 

zobrazování. V kombinaci s Cre kondiciovaným přístupem na specifickou aktivaci reportéru by 

též umožnil sledování osudu endogenním buněčných linií či lokalizace specifických buněčných 

subpopulací uvnitř orgánů, analogicky k běžně využívanému LacZ systému, který ale 

neumožňuje zobrazení ve 3D. K vylepšení penetrace dusičnanu stříbrného do vnitřní části 

nádoru by mohlo pomoci zředění kontrastního roztoku, případně úprava kontrastního roztoku 
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zvýšením pH. Lehce zásadité pH by mohlo zpomalit redukci stříbra z roztoku a také napomoci 

penetraci do buněk. Eventuelně perfuse tkání a zavedení dodatečných fyzikálních postupů 

k urychlení pronikání roztoku vzorky. 

V porovnání s ostatními nádory na Obr. 49, zbylé kontrasty problém s penetrací do 

tkáně neměly. Lugolův roztok a PTA velmi dobře kontrastovaly celou nádorovou tkáň a 

umožnily tak studium vnitřní struktury a heterogenity na základě denzity signálu velmi dobře. 

Nádor kontrastovaný PMA roztokem má při téměř stejných podmínkách kontrastování a 

skenování nejnižší intenzitu signálu. Jediným rozdílem v přípravě tohoto nádoru pro skenování 

je ale pouze doba kontrastování, která byla dvakrát delší než v případě ostatních nádorů. 

Stejný kontrast byl také využitý pro přípravu nádoru na Obr. 50. Jednalo se o jeden z nádorů 

zobrazovaných v kapitole 7.2., HCT116 nádor odebraný spolu s okolní svalovou tkání. Nádor 

byl podálně rozdělen na dvě části, kdy jedna byla kontrastována PMA roztokem a zobrazována 

pomocí micro-CT, a druhá část byla použita k histologickému a MALDI-TOF zobrazování. 

MALDI-TOF zobrazování mi poskytlo informaci o biochemickém složení tkání přítomných na 

použitém řezu, který je podobný tomu získanému pomocí micro-CT.  

Ze snímků získaných MALDI-TOF zobrazování, znázorňující inzenzitu signálu pro 

jednotlivé m/z hodnoty metabolitů, detekovaných na tomto řezu, jsem vybrala snímek A a B 

na Obr. 50 z důvodu, že neintenzivnější signál je detekován pouze v okolním svalstvu či pouze 

v nádorové tkání. Informace o příslušných metabolitech, detekovaných v těchto částech, mi 

může poskytnout informaci o tom, jaké struktury jsou specifičtěji kontrastovány PMA 

roztokem během micro-CT zobrazování. PMA se váže s vyšší specifitou do svalstva, spíše než 

do nádorové tkáně, což ho nedělá vhodným kontrastem pro samotnou nádorovou tkáň. Ale 

v případě studia invazivity nádorových buněk do okolních tkání se PMA, díky specifitě 

k pojivovým tkáním, jeví jako velmi vhodný kontrast. Na snímku z histologického H/E barvení 

(Obr. 50 D) můžeme také pozorovat přechod nádorové tkáně ve svalovou, ale nemůžeme 

tento přechod studovat napříč celým vzorkem, jako je tomu v případě micro-CT zobrazování. 

Samozřejmě micro-CT zobrazování neposkytne informaci o konkrétním buněčném typu, který 

se může v nádorové tkáni nacházet, stále ale poskytuje informace, které histologická analýza 

není schopná popsat. Kombinace těchto dvou metod, micro-CT a histologického barvení, může 

být komplementárním přístupem, který umožní detailnější analýzu nádorové tkáně.  

Využití neinvazivního zobrazování je v současnosti velmi často využívaným přístupem 

při studiu dynamiky nádorového růstu. Jedná se rychlou metodu detekce lokalizace 

buněčných populací, které neovlivňují průběh in vivo experimentu. Oba vektory sestavené 

v této práci jsou užitečným příspěvkem pro neinvazivní studie, které mohou napomoci při 

analýze genetických modelů nádorových nemocí. 
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9 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se věnovala vývoji neinvazivních zobrazovacích systémům 

a jejich využití pro studium dynamiky nádorového růstu. Pozornost byla především věnována 

metodologickému rozvoji neinvazivního zobrazování progrese nádorového růstu 

v imunodeficientních myší pomocí detekce luminiscenčního a near-infrared (NIR) 

fluorescenčního signálu. K tomu byl sestaven lentivirový duální reportérový vektor, obsahující 

sekvenci pro luminiscenční protein luciferázu a NIR fluorescenční protein iRFP670. Během 

zobrazování došlo k posunu emisního spektra NIR fluorescenčního proteinu iRFP670, což je 

problém, který se bude před dalším využitím tohoto vektoru muset optimalizovat. Přesto byly 

ale oba signály detekovány a kombinace těchto dvou reporérů umožňuje detekci nejen 

primárního nádoru, ale také případných metastatických a buněčných dějů 

v imunodeficientních myších, a poskytuje tak informace o dynamice nádorového růstu, aniž 

by došlo k invazivnímu zásahu. 

  Pro studium dynamiky nádorového růstu v genetických modelech nádorových 

onemocnění jsem sestavila konstrukt s totožným duálním reportérem, vhodným k targetování 

a manipulaci genomu myších kmenových buněk za cílem tvorby transgenní myší reporétrové 

linie, což bude předmětem mojí další práce. Jednalo by se o duální reportérový systém, který 

nebyl doposud využitý při neinvazivním studiu genetických myších modelů. Oba reportéry 

umožní neinvazivní studium rozvoje, a především progrese nádorového onemocnění přímo 

v myších modelech nádorového bujení.  

K analýze struktury nádorů patří také histologické barvení spojené s tvorbou řezů 

studovanou tkání. Jelikož tak dojde k nevratné destrukci studovaného nádoru a studie je 

odkázána pouze na informace z těchto řezů, v práci jsem se věnovala také validaci micro-CT 

zobrazování nádorů a pomocí kontrastních látek jsem dokázala, že toto neinvazivní 

zobrazování umožní získat dodatečné informace o nádoru, a především získání 3D počítačové 

projekce takového vzorku, díky které můžeme studovat libovolné sekvence tomografických 

řezů. Jedná se ale pouze o doplňkovou technologii, která stále nedokáže plně zastoupit 

histologii. Kromě studia mikrostruktury, homogenity a dalších charakteristik nádorové tkáně 

může být ale micro-CT použito také k zobrazování reportérových buněčných linií 

v transgenních myších. Jako reportér tady může sloužit enzym nitroreduktázu, která způsobí 

redukci stříbra z jeho roztoku dusičnanu stříbrného. Přestože se v práci nepodařilo vzorek 

nádoru plně kontrastovat, věřím, že po další optimalizaci protokolu bude stříbro vhodným 

kontrastem pro micro-CT zobrazování a tento systém budeme moci využít k vizualizaci 

transgenních produktů.  
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