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Abstrakt 

Efektivní doprava genetického materiálu do T-lymfocytů je klíčová při genové terapii 

využívající T-lymfocyty s chimérickými antigenními receptory. Dosavadní postupy vyžadují 

použití potenciálně nebezpečných virových vektorů nebo velké množství vstupního materiálu. 

Diplomová práce se proto soustředí na prozkoumání nových přístupů pro transfer genů do  

T-lymfocytů: využití bezpečných viru podobných částic (VLP) odvozených od myšího 

polyomaviru v kombinaci s amfipatickým kationickým peptidem LAH4. LAH4 má potenciál 

zvyšovat efektivitu dopravy DNA i virových vektorů do buněk.  Systém kombinující VLP a peptid 

LAH4 byl optimalizován pro dopravu reportérových genů (kódujících GFP a luciferázu) do 

modelové T-lymfocytární linie Jurkat. Bylo zjištěno, že pomocí VLP se zabalenou DNA nelze 

efektivně transdukovat buňky Jurkat. Při transfekci buněk samotnou DNA s LAH4 nebylo 

dosaženo konzistentních výsledků a efektivita transfekce se pohybovala od 0,5 do 19 %. V rámci 

diplomové práce byl také analyzován vliv fosforylace virových struktur na transfer genů. Byl 

studován dopad opůsobení virových částic alkalickou fosfatázou na infektivitu viru a bylo nutné 

analyzovat vliv reakčních složek. Sublytická koncentrace Tritonu-X100 v reakčním pufru 

pozitivně ovlivňovala infektivitu MPyV více než vlastní defosforylace. V diplomové práci byl také 

částečně charakterizován fosforylační status viru a VLP v sekvencích pThr-Pro. 

 

Klíčová slova: LAH4, viru podobné částice (VLP), transdukce, transfekce, T-lymfocyty, Jurkat, 

fosforylace 

  



  



Abstract 

Efficient delivery of genetic material to T-lymphocytes is key in gene therapy using  

T-lymphocytes with chimeric antigen receptors. Current procedures require the use of 

potentially dangerous viral vectors or large amount of input material. The diploma thesis 

therefore focuses on exploring new approaches for gene transfer into T-lymphocytes: use of safe 

virus-like particles (VLPs) derived from mouse polyomavirus in combination with the 

amphipathic cationic peptide LAH4. LAH4 has the potential to increase the efficiency of DNA and 

viral vector transport into cells. The system which combines VLPs and the LAH4 peptide was 

optimized for the delivery of reporter gene (encoding GFP and luciferase) to the model T-cell 

line Jurkat. It has been found that Jurkat cells cannot be efficiently transduced by DNA packed 

into VLPs. When cells were transfected only with DNA and LAH4, consistent results were not 

obtained, and the transfection efficiency ranged from 0.5 to 19%. The diploma thesis also 

analysed the effect of phosphorylation of viral structures on gene transfer. The impact of 

treatment of virus particles by alkaline phosphatase on the infectivity of the virus was studied 

and it was necessary to analyse the effect of the reaction components. Sublytic concentration of 

Triton-X100 in the reaction buffer positively affected MPyV infectivity more than the 

dephosphorylation itself. The diploma thesis also partially characterized the phosphorylation 

status of the virus and VLPs in the pThr-Pro sequences. 

 

Keywords: LAH4, virus-like particles (VLPs), transduction, transfection, T-lymphocytes, Jurkat, 

phosphorylation 
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Seznam zkratek 

AAV adeno-associated virus vector vektory odvozené od adeno-asociovaných 
virů 

AB assembly buffer pufr pro složení pentamerů do VLP 

ATMP advanced therapy medicinal product produkty pro pokročilou lékařsou terapii 

Ax488 AlexaFluor 488 AlexaFluor 488 

BSA bovine serum albumine hovězí sérový albumin 

BSM serum free medium bezsérové médium 

CAR chimeric antigen receptor chimerní antigenní receptor 

CAR-T chimeric antigen receptor T lymphocytes T-lymfocyty s chimerními antigeními 
receptory 

CMV cytomegalovirus cytomegalovirus 

CPP cell-penetrating peptides peptidy penetrující membrány 

DAPI 4',6-diamidino-2-phenylindole 4',6-diamidino-2-fenylindol 

DARPin designed ankyrin repeat protein molekula navržená podle proteinů s 
opakujícím se ankyrinovým motivem 

DB1 disassembly buffer 1 pufr pro rozložení VLP na pentamery 1 

DB2 disassembly buffer 2 pufr pro rozložení VLP na pentamery 2 

ddH2O distilled and demineralized water destilovaná a demineralizovaná voda 

dH2O distilled  water destilovaná voda 

dsDNA double stranded DNA dvouřetězcová DNA 

EDTA ethylenediaminetetraacetic acid kyselina etylendiaminotetraoctová 

EGTA ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-
tetraacetic acid 

kyselina ethylenglykol-di-(2-
aminoethylether)-tetraoctová 

FBS fetal bovine serum fetální bovinní sérum 

FCM flow cytometr průtokový cytometr 

GFP green fluorescent protein zelený fluorescenční protein 

IPTG Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside izopropyl β-D-1-thiogalaktopyranosid 

LT-Ag large tumour antigen velký nádorový antigen 

LU light unit jednotka světla 

LV lentiviral vector lentivirový vektor 

MFU median fluorescence unit jednotka mediánu intenzity fluorescence 

MHC major histocompatibility complex hlavní histokompatibilní komplex 

MPyV mouse polyomavirus myší polyomavirus 

mT-Ag middle tumour antigen střední nádorový antigen 

MTS 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-
carboxymethoxyphenyl)-2-(4-
sulfophenyl)-2H-tetrazolium 

3-(4,5-dimetylthiazol-2-yl)-5-(3-
carboxymetoxyfenyl)-2-(4-sulfofenyl)-2H-
tetrazol 

NK negative control negativní kontrola 

PBS phosphate buffer saline fosfátový pufr 

pLV pseudotyped lentiviral vectors pseudotypované lentivirové vektory 

pLV-rGP LV pseudotyped by chimeric retroviral 
glykoprotein 

lentivirové vektory pseudotypované 
chimerním retrovirovým glykoproteinem 

pLV-VSV-G LV pseudotyped by VSV-G LV pseudotypované VSV-G 

PTA phosphotungstic acid kyselina fosfowolframová 

Px horseradish peroxidase křenová peroxidáza 

RLU relative light unit relativní jednotka světla 

rVLP reassembled VLP znovusložené VLP 



 

scFv single-chain variable fragment variabilní jednořetězcový fragment 

SD standard deviation směrodatná odchylka 

SDS-PAGE sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide 
gel electrophoresis 

elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v 
přítomnosti dodecylsíranu sodného 

sT-Ag small tumour antigen malý nádorový antigen 

TBS Tris-buffered saline pufr obsahující Tris a soli 

TEMED N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine N,N,N',N'-tetramethylethylenediamin 

Tx100 Triton X-100 Triton X-100 

VLP virus-like particles viru podobné částice 

VP (1/2/3) viral protein (1/2/3) virový protein (1/2/3) 

VSV-G veicular stomatitis virus G glycoprotein povrchový G glykoprotein viru vezikulární 
stomatitidy 

WR weight ratio hmotnostní poměr 

wt (virus) wild type (virus) divoký typ (viru) 
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1 Úvod 

Moderní medicína se začíná soustředit na personalizovanou léčbu, která zohledňuje 

mimo jiné i imunitní systém pacienta. Nejen s rozvojem personalizované medicíny se čím dál 

více dostává do popředí genová terapie a imunoterapie. Při vývoji léčiv a terapeutických látek 

pro tyto terapie je čím dál více kladen důraz na vývoj alternativních, levnějších a 

bezpečnějších postupů pro dopravu terapeutika do pacientských buněk. Pro dopravu 

terapeutické DNA lze využít virům podobné částice (VLP), které jsou bezpečnější alternativou 

virových vektorů, protože neobsahují genetickou informaci viru. VLP mohou být využity i při 

dopravě terapeutické molekuly do specifických buněčných linií, protože je možné je 

modifikovat a zacílit na specifický buněčný receptor. Efektivita dopravy pomocí těchto částic 

ale není vysoká. Pro zvýšení efektivity dopravy je možné využít chemického přístupu 

založeného na peptidech, které jsou schopné prostupovat membránami tzv. peptidy 

penetrující membrány. Peptidů již bylo v současnosti syntetizováno velké množství a existují 

peptidy mnoha vlastností. Mezi peptidy, které jsou schopné potencovat dopravu pomocí 

virových struktur, se řadí amfipatický kationický peptid LAH4. 

Diplomová práce se zabývá dopravou genetického materiálu do obtížně 

transfekovatelné buněčné linie Jurkat právě pomocí systému, který zahrnuje VLP odvozené 

od myšího polyomaviru a peptid LAH4. Buněčná linie Jurkat je využívána jako modelový 

systém pro přípravu T-lymfocytů s chimérickými antigenními receptory. Aplikace těchto  

T-lymfocytů, jako terapie ex vivo je slibnou imunoterapií při léčbě nádorových onemocnění.  

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda je možné systém zahrnující LAH4 a VLP využít 

pro dopravu reportérového plazmidu do buněk Jurkat a optimalizovat podmínky, které 

mohou efektivitu transfekce či transdukce ovlivňovat. Byly analyzovány různé způsoby 

přípravy peptidu či časová závislost tvorby komplexů mezi peptidem a reportérovou DNA. 

Pro transdukční experimenty byl do VLP částic zabalen reportérový plazmid kódující GFP. 

Efektivita transfekcí a transdukcí byla vyhodnocena pomocí fluorescenční mikroskopie, 

luciferázového testu nebo průtokovou cytometrií. 

Fosforylace hraje významnou roli v replikačním cyklu myšího polyomaviru. Pokud 

není majoritní kapsidový protein myšího polyomaviru fosforylován ve specifických 

sekvencích, tak dochází k problémovému skládání virionů a k celkovému zpoždění infekce. 

Diplomový projekt si proto dále kladl za cíl zjistit, jaký vliv má fosforylační status myšího 

polyomaviru a tedy i VLP na infekci resp. transdukci. 
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2 Přehled literatury 

2.1 Doprava genetického materiálu do buněk 

2.1.1 Genová terapie 

V dnešní době je kladen čím dál větší důraz na personalizovanou medicínu, a proto se 

dostávají do popředí moderní terapeutické přístupy léčby především u nádorových 

onemocnění. Čím dál častěji je při léčbě volbou genová terapie. V roce 2017 bylo 65 % 

klinických testů s využitím genové terapie zaměřeno na léčbu rakovinných onemocnění  

(Ginn et al. 2018). Genová terapie zahrnuje přístupy podání terapeutika pacientovi in vivo 

nebo ex vivo. U přístupu in vivo je pacientovi podávána léčebná látka do těla přímo, u přístupu 

ex vivo jsou pacientovi odebrány určité buňky, které jsou následně geneticky modifikovány a 

poté navráceny zpět do těla pacienta (shrnuto v Roma-Rodrigues et al. 2020). Do terapie ex 

vivo je řazena léčba pomocí T-lymfocytů, do kterých je transfekována DNA kódující 

chimérický antigenní receptor (CAR; z angl. chimeric antigen receptor). CAR umožňuje  

T-lymfocytu specificky reagovat na nádorové buňky nesoucí epitopy rozpoznávané CAR  

(shrnuto v June et al. 2018; Dasyam et al. 2020). V současné době je klinická úspěšnost léčby 

pomocí CAR T-lymfocytů vysoká u hematopoetických maligních onemocnění (shrnuto v 

Holstein a Lunning 2020). 

Součástí genové terapie je příprava terapeutických látek tzv. produktů pro pokročilou 

lékařskou terapii neboli ATMP (z angl. Advanced Therapy Medicinal Product).  ATMP mohou 

být využity právě při terapii in vivo či ex vivo. U ATMP pro terapii in vivo jsou kladeny vyšší 

nároky na stabilitu, protože je léčivo injikováno do krevního řečiště pacienta. Terapeutická 

látka by se měla dostat na místo určení svého působení (např. do oblasti nádoru) a zde 

vykonávat danou funkci. V krevním řečišti dochází k interakci s krevními buňkami, proteiny a 

lipidy, čímž může okolo látky vznikat proteinová korona (Maiorano et al. 2010), která může 

bránit účinku terapeutika. Při přípravě ATMP pro tuto terapii je proto nutno proteinovou 

koronu zohlednit. Při terapii ex vivo není léčivo injikováno do těla pacienta, ale je využito pro 

modifikaci buněk odebraných pacientovi, proto jsou kladeny nároky pouze z hlediska 

cytotoxicity dané látky a účinnosti dopravy terapeutického materiálu do buněk pacienta.  

ATMP mohou být založeny na virových či nevirových přístupech. 

2.1.2 Virové přístupy genové terapie 

Virové částice jsou evolučně předurčeny k dopravě genetického materiálu do buněk 

hostitele, a proto jsou dnes vektory odvozené od virů hojně využívané. Více než 65% 

klinických studií založených na genové terapii využívalo v r. 2017 virové vektory 
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(především retrovirové, lentivirové, adenovirové či vektory odvozené od adeno-asociovaných 

virů) (Ginn et al. 2018). Ačkoliv je transfekce buněk s použitím virových vektorů efektivní, má 

svá úskalí. Problémy spojené s virovými vektory zahrnují vyšší imunogenitu a riziko spojené 

s integrací vektoru do genomu pacienta. Za největší riziko je považována právě náhodná 

integrace vektoru, která může mít za následek poškození tumor-supresorového genu, aktivaci 

onkogenu či poškození genů, jež jsou esenciální pro fungování buňky. Proto je v dnešní době 

kladen důraz na přípravu nevirových vektorů, které jsou v klinické praxi bezpečnější 

alternativou (shrnuto v Sung a Kim 2019; Roma-Rodrigues et al. 2020).  

2.1.3 Nevirové přístupy genové terapie 

Nevirové přístupy dopravy materiálu do buněk zahrnují fyzikální přístupy, mezi které 

řadíme např. elektroporaci, sonoporaci, magnetofekci či hydroporaci. Tyto metody transfekce 

se využívají pro dopravu biokompatibilních materiálů, mezi které se mimo samotné DNA  

(i RNA) řadí jako nevirové vektory lipidové částice (lipozomy), polymerní struktury 

(polyplexy) a v neposlední řadě nanočástice mnoha druhů. Nevirové přístupy dopravy 

materiálu jsou oproti virovým přístupům prozatím méně účinnou variantou dopravy, ale zato 

se mohou chlubit nižší indukcí imunitní odpovědi, vyšší bezpečností a lepší 

kontrolovatelností produkce daného terapeutika v buňkách (shrnuto v Sung a Kim 2019; 

Roma-Rodrigues et al. 2020).  

2.1.4 Faktory ovlivňující úspěšnost dopravy genetického materiálu do buněk 

Při genové terapii je nutné zohlednit několik dalších faktorů, které se podílejí na 

efektivitě transfekce daného terapeutika do buněk. Mezi tyto faktory patří především typ 

buněčné linie, aktuální stav buněk před transfekcí (Maurisse et al. 2010), toxicita aplikované 

látky (Choi et al. 2010) a přítomnost sérových proteinů při transfekci (Wallenstein et al. 

2010).  Specifickým problémem při aplikaci ATMP v podobě nanočástic pak je fakt, že tyto 

částice často váznou v endolyzozomálních membránových kompartmentech a nedostanou se 

tak na místo svého určení - nejčastěji do jádra (shrnuto v Varkouhi et al. 2011).  

Za obtížně transfekovatelné jsou považovány především buňky hematopoetického 

původu, do nichž se proto dopravuje genetický materiál pomocí virových vektorů, které jsou  

v současné době stále nejúčinnější, nebo elektroporací (shrnuto v Colosimo et al. 2000; 

Maurisse et al. 2010). Problémy spojené s užíváním virových vektorů jsou zmíněny výše (kap. 

2.1.2). Hlavním problémem užití elektroporace je nízké procento přeživších buněk (Zhang et 

al. 2018) a s tím spojená potřeba velkého množství vstupního materiálu. Buňky Jurkat, 

používané v diplomové práci, jsou imortalizované hematopoetické buňky, konkrétně  

T-lymfocyty, odvozené z buněk periferní krve pacienta s akutní T-buněčnou leukemií 
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(Schneider et al. 1977). Potřeba efektivnějšího, bezpečnějšího a levnějšího přístupu pro 

transfekce/transdukce hematopoetických buněk dala vzniknout mé diplomové práci.  

2.2 Virům podobné částice jako nanokontejnery 

2.2.1 Stavba virionu myšího polyomaviru 

Myší polyomavirus (MPyV; z angl. mouse polyomavirus) je virus náležící do čeledi 

Polyomaviridae. Genom MPyV je tvořen cirkulární 5,3 kbp dlouhou dvouřetězcovou DNA 

(dsDNA; z angl. double stranded DNA), která je dělena do tří oblastí: časné, pozdní a regulační.  

Časná oblast genomu obsahuje geny pro časné proteiny, mezi které jsou řazeny: 

velký nádorový antigen (LT-Ag; z angl. large tumour antigen), střední nádorový antigen  

(mT-Ag; z angl. middle tumour antigen) (Habel 1961; 1962; 1965) a malý nádorový antigen 

(sT-Ag; z angl. small tumour antigen) (shrnuto v Fareed a Davoli 1977). Časná oblast genomu 

je exprimována ještě před vlastní replikací. Regulační oblast obsahuje replikační počátky a 

promotory pro časnou i pozdní oblast genomu a odděluje tyto oblasti od sebe (shrnuto v 

Tegerstedt et al. 2005). Pozdní oblast genomu kóduje geny pro tři virové strukturní proteiny 

(VP; z angl. viral protein) VP1, VP2 a VP3 (Frearson a Crawford 1972; shrnuto v Fareed a 

Davoli 1977), které vznikají ze společné pre-mRNA alternativním sestřihem až po replikaci 

virového genomu (shrnuto v Tegerstedt et al. 2005). VP2 a VP3 proteiny jsou sekvenčně 

shodné, avšak N-konec VP2 proteinu je o 115 aminokyselin delší (shrnuto v Tegerstedt et al. 

2005). Virová kapsida, založená na ikosahedrální symetrii, je složena z 360 monomerů 

majoritního kapsidového proteinu VP1 (obr. 1A), které jsou spojeny svými C-konci do 72 

pentamerů (Klug a Finch 1965). VP1 protein má unikátní vlastnost samouspořádání se do 

viru podobných částic (VLP; z angl. virus-like particles) (Salunke et al. 1986). N-konce VP1 

interagují s dsDNA genomem (Moreland et al. 1991), který díky přítomnosti buněčných 

histonů zaujímá podobu minichromozomu (Frearson a Crawford 1972; shrnuto v Knipe a 

Howley 2013). 

Minoritní proteiny VP2 a VP3 interagují s centrální dutinou pentameru VP1 (obr. 1B) 

a jsou tedy situovány uvnitř kapsidy (Chen et al. 1998). Cílená mutace v sekvenci genů pro 

proteiny VP2 a VP3 má zásadní vliv především na infektivitu viru, ale ne na sestavení virionu 

a jeho integritu (Mannová et al. 2002). Na integritu virionu mají zásadní vliv vápenaté (Ca2+) 

ionty. Pokud tyto ionty v systému chybí, nejsou virové částice stabilní (Brady et al. 1977). 

Infekce permisivních buněk MPyV vede ke vzniku virionů posttranslačně modifikovaných 

acetylací a fosforylací (Bolen et al. 1981). 



21 
 

 

2.2.2 Viru podobné částice odvozené od myšího polyomaviru 

Schopnost VP1 proteinu se uspořádat do struktury VLP byla poprvé pozorována již v 

r. 1986 výzkumným týmem biologa Dinakara Salunkeho a od té doby je snaha tyto částice 

využívat nejen pro cílenou genovou terapii, ale i pro diagnostické účely a přípravu vakcín 

(Fraiberk et al. 2017). VLP jsou charakteristické nepřítomností virové genetické informace 

(Salunke et al. 1986; shrnuto v Teunissen et al. 2013). 

VLP mohou být produkovány v různých systémech, konkrétně pomocí bakteriálních 

produkčních systémů (např. v buňkách Escherichia coli), pomocí kvasinek nebo hmyzích a 

savčích buněk. Jednotlivé produkční systémy mají své charakteristiky a dávají vzniknout 

morfologicky totožným VLP, které mohou být izolovány v rozdílných kvantitách a mohou se 

lišit posttranslačními modifikacemi a kontaminacemi cizorodou DNA (shrnuto v Teunissen et 

al. 2013). V laboratoři virologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je historicky 

využíváno dvou systémů, a to kvasinkového a tzv. bakulovirového expresního systému. VLP 

využívané v diplomové práci jsou produkovány pomocí bakulovirového expresního systému, 

který umožňuje snadnou produkci částic složených z více strukturních proteinů, které jsou ve 

struktuře VLP zastoupeny ve stejných poměrech jako ve virionech (Forstová et al. 1993). 

2.2.2.1 Bakulovirový expresní systém pro produkci viru podobných částic 

Bakulovirový expresní systém Bac-to-Bac® komerčně dodávaný firmou Invitrogen 

umožňuje produkci rekombinantního bakuloviru v hmyzích buňkách. Hmyzí buňky Sf9 jsou 

 

Obr. 1: Struktura kapsidy myšího polyomaviru složená z majoritního proteinu VP1 a 
minoritních proteinů VP2/VP3 
Monomery strukturního kapsidového proteinu VP1 spolu interagují svými C-konci a vytváří  
72 pentamerů, které tvoří kapsidu s ikosahedrální symetrií (A). V centrální dutině pentameru 
(černě – B) se nachází minoritní strukturní proteiny, vždy buď VP2 nebo VP3 (červeně - B). 
Minoritní proteiny se tedy nachází ve vnitřní části kapsidy, jejíž povrch tvoří výhradně majoritní 
kapsidový protein VP1. Upraveno podle Chen et al. 1998 a Teunissen et al. 2013. 

(A) 

(B) 
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buněčnou linií odvozenou od parentální linie buněk ovarií motýla Spodoptera frugiperda 

(Vaughn et al. 1977). Prvním krokem produkce VLP v bakulovirovém expresním systému je 

zaklonování genu kódujícího strukturní virové proteiny VP1 případně i VP2/3 do plazmidu 

pFastBacTM pod kontrolu silného polyhedrinového promotoru, čímž vznikne donorový 

plazmid. Tento plazmid je následně transformován do DH10BacTM bakteriálních buněk 

(Escherichia coli), které obsahují tzv. bakmidovou DNA (dle anglického bacmid) a pomocný 

plazmid kódující enzym transponázu. Pomocí transponázy dochází k homologní rekombinaci 

a vzniku buněk s rekombinantním bakmidem. Bakmidový genom v buňkách Escherichia coli 

obsahuje kromě antibiotikové rezistence i gen LacZα pro galaktosidázu. V případě, že nedojde 

k homologní rekombinaci správně a gen pro LacZα není přerušen, vytváří bakteriální buňky 

po indukci pomocí IPTG (izopropyl β-D-1-thiogalaktopyranosid) v médiu se substrátem X-Gal 

modré kolonie. Pokud dojde k rekombinaci správně, je gen pro galaktosidázu přerušen a 

vznikají bílé kolonie, z kterých je vyizolována rekombinantní bakmidová DNA. DNA je 

následně transfekována do hmyzích buněk Sf9. Rekombinantní bakulovirus je poté 

produkován do média a následnou infekcí hmyzích buněk jsou produkovány VLP. 

VLP produkované pomocí bakulovirového expresního systému jsou kontaminované 

jak hostitelskou (bakteriální) DNA, tak histony buněk Sf9 a bakulovirovou DNA, což je 

způsobeno především fragmentací buněčné DNA bakulovirem (Gillock et al. 1997). 

Kontaminace může být efektivně odstraněna rozložením VLP na pentamery (kap. 2.2.2.2), po 

kterém následuje iontově výměnná chromatografie a opětovné složení pentamer do VLP 

(Citkowicz et al. 2008). Výhodou použití bakulovirového expresního systému je vznik 

postranslačně modifikovaných VLP. Bylo zjištěno, že při produkci VLP v přítomnosti VP2 

proteinu dochází k posttranslačním modifikacím VP1 (Forstová et al. 1993), které mohou 

zahrnovat např. fosforylaci Thr-63 (Li et al. 1995), která je typická pro divoký virus (wt; z 

angl. wild-type). Na fosforylační status wt viru mají vliv i sT-Ag a mT-Ag (kap. 2.2.2.2 )  

(Garcea et al. 1985). 

2.2.2.2 Práce s viru podobnými částicemi 

Produkované VLP lze dále modifikovat a zacílit na různé buněčné populace. VLP 

byly např. modifikovány pomocí upraveného variabilního fragmentu (scFv; z angl. single 

chain variable fragment) protilátky tak, aby cílily na antigen prezentující buňky  

(May et al. 2002). Přednostní interakce s nádorovými buňkami lze docílit modifikací pomocí 

molekul transferinu (Žáčková Suchanová et al. 2017). Některé nádorové buňky totiž 

nadměrně exprimují právě transferinový receptor (Walker a Day 1986; Ryschich et al. 2004). 

Připojením transferinu na VLP lze vytvořit částečnou sterickou zábranu pro interakce s 

přirozenými virovými receptory (gangliosidy obsahující kyselinu sialovou) a stimulovat 
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vazbu a internalizaci modifikovaných VLP právě do buněk, které mají nabohacený 

transferinový receptor (Žáčková Suchanová et al. 2017).  

Pro zabalení terapeutické DNA do VLP bylo historicky využíváno několik postupů 

zahrnujících např. osmotický šok nebo rozložení VLP na pentamery a jejich následné složení. 

Metoda osmotického šoku je založena na snížení iontové síly roztoku s VLP, čímž dojde k 

zvýšení elektrostatické interakce mezi DNA a VLP (Barr et al. 1979). Metoda rozložení a 

opětovného složení VLP zahrnuje krátkou inkubaci částic v pufru s chelatačním činidlem 

(EGTA nebo EDTA) vychytávajícím vápenaté ionty spolu s redukčním činidlem – 

dithiotreitolem (Brady et al. 1977). Tímto postupem dojde k rozložení VLP na kapsomery 

(pentamery), které jsou poté krátce inkubovány s terapeutickou DNA (Suchanová 2012; 

2018), kterou může majoritní VP1 protein vázat díky své DNA vazebné sekvenci (Moreland et 

al. 1991). Roztok DNA a VLP je dále dialyzován proti pufru s vyšší iontovou silou a 

vápenatými ionty (Ca2+), jež umožní opětovné složení pentamer do struktury VLP (Salunke et 

al. 1986). Částice složené z majoritního VP1 proteinu jsou při použití zmiňované metody 

schopné zabalit DNA o velikosti přibližně 5 kbp (Gillock et al. 1997). Bylo ale prokázáno, že 

pouze fragmenty DNA o přibližné délce 2 kbp jsou díky struktuře VLP chráněny před účinkem 

nukleáz (Forstová et al. 1995).  

Problémem použití VLP připravených technikami in vitro balení DNA je fakt, že jsou 

tyto částice samy o sobě schopné genetický materiál dopravovat do buňky jen v omezené 

míře tak, aby došlo k významnému zvýšení genové exprese ve velkém počtu cílových buněk. 

Cesta vstupu VLP do buňky zahrnuje vazbu VLP na gangliosidy s kyselinu sialovou  

(Smith et al. 2003) stejně jako produktivní cesta wt viru (Tsai et al. 2003; Sanjuan et al. 2003; 

Žíla et al. 2014). Pro vstup do buňky nejspíše využívají wt viriony i VLP (VP1) váčky odvozené 

z kaveolinových domén (Richterová et al. 2001). Zajímavé je, že nebyl detekován signál VP1 

proteinu wt viru (ani VLP) v jádře.  Je tedy možné, že jen velmi málo wt virionů (pod 

detekčním limitem) je schopno dopravit genomovou DNA až do jádra a majoritní část VP1 

proteinu a genomové DNA zůstává vně jádra buňky nebo může docházet k rychlejšímu 

rozpadu VP1 v jádře oproti cytoplazmě (Richterová et al. 2001; Mannová a Forstová 2003).  

Přítomnost minoritních proteinů VP2/3 ve virionech hraje významnou roli při 

dopravě virové DNA do jádra (Mannová et al. 2002), což může vysvětlovat omezenou 

účinnost transdukce cizorodé DNA pomocí VLP tvořených pouze majoritním proteinem VP1. 

Přestože se předpokládá, že je hlavní funkcí minoritních proteinů napomáhat uvolnění 

virových částic z endocytických kompartmentů, nelze vyloučit možnost, že hrají roli i při 

vazbě na receptor (Caruso et al. 2003). Poněkud opomíjeným fenoménem jsou v souvislosti s 

analýzou účinnosti transferu genů zprostředkovaných MPyV zmíněné posttranslační 
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modifikace VP1 (např. fosforylace), které mohou také významně ovlivňovat účinnost 

dopravy DNA do jádra. V bakulovirovém expresním systému byla přítomnost minoritních 

proteinů VP2/3 důležitá pro zajištění posttranslačních modifikací proteinu VP1 (Forstová et 

al. 1993). Při infekci myších fibroblastů pomocí MPyV mají na fosforylaci vliv i časné virové 

proteiny sT-Ag a mT-Ag. Dřívější studie, které využívaly viry mutované v genu kódující mT-Ag 

ukázaly, že tyto mutanty mají omezenou schopnost infekce, rozdílně fosforylované VP1 

proteiny v pozici Thr-63 a Thr-156 (Li a Garcea 1994) a také dochází ke zhoršenému skládání 

virionů. Obdobný defekt byl pozorován u mutantních virů bez mT-Ag a sT-Ag i v naší 

laboratoři. Mutantní viry měly zhoršenou schopnost skládání virionů a zpožděnou infekci o 

přibližně jeden den (Pergner 2010). Je možné, že se i v tomto případě jedná o změnu 

fosforylace VP1 proteinu, která je důležitá pro interakci viru (a tedy i VLP) s receptorem 

(Bolen et al. 1981). 

Zdá se, že virové částice s reportérovou DNA (tzv. pseudoviriony) mohou do buňky 

vstupovat různě. Pseudoviriony jsou produkovány v savčím expresním systému a oproti 

VLP je do nich již při produkci zabalena DNA reportérového (nebo eventuálně 

terapeutického) vektoru (Španielová et al. 2014). Bylo popsáno, že pseudoviriony využívající 

receptory s kyselinou sialovou a mikrotubuly mohou dopravovat DNA do jádra, zatímco 

pseudoviriony využívající aktinová filamenta DNA do jádra nedopravují – "neproduktivní" 

cesta (Krauzewicz et al. 2000; O’Hara a Garcea 2016). Částice mohou také váznout v 

endolyzozomálních kompartmentech (shrnuto v Teunissen et al. 2013).  

Pokud by se podařilo částice z těchto kompartmentů uvolnit (např. pomocí látek 

destabiluzujících membrány), bylo by teoreticky možné nabohatit množství VLP na 

produktivní cestě. Pro tyto účely by mohlo být vhodné využití peptidů, které jsou schopné 

procházet membránami. 

2.3 Peptidy penetrující membrány 

Peptidy penetrující membrány (CPP; z angl. cell-penetrating peptides) tvoří skupinu 

krátkých peptidů, které z pravidla dosahují délky 10 - 50 aminokyselinových zbytků  

(Kichler et al. 2006). Tyto peptidy jsou schopné procházet membránami a indukovat 

transport látek (např. proteinů či nanočástic) do buňky. Peptidy mohou být jak syntetické, tak 

derivované ze struktur běžně se vyskytujících v přírodě, např. odvozené od antimikrobiálních 

či virových peptidů. CPP je velké množství a jsou děleny do skupin podle náboje, struktury či 

vlastností. Dělení peptidů však není striktní, protože některé peptidy mohou náležet do více 

skupin. Obecně se CPP dělí na kationické a amfipatické, případně ještě také hydrofobní. 

Peptid LAH4 je právě jedním z peptidů, který do více skupin náleží a v literatuře je popisován 

jako kationický amfipatický CPP (shrnuto ve Váňová et al. 2019).  
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2.3.1 Rodina peptidů LAH4 

Rodina peptidů LAH4 byla odvozena od struktury antimikrobiálních peptidů tzv. 

magaininů (Bechinger 1996), které byly objeveny v sekretech africké žáby drápatky vodní - 

Xenopus laevis (Zasloff 1987). Rodina peptidů LAH4 má vzhledem ke svému původu také 

antimikrobiální vlastnosti (Vogt a Bechinger 1999). Později byla u některých peptidů LAH4 

zjištěna i schopnost dopravy DNA či malých interferujících RNA do buněk (Kichler et al. 2006; 

Langlet-Bertin et al. 2010). Od té doby vzniklo mnoho variant peptidů LAH4, které se liší v 

aminokyselinové sekvenci (tab. 1), ale mají společné charakteristiky. Největší část, jak už 

název LAH4 napovídá, zaujímají hydrofobní aminokyseliny leucin (L) a alanin (A); v sekvenci 

se ještě nachází (většinou) čtyři molekuly histidinu (H), které dávají peptidu unikátní 

vlastnosti (Moulay et al. 2017). Na koncích peptidu jsou přítomné lysiny (K), které umožňují 

dobrou rozpustnost ve vodných roztocích a vazbu DNA (Kichler et al. 2003; shrnuto v 

Bechinger et al. 2011). Doposud byly popsány dvě formy peptidu LAH4 indukované 

prostředím.  

Název peptidu 
LAH4 rodiny 

Sekvence 

LAH4 KKALLALALHHLAHLALHLALALKKA 

LAH4 – A4 KKALLHAALAHLLALAHHLLALLKKA 

LAH4 – L1 KKALLAHALHLLALLALHLAHALKKA 

 

2.3.2 Formy LAH4 peptidu 

První formou je amfipatický α-helix (Bechinger 1996), jež vzniká v přítomnosti 

membránových struktur či DNA a v kyselém pH. Na jedné straně helixu se nachází všechny 

histidiny a na druhé většina alaninů a leucinů (Vogt a Bechinger 1999; Wolf 2018), takže helix 

obsahuje na jedné straně polární (hydrofilní) a na druhé nepolární (hydrofobní) 

aminokyseliny. Úhel mezi těmito částmi se nazývá polární a určuje míru relativního rozdělení 

amfipatického α-helixu právě na část polární a nepolární (obr. 2).  

Bylo zjištěno, že ačkoliv je převládající strukturou peptidu LAH4 amfipatický α-helix, 

může LAH4 nabývat mnoha tranzitních stavů, které jsou ovlivňovány pH, teplotou a také 

roztokem, ve kterém je LAH4 míchán. Ukazuje se, že např. v roztoku trifluoretanolu s PBS v 

poměru 50:50 se sekvence LAH4 vyskytuje ve formě α-helixu jen částečně a forma α-helixu v 

roztoku dominuje až v přítomnosti membránové struktury. V přítomnosti membrány se LAH4 

chová rozdílně v odlišném pH. V kyselém pH 4,1 peptid LAH4 podélně přiléhá k membráně a 

tvoří α-helix, jehož strana s protonovanými histidiny směřuje od membrány. Konce peptidu 

Tab. 1. Přehled sekvencí peptidů náležících do rodiny peptidů LAH4 zmiňovaných v 
diplomové práci 
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se zdají neuspořádané (obr. 3). Při zvýšení pH na hodnotu 6,1 vzniká nejspíše struktura helix-

smyčka-helix (angl. helix-turn-helix) a struktura peptidu se zanořuje více do membrány. Zdá 

se, že flexibilní část peptidu (smyčka) umožňuje postupné zanoření helixů do membrány při 

zvyšujícím se pH. Pokud dosáhne pH hodnoty 7,8 jsou všechny histidiny deprotonované a 

peptid se stává v membránách s fosfatidylcholinem zcela transmembránový (Georgescu et al. 

2010).  

 

Struktura α-helixu je indukována také v přítomnosti DNA. Mezi DNA a peptidem 

vzniká reverzibilní elektrostatická interakce podpořená také hydrofobními a Van der 

Waasovskými vazbami, což vede k efektivnímu obalení DNA peptidem. Peptid tak dává 

komplexu kladný náboj. Kalorimetrickou metodou bylo zjištěno, že v komplexu LAH4/DNA  

interaguje 1 peptid se 2 bp DNA při pH 7,5. Při snížení pH na hodnotu 5,0 dojde až k 

dvojnásobnému snížení množství obalené DNA (Prongidi-Fix et al. 2007). 

 

 
Obr. 3: Struktura LAH4 peptidu v přítomnosti dodecylfosfocholinových micel (pH 4,1) 
Struktura byla získána metodou nukleární magnetické rezonance. Barevně jsou od sebe odlišené 
různé aminokyseliny: růžově – lysiny, oranžově – alaniny, zeleně – leuciny a fialově – histidiny. 
Konce peptidu nejsou při pH 4,1 uspořádané (upraveno podle Wolf 2018). 

 
Obr. 2:  Schiffer-Edmundsonova projekce vybraných peptidů z LAH4 rodiny 
Schiffer-Edmundsonova projekce umožňuje vidět rozložení hydrofobních a hydrofilních 
aminokyselin ve struktuře peptidu. Jednotlivé aminokyseliny jsou znázorněny rozdílnými 
barvami: oranžově - alaniny, zeleně - leuciny a fialově - histidiny. Červeně je znázorněn polární 
úhel mezi páry polárních aminokyselin – histidinů. Polární úhel určuje míru relativního rozdělení 
amfipatického α-helixu na polární a nepolární část (upraveno podle Wolf 2018). 

LAH4 

           LAH4    LAH4 – L1                   LAH4 – A4 
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Druhou formou je struktura nanofibril (obr. 4), které byly pozorovány u peptidu 

LAH4-A4 taktéž zvaného Vectofusin-1. Zdá se, že na vznik nanofibril mají zásadní vliv 

přítomné histidiny a neutrální pH. Nanofibrily mají α-helixovou strukturu a bylo prokázáno, 

že se v určitých roztocích v závislosti na pH shlukují do menších či větších agregátů např. v 

médiu X-vivo 20 využívaném pro transdukce hematopoetických buněk tvoří LAH4-A4 velké 

agregáty a ve fosfátovém pufru (PBS; z angl. phosphate buffer saline) tvoří agregáty mnohem 

menší. Ukazuje se, že pro vznik agregátů jsou esenciální histidiny.  

 

V proteinech jsou histidiny často deprotonovány, což se děje v neutrálním pH a 

ukazuje se, že vazba mezi deprotonovanými histidiny je silnější. Peptid, ve kterém byly cílové 

histidiny vyměněny za alaniny, netvořil supramolekulární struktury. Zda dochází k interakci 

právě mezi histidiny při vzniku agregátů, však zatím není jasné. Zdá se, že pokud peptid 

vytváří nanofibrily, je také efektivnější při transdukci pomocí lentivirových vektorů  

(LV; z angl. lentiviral vector). Agregáty lze pozorovat v konfokálním mikroskopu díky 

fotoluminiscenci těchto supramolekulárních struktur (Vermeer et al. 2017). Tvorba  

α-helixových agregátů v neutrálním pH byla pozorována i pro peptidy LAH4 a LAH4-L1 

(Marquette et al. 2008).  

2.3.3 Mechanismus fungování 

V roce 2006 Antoine Kichler se svými spolupracovníky publikovali článek shrnující 

dosavadní informace o peptidu LAH4 a nastínili model jeho fungování v buňkách  

(Kichler et al. 2006). V diplomové práci je tento model aktualizovaný o současné poznatky 

(obr. 5).  

Podle modelu by mohl LAH4 interagovat s buňkou pomocí heparan sulfátových 

proteoglykanů (Kichler et al. 2006). Za zvážení však stojí i možnost, že by LAH4 peptid mohl 

využívat pro interakci s buňkou molekuly mající ve struktuře kyselinu sialovou, která 

obsahuje negativně nabitou karboxylovou skupinu (Åmand et al. 2012). Podle dosavadních 

výsledků se zdá, že LAH4 peptidy využívají pro vstup do buňky hlavně nespecifickou 

    

Obr. 4: Peptid LAH4-A4 ve formě nanofibrily na 
snímku z mikroskopu atomárních sil 
Nanofibrily mají α-helixovou strukturu a mohou se 
shlukovat do větších agregátů. Zdá se, že pokud 
peptid nanofibrily vytváří, má i vyšší transdukční 
účinek. Snímek z mikroskopu atomárních sil 
ukazuje, že se struktura periodicky opakuje každých 
cca 10 nm (červené čáry) podle osy fibrily (bílá 
čára) (upraveno podle Vermeer et al. 2017). 
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endocytickou dráhu (Kichler et al. 2003; Liu et al. 2014). Přesný mechanismus internalizace 

komplexů LAH4/DNA do endozomů není do dnešní doby objasněn. V případě 

experimentálních bakteriálních membrán se u jiných helikálních antimikrobiálních peptidů 

ukazuje, že jsou tyto peptidy schopné indukovat lipidový přeskok (v angl. lipid flip-flop) a jsou 

schopné se přemístit z jedné strany membrány na druhou (Zhang et al. 2001) přímým 

kontaktem peptidu s membránou. Tento efekt se zdá klíčový pro uvolnění kladně nabitých 

komplexů z membrány a mohl by hrát roli v mechanismu fungování LAH4 peptidů a tvorbě 

endocytických váčků, protože byl dříve pozorován i u magaininů (Matsuzaki et al. 1996).  

Pro uvolnění komplexu LAH4/DNA je důležitá acidifikace endozomu a s tím spojené 

snižování pH. Inhibice ATPázy, která pumpuje protony z cytosolu do endozomálních váčků, 

bafilomycinem A1 vede k signifikantnímu snížení efektivity dopravy DNA do buněk (Kichler 

et al. 2003). LAH4 v časném endozomu (pH 6,1) nejspíše mění svou konformaci do tranzitního 

stavu helix-smyčka-helix, přičemž dochází k postupnému uvolnění elektrostaticky vázané 

DNA. Za tento jev jsou nejvíce zodpovědné histidiny, které jsou při snižujícím se pH 

protonovány (Prongidi-Fix et al. 2007; Georgescu et al. 2010). Díky zvýšení kladného náboje 

LAH4 není potřeba takové množství peptidu pro kompenzaci záporného náboje DNA a s 

dalším okyselováním endozomu pak LAH4 postupně více přiléhá k membráně (Prongidi-Fix et 

al. 2007; Wolf et al. 2017). LAH4 interaguje pouze s hydrofilními hlavičkami fosfolipidů a 

nedochází k zanoření peptidu až do oblasti s hydrofobními ocásky. Stejné chování je typické 

např. i pro detergenty, které jsou mimo jiné schopné ztenčovat membránu a zvyšovat její 

deformační napětí, což může vést k rozrušení membrány (Bechinger 2009; Wolf et al. 2017). 

Peptidy LAH4 jsou schopné tvořit póry v experimentálně vytvořených lipozomech s calceinem 

imitujících vnitřní stranu plazmatické membrány. Schopnost tvorby pórů se zdá závislá na 

velikosti polárního úhlu (obr. 2). Čím větší hodnota polárního úhlu, tím nižší množství 

uvolněného calceinu tzn. tím menší schopnost peptidu tvořit póry v experimentálních 

lipozomech (Lointier et al. 2020). LAH4 je schopen lýze membrány (tvorby pórů) pouze 

pokud je v systému v dostatečné koncentraci. Lýze membrány vede ke vzniku bicel, 

nanodisků, micel či struktur, které jsou micelám podobné  (Wolf et al. 2017) a k uvolnění 

materiálu (LAH4 peptidy a komplex LAH4/DNA) do cytosolu. Mechanismus, jakým se DNA 

dostává do jádra, prozatím nebyl charakterizován. 

I když je zatím nejasné, jak přesně peptidy z LAH4 rodiny fungují, byl prokázán 

pozitivní účinek na efektivitu transfekce i transdukce. Peptidy z rodiny LAH4 jsou využívány 

jako transfekční činidla v kombinaci např. s DNA a/nebo s virovými částicemi. 
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Obr. 5: Model fungování LAH4 peptidu – mechanismus protonové houby 
Některé peptidy z rodiny LAH4 (žlutě) jsou schopné vytvářet komplexy s plazmidovou DNA 
(černě) díky elektrostatickým, hydrofóbním a Van der Waasovským interakcím (1) a (2). Takové 
komplexy do buňky vstupují endocytickou drahou (2). Pumpováním protonů z cytosolu do 
endocytického váčku dochází k postupné acidifikaci endosomu a změně konformace LAH4 peptidu 
(3). Při dosažení pH 6 dochází k protonaci histidinů a zanoření peptidu do fosfolipidové 
dvojvrstvy tak, že protonované histidiny leží směrem od membrány (4). Při dostatečné 
koncentraci peptidu dojde zatím nejasným mechanismem k rozrušení membrány a uvolnění 
komplexu LAH4/DNA do cytosolu. Lýzi membrány doprovází vznik bicel, micel a struktur micelám 
podobných (upraveno podle Prongidi-Fix et al. 2007). 
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2.4 LAH4 peptidová rodina a virům podobné částice 

LAH4 peptidy jsou využívány ve studiích pro zvýšení transdukční účinnosti převážně 

LV a vektorů odvozených od adeno-asociovaných virů (AAV; z angl. adeno-associated virus 

vector). Virové částice mají převážně záporný náboj, a proto je využívána nekovalentní 

elektrostatická interakce mezi peptidy náležící do LAH4 rodiny a virovými částicemi. U 

jiných peptidů byla popsána i možnost asociace peptidu s virovými částicemi kovalentní 

vazbou, ať už přímým připojením peptidu na částici (např. pomocí tzv. "klik chemie") nebo 

genetickou modifikací. Klik chemie nejčastěji využívá kovalentní vazby mezi azidem a 

alkylovou skupinou, které jsou inkorporovány do struktury peptidu a virové částice. 

Kovalentní připojení peptidu pomocí genetické modifikace spočívá v zabudování sekvence 

peptidu do donorového vektoru při produkci virových částic (shrnuto v Váňová et al. 2019). 

Prozatím nebyla popsána kovalentní modifikace virových částic peptidy z LAH4 rodiny a 

veškeré studie jsou založeny na koinkubaci vektoru s peptidem.  

Varianta peptidu LAH4-A4 koinkubovaná s pseudotypovanými LV (pLV), které 

obsahují gen pro zelený fluorescenční protein (GFP; z angl. green fluorescent protein), je 

schopná zvýšit jejich transdukci do lidských hematopoetických buněk. Pseudotypování je 

proces, při kterém dochází k modifikaci virových částic (vektorů) pomocí povrchových 

glykoproteinů jiných virů např. povrchovým G glykoproteinem viru vezikulární stomatitidy 

(VSV-G; z angl. vesicular stomatitis virus G glycoprotein). Pseudotypování umožňuje rozšířit či 

specifikovat tkáňový tropismus virového vektoru. LV byly také pseudotypovány pomocí VSV-

G (pLV-VSV-G). Ukázalo se, že při použití systému LAH4-A4/pLV-VSV-G je dosaženo 

srovnatelných výsledků transdukce jako s RetroNectinem® (Piovan et al. 2017). 

RetroNectin® (Ozyme) je komerčně dodávaný rekombinantní polypeptid uváděný v 

klinických protokolech jako zlatý standard při transdukci hematopoetických buněk. 

Polypeptid efektivně zvyšuje účinnost transdukce a umožňuje interakci mezi vektorem a 

buňkou. Použití RetroNectinu® je však finančně i časově náročné. Při použití systému  

LAH4-A4/pLV-VSV-G nebyla pozorována zvýšená toxicita in vitro ani in vivo v porovnání s 

RetroNectinem® (Fenard et al. 2013).  

Peptid LAH4-A4, který tvoří nanofibrily (kap. 2.3.2) agreguje s fluorescenčně 

(mCherry) značenými pLV do větších komplexů. Pozorováním v konfokálním mikroskopu 

bylo zjištěno, že agregáty s pLV sedimentují na povrchu buněk HCT116 (lidská buněčná linie 

odvozená z nádorových buněk tlustého střeva), čímž se zvyšuje lokální koncentraci vektoru 

na povrchu buňky. Lokální zvýšení koncentrace vektoru může být důvodem, proč dochází ke 

zvýšené transdukci v přítomnosti peptidu. Problémem při tomto pozorování je intenzivní 

autofluorescence jak LAH4-A4, tak buněk, což značně ztěžuje odlišení struktur od sebe 
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(Vermeer et al. 2017). Je možné, že při transdukci LAH4/pLV-VSV-G hraje roli i snížení 

elektrostatického odporu záporně nabité membrány, resp. neutralizace záporně nabitých 

lipidů a heparan sulfátových proteoglykanů následované zvýšenou adhezí agregátu 

LAH4/pLV-VSV-G na povrch buňky (Fenard et al. 2013; Vermeer et al. 2017). Zdá se, že 

přítomnost LAH4-A4 má pozitivní vliv i na fúzi plazmatické membrány a pLV-VSV-G  

(Fenard et al. 2013).  

Ukazuje se také, že přestože použití LAH4-A4 posiluje transdukci pLV-VSV-G do 

lidských hematopoetických buněk odebraných z pupečníkové krve (Fenard et al. 2013), 

snižuje dopravu genů do T-lymfocytů (Jamali et al. 2019). Naopak LAH4-A4 účinně zvyšuje 

transdukci T-lymfocytů u lentivirových vektorů cílených přímo (tedy nepseudotypovaných 

VSV-G) na lymfocytární receptory CD4 a CD8. LV cílené na CD8+ T-lymfocyty (pLV/CD8) byly 

pseudotypovány modifikovanými obalovými proteiny Nipah viru, které byly fúzovány s scFv 

protilátky specifické pro CD8 molekuly (Zhou et al. 2015). CD4+ specifické LV (pLV/CD4) byly 

pseudotypovány obalovým proteinem viru spalniček, který byl fúzován k proteinu DARPin (z 

angl. designed ankyrin repeat protein), který specificky váže CD4 molekuly  

(Bender et al. 2016). Zdá se, že takto pseudotypované LV (a také LV pseudotypované 

retrovirovými glykoproteiny) vstupují do buněk nezávisle na pH, zatímco pLV-VSV-G jsou 

endocytovány a uvolňují se z endozomu se snižujícím se pH (shrnuto v Jamali et al. 2019). 

Nesoulad při použití různě pseudotypovaných vektorů v kombinaci s LAH4-A4 by mohl 

vycházet právě z rozdílného mechanismu vstupu komplexů peptid/vektor do buněk (Jamali 

et al. 2019). Důležité je, že LAH4-A4 lze využít pro posílení cílené dopravy pomocí virových 

vektorů.  

Peptid LAH4 zvyšuje transdukci i virových vektorů odvozených od neobalených virů. 

Vytváří komplexy s AAV, které obsahují gen kódující GFP a zvyšuje efektivitu transdukce 

pomocí AAV jak permisivních, tak nepermisivních buněčných linií. Ukazuje se, že vznik 

elektrostatických interakcí mezi AAV a peptidem je klíčový pro zvýšení transdukce. Pomocí 

inhibičního testu bylo zjištěno, že LAH4/AAV komplexy mohou pro vstup do buněk využívat 

endocytózu zprostředkovanou klatrinem a makropinocytózu. Při inhibici kaveolinové dráhy 

ke snížení efektivity transdukce nedochází. Komplexy LAH4/AAV jsou schopné dopravy 

genetického materiálu i in vivo. Injikace LAH4/AAV do svalu myši vede ke stabilní a 

dlouhotrvající expresi GFP. LAH4 peptid neindukuje přidanou imunitní reakci na AAV in vivo a 

umožňuje podání nižší dávky AAV, což ve výsledku může vést k celkovému snížení imunitní 

reakce proti AAV (Liu et al. 2014) a využití tohoto systému v praxi.  

LAH4 peptid je schopen interagovat i s částicemi wt MPyV a přispívat ke zvýšení 

infektivity viru v permisivních buňkách 3T6 (myší fibroblasty) v závislosti na koncentraci 
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peptidu. Peptid při inkubaci udává virovým částicím kladný náboj a indukuje zvětšení 

průměru částic, přičemž dochází ve zvýšené míře k jejich destabilizaci (4,6 %). Zároveň je 

schopen virové částice na povrchu buněk agregovat, jak bylo pozorováno v konfokálním 

mikroskopu pro fluorescenčně (AlexaFluor488) značené VLP odvozené od MPyV  

(Váňová et al. 2020). Ačkoliv agregáty masivně kolokalizují na povrchu buněk, stejně jako 

agregáty LAH4-A4/pLV-VSV-G (Vermeer et al. 2017), nebyla 2 hodiny po infekci pozorována 

zvýšená internalizace částic (Váňová et al. 2020). Zajímavé je, že i tak je LAH4 peptid schopný 

zvýšit efektivitu transdukce pomocí pseudovirionů MPyV nesoucích reportérový vektor 

kódující luciferázu (Váňová et al. 2020). Je možné, že i když LAH4 destabilizuje virové částice, 

tak je zároveň schopen agregovat DNA spolu s částicemi do komplexu a následně spouštět na 

povrchu buňky signální kaskádu vedoucí k efektivní transdukci bez nutnosti vstupu velkého 

množství materiálu (Váňová et al. 2020).  

V případě systému LAH4/AAV byla však pozorována agregace komplexů na buněčném 

povrchu následovaná masivní internalizací virových částic do buněk, což vedlo ke zvýšení 

účinnosti transdukce i v nepřítomnosti heparan sulfátových proteoglykanů (Liu et al. 2014), 

které jsou uváděny v literatuře jako možný interakční partner pro transfekci 

zprostředkovanou peptidy z rodiny LAH4 (kap. 2. 3. 3; Kichler et al. 2006). Zvýšení infektivity 

či transdukce virových systémů pomocí LAH4 peptidů nemusí být závislé na heparan 

sulfátových proteoglykanech (Liu et al. 2014; Váňová et al. 2020), i když s nimi peptidy LAH4 

mohou reagovat (Kichler et al. 2006) a případně neutralizovat jejich náboj  

(Fenard et al. 2013). Vstup komplexů může být závislý na přímé interakci s cytoplazmatickou 

membránou (Perrone et al. 2014) následované indukcí endocytózy, jež může být 

doprovázena spuštěním signálních drah napomáhajících efektivní transdukci (Váňová et al. 

2020). Při inhibici endocytických drah sacharózou došlo k signifikantnímu snížení efektivity 

internalizace fluorescenčně značených VLP pomocí LAH4 (Váňová et al. 2020). Sacharóza je 

považována za inhibitor endocytózy zprostředkované klatrinem. Ukazuje se však, že použití 

hypertonické sacharózy má vliv jak na endocytózu zprostředkovanou klatrinem, tak i na 

makropinocytózu a endocytózu zprostředkovanou kaveolinem (shrnuto v Ivanov 2007). 

Přesný mechanismus fungování LAH4 peptidů v kombinaci s virovými částicemi a 

vektory také není znám. Z aktuálních poznatků však vyplývá, že peptidy LAH4 rodiny mohou 

fungovat rozdílným způsobem v různých systémech v závislosti např. na typu vektoru (AAV, 

MPyV a LV), pseudotypování a buněčné linii. Zdá se, že v případě obalených pLV je LAH4-A4 

schopen indukovat adhezi a fúzi membrán vektoru a buňky (Fenard et al. 2013). 

Mechanismus fungování LAH4 peptidu v kombinaci s neobalenými vektory (AAV nebo MPyV) 
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by mohl zahrnovat endocytózu zprostředkovanou klatrinem či makropinocytózu (Liu et al. 

2014; Váňová et al. 2020), což je ale nutné experimentálně potvrdit.  

Do budoucna by bylo vhodné analyzovat možné změny ve fungování LAH4 peptidů 

především v závislosti na typu vektoru. Znalosti o fungování peptidů by následně mohly 

objasnit další možnosti využití kationických antimikrobiálních peptidů v kombinaci i s jinými 

vektory, což by mohlo mít kladný dopad na zařazení těchto peptidů do klinické praxe.  

2.5 Použití systému LAH4/VLP v klinické praxi 

Je možné, že do budoucna bude systém spojující aplikaci virových částic nebo vektorů 

s LAH4 peptidy používán i v klinické praxi. Vzhledem k účinku peptidů na různé buněčné linie 

a jejich antimikrobiální účinky by tyto systémy mohly být využívány převážně při 

imunoterapiích ex vivo, např. při produkci T-lymfocytů obsahujících CAR (CAR-T; z angl. 

chimeric antigen receptor T lymphocytes).  

CAR je kombinací signalizační domény T-buněčného receptoru, scFv a (u CAR-T druhé 

a třetí generace) kostimulační domény. CAR-T buňky jsou schopné cíleně rozeznat epitopy 

nádorových buněk právě pomocí CAR. Nádorové buňky typicky ztrácí schopnost prezentace 

antigenů na svém povrchu pomocí glykoproteinů hlavního histokompatibilního komplexu 

(MHC; z angl. major histocompatibility complex). CAR-T buňky jsou schopné díky přítomnosti 

scFv rozpoznávat nádorové buňky nezávisle na přítomnosti MHC glykoproteinů. Rozpoznání 

antigenního epitopu pomocí scFv vede k aktivaci T-lymfocytu indukované signalizací z 

domény T-buněčného receptoru (shrnuto v June et al. 2018; Dasyam et al. 2020). 

LAH4-A4 umožňuje transdukci lidských T-lymfocytů ex vivo pomocí pLV, které byly 

pseudotypovány pomocí chimérického retrovirového glykoproteinu (pLV-rGP). Použití 

peptidu LAH4-A4 nemá vliv na diferenciační fenotyp ani na viabilitu T-lymfocytů (Piovan et al. 

2017), což činí LAH4-A4/pLV-rGP vhodným systémem pro transdukci hematopoetických 

buněk v klinické praxi. Tento systém nabízí i několik dalších výhod oproti běžně užívanému 

RetroNectinu®. LAH4-A4 je míchán rovnou s virovým vektorem. Oproti tomu RetroNectin® 

je nutné před vlastní transdukcí nanést na kultivační desku, což je časově náročnější. Velkou 

výhodou LAH4 peptidů je jejich rozpustnost ve vodě, což by značně usnadnilo automatizaci 

případného transdukčního protokolu. Automatizované transdukční protokoly jsou přínosné 

hlavně v případě léčby většího počtu pacientů např. při imunoterapeutické léčbě 

hematologických maligních onemocnění (Piovan et al. 2017).  

Výše zmíněné (kap. 2.4) vektory pLV/CD4 a pLV/CD8 byly využity právě i při 

přípravě CAR-T. Tyto vektory obsahovaly DNA kódující CAR molekuly specifické pro vazbu 

CD19 (povrchový antigen B lymfocytů, jehož zvýšená exprese slouží jako marker u  
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B-buněčných maligních onemocnění). Spojení těchto vektorů s LAH4-A4 vedlo ke zvýšení 

transdukce DNA kódující CAR do specifických T-buněčných linií, aniž by byla narušena 

cytotoxicita vzniklých CAR-T lymfocytů proti nádorovým buňkám exprimujících na svém 

povrchu CD19  (Jamali et al. 2019).  

Ačkoliv je použití systémů s LV efektivní, je u těchto vektorů stále problém náhodná 

integrace do genomu hostitelské buňky (shrnuto v Sung a Kim 2019; Roma-Rodrigues et al. 

2020). Použití bezpečných vektorů odvozených od MPyV by mohlo vést k lépe kontrolované 

expresi terapeutických genů. Bylo prokázáno, že samotné částice MPyV vstupují i do 

modelové lymfocytární buněčné linie Jurkat (Liebl et al. 2006). Spojení těchto virových částic 

s peptidy LAH4 by mohlo vést k efektivní a kontrolované transdukci T-lymfocytů.  

V současnosti je již (v USA) povolena léčba B-buněčných maligních onemocnění 

dvěma produkty založenými na CAR-T terapii a další jsou již součástí klinického testování. 

Problémem je, že náklady vynaložené na léčbu těmito produkty se po přepočtu pohybují 

okolo 10 000 000 Kč (shrnuto v Dasyam et al. 2020). Systém LAH4/MPyV VLP by vzhledem ke 

své povaze nebyl tak finančně náročný jako doposud užívané systémy.  V diplomové práci se 

proto zabývám spojením LAH4 peptidu s DNA a/nebo MPyV VLP a následným použitím 

tohoto systému pro transdukci modelové buněčné linie Jurkat.  
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3 Cíle práce 

Diplomový projekt se soustředí na optimalizaci experimentálních přístupů, které 

mohou být použity pro transfekce či transdukce obtížně transfekovatelné buněčné linie 

Jurkat. Linie Jurkat je v klinické praxi využívána jako modelová buněčná linie pro analýzu 

experimentálních systémů umožňujících přípravu CAR-T. Spojení chemického přístupu 

založeného na využití peptidu LAH4 s bezpečnými VLP odvozenými od MPyV, které 

neobsahují žádnou virovou DNA, by mohlo vést k zefektivnění dopravy genetického materiálu 

do buněk Jurkat. Cílem diplomové práce je: 

1) ověřit možnost, že LAH4 peptid, který potencuje virovou infekci, může být využit 

jako transfekční agens, a to sám o sobě nebo v kombinaci s virovými částicemi 

nebo strukturami a také srovnat účinnost navržených přístupů s běžně 

dostupnými metodami transfekce na modelové buněčné linii Jurkat 

2) zjistit, zda má fosforylační status MPyV VLP vliv na chování VLP při infekci nebo 

transdukci 
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4 Materiál a metody 

4.1 Materiál 

4.1.1 Opakovaně používané chemikálie a roztoky 

Médium pro lymfocytární buněčné linie: 

• RPMI 1640 médium (Sigma) – katalogové číslo R8758 

Médium pro lymfocytární buněčné linie se sérem: 

• RPMI 1640 médium (Sigma) – katalogové číslo R8758 

• 10% fetální bovinní sérum (FBS; Gibco) 

Médium pro savčí buněčné linie: 

• DMEM médium (Sigma) – katalogové číslo D6429 

• pro buněčnou linii 293TT přidán roztok (100x koncentrovaný) neesenciálních 

aminokyselin MEM NEAA (Gibco) 

Médium pro savčí buněčné linie se sérem: 

• DMEM médium (Sigma) – katalogové číslo D6429 

• 10% FBS (Gibco) 

• pro buněčnou linii 293TT přidán roztok (100x koncentrovaný) neesenciálních 

aminokyselin MEM NEAA (Gibco) 

Koncentrovaný roztok antibiotik: 

• 100x koncentrovaný roztok antibiotik (Gibco) → 1ml roztoku obsahuje 10 000 U 

penicilinu, 10 mg streptomycinu a 25 mg amfotericinu B  

PBS 

• 137 mM NaCl (Lachner) 

• 10 mM Na2HPO4 (Penta) 

• 2,7 mM KCl (Lachner) 

• 1,8 mM KH2PO4 (Lachner) 
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4.1.2 Buněčné linie 

Myší buněčné linie: 

• NIH-3T6 (prof. Griffin, Royal Postgraduate School, Londýn) – myší fibroblasty 

rostoucí adherentně odvozené z embryonálních buněk Mus musculus (Todaro a Green 

1963). 

Lidské buněčné linie: 

• 293TT (John Schiller a Chris Buck – National Institute of Health, Bethesda; Maryland, 

USA) – lidské buňky rostoucí adherentně odvozené z embryonálních ledvinných 

buněk (Homo sapiens) a dále transformované pomocí DNA adenoviru typu 5 a opičího 

viru SV40 (Buck et al. 2004; Buck a Thompson 2007) 

• Jurkat (ÚHKT) – lidské T-lymfocyty rostoucí v suspenzi odvozené z buněk periferní 

krve pacienta (Homo sapiens) s akutní T-buněčnou leukemií (Schneider et al. 1977). 

4.1.3 Viry a virům podobné částice 

Myší polyomavirus (MPyV) – 2. frakce; c = 0,250 μg/μl 

Použitý myší polyomavirus byl v laboratoři připravený Jakubem Soukupem. Virus byl 

izolovaný přes 10% sacharózový polštář a cesium chloridový gradient a následně dvakrát 

přečištěn přes 10% sacharózový polštář (Soukup 2015).  

VLP odvozené od myšího polyomaviru: 

• VLP - VP1/2/3 (MPyV) – 3. frakce; c = 0,911 μg/μl 

o částice v laboratoři izoloval Petr Vomáčka 

• VLP - VP1 (MPyV) – 6. frakce; c= 0,490 μg/μl 

o částice v laboratoři izolovaly Jiřina Žáčková Suchanová a Hana Španielová 

• VLP* - VP1 (MPyV); c = 3,5 μg/μl 

o částice v laboratoři izolovala a fluorescenční barvou (Alexa Fluor 488) 

označila Jana Váňová v rámci své diplomové práce (Váňová 2016) 

4.1.4 Transfekční činidla 

• Peptid LAH4 (SynPeptide): Ac-KKALLALALHHLAHLALHLALALKKAGC-NH2 

o zásobní peptid byl standardně rozpouštěn v DMSO (cLAH = 25 mM) 

• Peptid scLAH4 (SynPeptide): Ac-KAKHHLAALALHHLAAKLLLAKLALLGC-NH2 

o zásobní peptid byl standardně rozpouštěn v DMSO (cLAH = 25 mM) 

• Komerční transfekční reagens: TurboFectTM (ThermoFisher Scientific) 
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4.1.5 Vektory 

pGFPmax (Lonza) – 3486 bp (c = 0,5 μg/μl) 

• kontrolní plazmid kódující GFP pod kontrolou SV40 promotoru dodávaný k Cell Line 

Nucleofector® Kit (Lonza) 

pClucF (AddGene) – 7053 bp (c = 4,2 μg/μl) 

• plazmid kódující GFP pod kontrolou SV40 promotoru a luciferázu pod kontrolou CMV 

promotoru (Johnson et al. 2009) 

• sekvence dostupná z http://www.addgene.org/37328/ 

4.1.6 Komerční soupravy 

Qubit® Protein Assay Kit (Invitrogen) 

• souprava pro měření koncentrace proteinů 

PierceTM Rapid Gold BCA Protein Assay Kit (ThermoFisher Scientific) 

• souprava pro měření koncentrace proteinů 

Slide-A-LyzerTM MINI Dialysis – 50 ml a 15 ml (ThermoFisher Scientific) 

• komerční dialyzační souprava 

CellTiter96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay Kit (Promega) 

• souprava pro stanovení proliferace buněk 

SuperSignal® West Pico Chemiluminescent Substrat (ThermoFisher Scientific) 

• chemiluminiscenční substrát pro křenovou peroxidázu umožňující detekci proteinů 

4.1.7 Enzymy a molekulové markery 

Enzymy: 

• FastAP (ThermoFisher Scientific) 

o Skladovací pufr:  

▪ 20 mM HEPES-NaOH (pH 7,4) 

▪ 1 mM MgCl2 

▪ 0,1mM ZnCl2 

▪ 0,1% (v/v) Triton X-100 

▪ 50% (v/v) glycerol 

o Defosforylační pufr (10x):  

▪ 100 mM Tris-HCl (pH 8,0 při 37 °C) 

http://www.addgene.org/37328/
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▪ 50 mM MgCl2 

▪ 1 M KCl 

▪ 0,2% (v/v) Triton X-100 

▪ 1 mg/ml hovězí sérový albumin (BSA; z angl. bovine serum albumine) 

• APshrimp (Roche): 

o Skladovací pufr 

▪ 25 mM Tris-HCl (pH 7,6 při 4 °C) 

▪ 1 mM MgCl2 

▪ 0,1 mM ZnCl2 

▪ 50% (v/v) glycerol 

o Defosforylační pufr (10x):  

▪ 0,5 M Tris-HCl (pH 8,5 při 20 °C) 

▪ 50 mM MgCl2 

• DNáza I (Roche) 

Molekulové markery: 

• Gene RulerTM 1kb Plus DNA Ladder (ThermoFisher Scientific) 

o marker pro určení délky DNA fragmentů při agarózové elektroforéze (obr. 6A) 

• SpectraTM Multicolor Broad Range Protein Ladder (ThermoFisher Scientific) 

o marker pro určení délky proteinů při SDS-PAGE, imunoblotu (v angl. Western 

Blot) a imunodetekci proteinů na membráně (obr. 6B) 

 

(A)     (B) 

   
Obr. 6: Markery molekulových vah pro agarózovou elektroforézu a SDS-PAGE 
(A) Gene RulerTM 1kb Plus DNA Ladder (ThermoFisher Scientific): marker molekulových vah pro 
agarózovou elektroforézu. (B) SpectraTM Multicolor Broad Range Protein Ladder (ThermoFisher 
Scientific): Marker molekulových vah pro SDS-PAGE, imunoblot a imunodetekci proteinů na 
membráně.  
www.thermofisher.com 

http://www.thermofisher.com/
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4.1.8 Protilátky, barviva a fluorescenční barvy 

Primární protilátky: 

• RαLT1 (S. Dilworth, Imperial College School of Medicine, Londýn) 

o krysí monoklonální protilátka proti LT-Ag MPyV; ředěna 1:50 

• ACIID7 (S. Dilworth, Imperial College School of Medicine, Londýn) 

o myší protilátka proti časným T-antigenům MPyV, ředěna 1:6 

• MαP-Thr-Pro-101 (Cell Signal) 

o monoklonální IgM protilátka proti fosfotreoninu, po kterém v sekvenci 

následuje prolin, ředěna 1:4000 

• MαVP1 (Forstová et al. 1993) 

o myší monoklonální protilátka proti denaturovanému VP1 proteinu myšího 

polyomaviru používaná při imunoblotu (v angl. Western Blot); ředěna 1:50 

Sekundární protilátky: 

• DαR-Ax488 (Molecular Probes) 

o oslí polyklonální protilátka (IgG) proti krysím imunoglobulinům konjugovaná 

s fluorescenční barvou Alexa Fluor 488 (Ax488), ředěna 1:1000 

• DαM-Ax488 (Molecular Probes) 

o oslí protilátka proti myším imunoglobulinům konjugovaná s fluorescenční 

barvou Ax488, ředěna 1:1000 

• GαM-Px (BioRad) 

o kozí protilátka proti myším imunoglobulinům konjugovaná s křenovou 

peroxidázou (Px), ředěna 1:1000 

Barviva: 

• ImperialTM Protein Stain (ThermoFisher Scientific) 

o barvivo pro proteiny v polyakrylamidovém gelu (po SDS-PAGE) 

• MIDORIGreen Advance DNA stain (NIPPON Genetics) 

o interkalační barvivo pro vizualizaci DNA v agarózovém gelu 

Fluorescenční barvy: 

• DAPI (Sigma) 

o fluorescenční barva 4,6-diamidino-2-fenylindol, používaná pro vizualizaci 

DNA (Otto et al. 1979) , ředěna 1:500 do 50% glycerolu 
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4.1.9 Použitý software 

iTEM 5.1 (Olympus soft imaging solutions GmbH) 

• software pro zachycení a zpracování snímků z transmisního elektronového 

mikroskopu JEOL JEM 1200EX 

Kaluza 2.1 (Beckman Coulter) 

• software pro zpracování dat z průtokového cytometru 

ZEN 2011 (Zeiss) 

• software pro zachycení a zpracování snímků z fluorescenčního mikroskopu Observer 

A1 AXIO (Zeiss) 

NIS-Elements AR 2.30 (Nikon) 

• software pro zachycení a zpracování snímků z fluorescenčního mikroskopu BX-60 

(Olympus) 

Evolution Edge pro Fuison© (Vilber) 

• software pro zachycení a zpracování snímků z přístroje Fusion FX (Vilber) 

Gen5 1.10 (Bio Tek) 

• software pro záznam dat při měření pomocí spektrofotometru (EpochTM Microplate 

Spectrophotometer, Bio Tek) 

ImageJ (Wayne Rasband, pro NIH) 

• software v podobě Java, který umožňuje mimo jiné úpravu snímků a 

denzitometrickou analýzu 

GraphPad Prism 8 (GraphPad Software) 

• program pro statistické zpracování dat z průtokového cytometru 

4.2 Metody 

4.2.1 Sterilizace 

Sterilizace UV světlem 

Laminární boxy byly dezinfikovány po dobu 30 minut pomocí UV lampy. 
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Sterilizace suchým teplem 

Laboratorní sklo bylo utěsněno víčkem z alobalu. Skleněné pipety byly v horním 

otvoru opatřeny smotkem vaty a uzavřeny do kovového válce. Laboratorní sklo bylo 

sterilizováno horkým vzduchem v sušárně po dobu 3 h při teplotě 180°C. 

Sterilizace autoklávem 

Plastové laboratorní pomůcky (mikrozkumavky, špičky na pipety apod.) a laboratorní 

roztoky byly sterilizovány v autoklávu při teplotě 127 °C a tlaku 120 kPa po dobu 30 minut. 

Sterilizace plamenem 

 Kulatá krycí sklíčka používána při imunofluorescenci byla sterilována ponořením  

do etanolu a následným protažením skrz plamen kahanu.  

Sterilizace filtrací 

Roztoky, které nelze sterilizovat pomocí autoklávu byly sterilovány přes filtry s póry 

ve velikostech 0,45 a 0,22 μm. 

4.2.2 Agarózová elektroforéza 

Materiál: 

• TBE (0,5x koncentrovaný) 

o 45 mM Tris (Serva) 

o 45 mM H3BO3 (Serva) 

o 1 mM EDTA-NaOH (EDTA – Serva; NaOH – Penta) 

o pH 8,0 

• TAE 

o 20 mM CH₃COOH (Penta) 

o 40 mM Tris (Serva) 

o 1 mM EDTA (Serva) 

o pH  8,0 

• agaróza (Amresco) 

• 6x DNA Loading Dye (ThermoFisher Scientific) 

Základem pro agarózovou elektroforézu je příprava agarózového gelu. V diplomové 

práci byl standardně používán 1% agarózový gel. Gel byl připraven rozpuštěním agarózy v 

pufru TAE nebo TBE. Do rozpuštěné agarózy byla přidána barva pro vizualizaci DNA 

MidoriGreen (NIPPON Gentetics) a tento roztok byl nalit do předem připravené plastové formy, 

která je součástí elektroforetické soupravy multiSUB® Mini nebo multiSUB® Midi (Cleaver 
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Scientific) – dle experimentu. Do formy byl zasunut hřeben pro vytvoření jamek v gelu. Ze 

ztuhlého gelu byl vyndán hřeben a gel byl přendán do elektroforetické vany a zalit TBE nebo 

TAE pufrem (dle přípravy gelu). Do jamek byl pipetován molekulový marker a analyzované 

vzorky spolu s nanášecí barvou 6xDNA Loading Dye (ThermoFisher Scientific). 

Elektroforetická souprava byla následně připojena ke zdroji napětí (80 V) a dělení DNA 

probíhalo přibližně 45 minut. Gel byl následně vyjmut z elektroforetické vany a pozorován v 

transluminátoru (Transluminator Electronic DualLightTM, UltraLum, Inc.) pod UV světlem a 

následně vyfocen anebo byl gel pozorován a vyfocen pomocí přístroje Fusion FX (Vilber) a 

fotografie upraveny pomocí programu Evolution Edge pro Fuison© (Vilber). 

4.2.3 Balení DNA do viru podobných částic 

Materiál: 

• Pufr pro rozložení VLP na pentamery 1 (DB1; z angl. disassembly buffer 1) 

o 20 mM Tris-HCl; pH 8,8 (Serva) 

o 50 mM NaCl (Lachner) 

o 2 mM DTT (Sigma) 

o 5 mM EDTA (Serva) 

• Pufr pro rozložení VLP na pentamery 2 (DB2; z angl. disassembly buffer 2) 

o 20 mM Tris-HCl; pH 8,8 (Serva) 

o 50 mM NaCl (Lachner) 

o 2 mM DTT (Sigma) 

o 2 mM EGTA (Sigma) 

• Pufr B 

o 10 mM Tris-HCl; pH 7,4 (Serva) 

o 150 mM NaCl (Lachner) 

o 0,01 mM CaCl2 (Sigma) 

• Pufr pro složení pentamerů do struktury VLP (AB; z angl. assembly buffer) 

o 2 M (NH4)2SO4 (Serva) 

o 2 mM CaCl2 (Sigma) 

o pH 7,2 

• VLP – VP1/2/3 (kap. 4.1.3) 

Zabalení DNA (pGFPmax) do VLP bylo provedeno dle protokolu, který v laboratoři 

optimalizovala Jiřina Žáčková Suchanová (Suchanová 2018). VLP o koncentraci 0,911 mg/ml 

byly sonikovány 2,5 minuty v ultrazvukové lázni (Bransonic 5; Cole Parmer) a poté 

sonikovány pomocí sonikátoru UP50H (Schoeller Pharmacia Praha) - amplituda 60 %, cyklus 

0,6 - tak, aby byly rozrušeny všechny agregáty. Celý objem mikrozkumavky s VLP (zkumavka 
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ještě vypláchnuta 100 μl pufru B) byl převeden do dialyzační kolonky Slide-A-Lyzer MINI 

Dialysis (ThermoFisher Scientific) v 50ml zkumavce s 45 ml pufru DB1 a dialyzován po dobu 

90 min ve 4 °C na třepačce. Následně byl vyměněn pufr ve zkumavce za DB2 a vzorek 

dialyzován dalších 90 min při 4 °C na třepačce. Po uplynutí této doby byl DB2 vyměněn za 

čerstvý a vzorek byl dialyzován přes noc za stejných podmínek. Dialyzovaný vzorek byl 

převeden do silikonované mikrozkumavky a centrifugován 20 000x g, 30 min při 4 °C. 

Supernatant s pentamery byl odebrán do nové silikonované mikrozkumavky. Dialyzační 

kolonka byla opláchnuta 50 μl DB2 a celý objem byl převeden do mikrozkumavky s peletem. 

Pelet byl resuspendován a vzorek následně centrifugován za stejných podmínek. Supernatant 

byl sloučen a bylo odebráno 25 μl pro stanovení koncentrace pentamerů a přípravu vzorků 

pro elektronovou mikroskopii. Koncentrace byla stanovena pomocí komerční soupravy 

Qubit® Protein Assay Kit (Invitrogen). Následně byl vzorek rozdělen do nových 

silikonovaných mikrozkumavek (tab. 2) a do každé mikrozkumavky bylo přidáno dané 

množství plazmidové DNA (tab. 2). Mikrozkumavky byly inkubovány 15 minut na ledu (4°C). 

Vzorky byly následně dialyzovány přes kolonku v Slide-A-Lyzer MINI Dialysis (ThemoFisher 

Scientific) 15ml zkumavkách se 14 ml pufru AB při 4 °C po dobu 1 h na třepačce. Tento krok 

byl jednou opakován a poté byl pufr vyměněn za čerstvý a vzorky inkubovány za stejných 

podmínek přes noc. Dalším krokem byla výměna AB pufru za pufr B a dialýza vzorků po dobu 

2 h při 4 °C na třepačce. Vzorky složených VLP (rVLP; z angl. reassembled virus-like particles) 

částic byly následně převedeny do silikonovaných mikrozkumavek a uchovávány v mrazícím 

boxu.  

Vzorek 

Objem 
VP1/2/3 

pentamerů 
(μl) 

Hmotnost 
(VP1/2/3) 
pentamerů 

(μg) 

Objem DNA 
pGFPmax 

(μl) 

Hmotnost DNA 
pGFPmax  

(μg) 

rVLP-low 230 70 14 7 

rVLP-high 230 70 60 30 

rVLP-0 155 47,2 0 0 

 

4.2.4 Charakterizace virům podobných částic 

Elektronová mikroskopie a negativní barvení částic 

Materiál: 

• 2% kyselina fosfowolframová (PTA; Fluka) 

K přípravě vzorků na síťkách pro elektronovou mikroskopii se v laboratoři osvědčila 

metoda kapek nanesených na Parafilm® (Sigma). Na parafilm bylo naneseno 5-10 μl vzorku, 

čímž se vytvořila na parafilmu kapka. Na tuto kapku byla položena měděná síťka pro 

Tab. 2: Přehled vzorků pro balení DNA do VLP.  
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elektronovou mikroskopii stranou s parlodionovou pouhlíkovanou membránou. Síťka byla 

inkubována se vzorkem po dobu 10 minut. Vedle této kapky bylo dále naneseno dvakrát  

100 μl ddH2O a dvakrát 50 μl 2% PTA.  

Po inkubaci síťky se vzorkem byla síťka inkubována po dobu 30 s na každé kapce 

vody a následně 1 min na každé kapce 2% PTA. Následně bylo pomocí trojúhelníčku z 

filtračního papíru odsáno přebytečně množství 2% PTA (filtrační papír byl přiložen pouze ke 

kraji síťky, papír se nesmí dotknout uhlíkové membrány). Vzorky byly následně pozorovány 

transmisním elektronovým mikroskopem JEOL JEM 1200EX a snímky zachyceny pomocí 

programu iTEM 5.1 (Olympus soft imaging solutions GmbH). Snímky byly zachyceny pod 

vedením Alžběty Hejtmánkové.  

Charakterizace virům podobných částic pomocí agarózové elektroforézy 

Materiál: 

• Reakční pufr 

o 25 mM MgCl2 (Sigma) 

o 1 mM CaCl2 (Sigma) 

Pro zjištění efektivního zabalení DNA do částic byly vzorky analyzovány pomocí 

agarózové elektroforézy v přítomnosti a nepřítomnosti DNázy, která je schopná efektivně 

degradovat veškerou DNA, která není chráněna pomocí VLP. Vzorky částic se zabalenou DNA 

měly v různém objemu stejné množství proteinů a DNA (kap. 4.2.3; tab. 2), proto  

se do reakčních směsí přidávalo různé množství částic, které ale odpovídá 4,5 % objemu 

původního vzorku (tab. 3).  

Vzorek 
Hmotnost přidané 

DNA  
(μg) 

Hmotnost VP1/2/3 
proteinu  

(μg) 

DNáza I  
(U) 

Vzorky bez DNázy 

rVLP-high 0 3,15 0 

rVLP-low 0 3,15 0 

rVLP-0 0 3,15 0 

pGFPmax 1,4 0 0 

pGFPmax 0,3 0 0 

pufr B 0 0 0 

Vzorky s DNázou 

rVLP-high 0 3,15 0,12 

rVLP-low 0 3,15 0,12 

rVLP-0 0 3,15 0,12 

pGFPmax 1,4 0 0,12 

pGFPmax 0,3 0 0,12 

pufr B 0 0 0,12 

 

Tab. 3: Přehled reakčních směsí pro analýzu VLP se zabalenou DNA pomocí agarózové 
elektroforézy s DNázou 
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4.2.5 Práce s buněčnými liniemi 

Pasážování Jurkat buněk 

Suspenzní kultura buněk Jurkat byla udržována v kultivačních lahvích (T75 nebo T25) 

v RPMI 1640 médiu se sérem. Buňky byly před pasážováním spočítány v Bürcherově 

komůrce a následně resuspendovány pomocí sterilní skleněné pipety. Poté byly buňky 

odebrány a v nové kultivační láhvi resuspendovány v zahřátém sérovém RPMI 1640 médiu 

(10% FBS) v doporučené koncentraci 0,5 – 1,5 ∙ 106 buněk/ml.  

Pasážování buněk 3T6 a 293TT 

Materiál:  

• Versen - 0,25% EDTA v PBS (Sevac) 

• Trypsin - 0,25% Trypsin (Sigma) v PBS 

Konfluentně narostlé buňky v Petriho misce (∅ 6 cm) byly opláchnuty 1 ml Versenu. 

Na misku bylo přidáno 0,5 ml trypsinu. Buňky byly inkubovány 5 min v termostatu při 37 °C 

v 5% CO2 atmosféře.  Poté bylo na misku přidáno 5 ml kompletního DMEM média se sérem 

(10% FBS) pro inaktivaci trypsinu. Buňky byly resuspendovány sterilní pipetou a v poměru 

1:6 až 1:15 vysazeny s ohřátým čerstvým DMEM médiem (se sérem) na novou Petriho misku 

(∅ 6 cm). Pro buňky 293TT bylo vždy využíváno médium obohacené o neesenciální 

aminokyseliny (MEM NEAA; Gibco). 

4.2.6 Transfekce Jurkat buněk 

Cílem transfekce Jurkat buněk bylo dosáhnout optimálního hmotnostního poměru 

(WR; weight ratio) peptidu LAH4 a plazmidové DNA s (nebo bez) VLP. Bylo tedy provedeno 

více pokusů transfekce, z nichž se každý odlišoval od zde uvedeného univerzálního protokolu 

v některých bodech, což je uvedeno u příslušných experimentů v kapitole Výsledky (kap. 5.4; 

5.5.3; 5.7 a 5.9). Buňky Jurkat byly spočítány v Bürcherově komůrce, následně bylo odebráno 

požadované množství buněčné suspenze do 15ml zkumavky. Buněčná suspenze byla 

centrifugována při 2000x g po dobu 5 min a pelet resuspendován v bezsérovém (BSM) RPMI 

1640 médiu. Následně byly buňky vysety na kultivační destičku v dané koncentraci (tab. 4). 

Kultivační 
destička 

Objem buněčné 
suspenze (μl) 

Koncentrace buněk v 
suspenzi (počet buněk/ml) 

Koncentrace buněk (počet 

buněk/jamka) 

12-jamková  500 500 000 250 000 

24-jamková  250 400 000 100 000 

96-jamková 80 625 000 50 000 

 
Tab. 4: Přehled objemů a koncentrací vysévaných buněk podle typu vícejamkové destičky 
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Dalším krokem byla příprava transfekčních směsí. Ze zásobního 25mM roztoku byl 

předředěn peptid LAH4 na potřebné koncentrace. Do připravených mikrozkumavek bylo 

nejprve přidáno médium, poté DNA (kap. 4.1.5) s (nebo bez) VLP a naposledy ředěný LAH4 

peptid. Vzniklé směsi byly koinkubovány 25 min při pokojové teplotě a následně přidány na 

kultivační destičku k buňkám v závislosti na experimentu v mono- či triplikátech. Transfekční 

směsi byly míchány ve stejném objemu jako byly vysévány buňky, tzn. výsledné koncentrace 

peptidu, VLP či jiných složek byly při inkubaci na buňkách poloviční. 

V průběhu přípravy transfekčních směsí byly připraveny i kontrolní transfekční 

roztoky TurboFectTM (ThermoFisher Scientific). Buňky pro kontrolní transfekci byly vysévány 

do sérového RPMI 1640 média (10% FBS) ve stejném počtu jako v experimentu, ale v jiném 

objemu (tab. 5). Podle typu kultivační destičky byla k BSM RPMI 1640 přidána plazmidová 

DNA, vše bylo promícháno vortexem a následně bylo přidáno transfekční reagens 

TurboFectTM (tab. 5). Směsi byly koinkubovány 15-20 minut a poté přidány do jamek s 

buňkami. 

Kultivační 
destička 

Objem buněčné 
suspenze v  
1 jamce (μl) 

Objem BSM pro 
míchání transfekčního 

reagens (μl) 

Množství 
DNA 
(μg) 

Objem přidaného 
transfekčního činidla 

TurboFectTM (μl) 

12-jamková 2000 200 2 4 

24-jamková  1000 100 1 2 

96-jamková  200 20 0,2 0,4 

 

Po 3-4 h bylo k buňkám přidáno médium s vysokoprocentním sérem v takovém 

objemu a koncentraci, aby bylo sérum v jamkách ve výsledku 10%. Experiment byl následně 

vyhodnocen pomocí fluorescenčního mikroskopu Observer A1, AXIO – Zeiss (kvalitativní 

hodnocení pohledem) a/nebo pomocí průtokové cytometrie (kvantitativní hodnocení) či 

luciferázového testu (kvantitativní hodnocení) 40-48 h po transfekci v závislosti na typu 

experimentu. Zachycení snímků z fluorescenčního mikroskopu bylo provedeno v programu 

Zen System (Zeiss). Luciferázový test (kap. 4.2.10) následoval pouze u experimentu s 

použitím plazmidu pClucF.  

4.2.7 Transfekce buněk 293TT 

Buňky 293TT byly spočítány v Bürcherově komůrce a vysety na 24-jamkovou 

kultivační destičku v sérovém DMEM médiu s roztokem neesenciálních aminokyselin  

(MEM NEAA; Gibco) v koncentraci 200 000 buněk/jamku. Po 2 dnech byly připraveny 

transfekční směsi. Nejprve byl předmíchán roztok peptidu LAH4 ze zásobního roztoku do 

BSM média tak, aby byl peptid v koncentraci 20μM a 5 μM. DNA byla ředěna do BSM na 

Tab. 5: Přehled kontrolních transfekčních reakcí pomocí transfekčního reagens 
TurboFectTM (ThermoFisher Scientific) podle typu desky 
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koncentraci 2 μg/ml. Transfekční směsi byly následně připraveny smícháním 250 μl 

ředěného peptidu (LAH4 nebo scLAH4) s 250 μl DNA ředěné v BSM. Transfekční směsi byly 

koinkubovány 25 min při pokojové teplotě.  

Pro kontrolu bylo pro transfekci využito i komerčně dodávané reagens TurbofectTM 

(ThermoFisher Scientific). Transfekční směsi byly míchány dle tab. 5, ale s jiným množstvím 

DNA (buď 0,5 μg nebo 2 μg) než uvádí výrobce a inkubovány při pokojové teplotě 15-20 min.  

Z buněk bylo odsáno médium a všechny transfekční směsi byly naneseny na buňky. 

Výsledná koncentrace peptidů byla tedy na buňkách 10 μM a 2,5 μM. Buňky byly inkubovány 

1 h při 37 °C v 5% CO2 atmosféře. Po transfekci bylo k buňkám přidáno kompletní médium s 

20% sérem (kromě jamek s TurboFectTM). Po 48 h byly buňky pozorovány a snímky pořízeny 

pomocí fluorescenčního mikroskopu Observer A1, AXIO (Zeiss).  

4.2.8 Průtoková cytometrie 

Příprava vzorků pro analýzu pomocí průtokového cytometru (FCM; z angl. flow 

cytometr) probíhala odlišně podle kultivační desky použité v experimentu (přehled v tab. 6).  

Kultivační destička Měření 
DAPI v 50% 

glycerolu (μl) 
Roztok při měření 

12-jamková ve zkumavkách pro FCM 3 μl PBS 

96-jamková 96-jamková destička 2 μl 10% FBS RPMI 1640 

 

Standardně byly vzorky z 12-jamkové destičky převedeny do mikrozkumavek  

a centrifugovány při 400x g a teplotě 4 °C po dobu 5 min. Supernatant byl následně velmi 

opatrně odsán a pelet resuspendován ve 300 μl PBS. Následně byly vzorky převedeny  

do plastových zkumavek pro průtokovou cytometrii. K některým vzorkům byla přidávána 

fluorescenční barva DAPI (3 μl). Vzorky ve zkumavkách byly po přidání DAPI 

resuspendovány a následně promíchány vortexem a bezprostředně poté měřeny pomocí 

průtokového cytometru CytoFLEX (Beckman Coulter). 

Pro experimenty, které byly prováděny na 96-jamkové destičce byla ke vzorkům 

přidána DAPI (2 μl), vzorky byly resuspendovány multikanálovou pipetou a bezprostředně 

poté měřeny pomocí průtokového cytometru CytoFLEX (Beckman Coulter).   

Výsledná data z cytometru byla vyhodnocena pomocí softwaru Kaluza 2.1 (Beckman 

Coulter) a následně statisticky zpracována (kap. 4.2.9). 

Tab. 6: Přehled vzorků při měření pomocí průtokového cytometru CytoFlex (Beckman 
Coulter).  
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4.2.9 Statistické vyhodnocení dat z průtokového cytometru 

Hodnoty pro % GFP pozitivních buněk a medián intenzity fluorescence (MFU; z angl. 

median fluorescence unit) získané při měření pomocí FCM byla zpracována v programu 

Microsoft Excel. Byla analyzována data měřená pro jednotlivé buňky (v angl. singlets) (obr. 

P1). Od naměřených hodnot byla vždy odečtena průměrná hodnota pro triplikát negativních 

buněk. Standardně byla od hodnot naměřených pro buňky transfekované v přítomnosti 

činidla TurboFectTM odečítána hodnota příslušné negativní kontroly, tedy buněk 

inkubovaných za stejných podmínek, ale bez DNA. Od buněk 

transfekovaných/transdukovaných v přítomnosti peptidu LAH4 byla standardně odečítána 

průměrná hodnota naměřená pro triplikát buněk inkubovaných s peptidem v nejvyšší 

koncentraci, která odpovídala koncentraci peptidu při nejvyšším poměru WR LAH4/DNA.  

Ze získaných hodnot byl vypočten aritmetický průměr a směrodatná odchylka (SD) a 

tyto hodnoty byly vyneseny do grafu. Zmíněné hodnoty byly také statisticky zpracovány v 

programu GraphPad Prism 8. Hodnoty byly analyzovány v rámci celého experimentu 

neparametrickým testem (Kruskal-Wallisův test) s hladinou významnosti testu α = 0,05, 

pokud byly rozdíly mezi vzorky v rámci experimentu statisticky významné (p < 0,05), tak 

byly tyto hodnoty podrobeny také Dunnovu testu, který mezi sebou porovnává rozdíly mezi 

dvěma vzorky. Byla vypočtena p-hodnota, která byla porovnána s hladinou významnosti testu 

α. Toto porovnání bylo znázorněno v grafu dle tab. 7 pouze v případě, kdy byl zjištěn 

statisticky významný rozdíl mezi pozorovanými skupinami. 

Značení v grafu Porovnání p-hodnoty a α 

* p < 0,05 

** p < 0,01 

*** p < 0,001 

**** p < 0,0001 

 

4.2.10 Luciferázový test a stanovení koncentrace proteinů 

Luciferázový test 

Materiál: 

• Bright-GloTM Luciferase Assay System (Promega) 

o substrát pro enzym luciferázu 

 Luciferázový test byl použit pouze u experimentu s plazmidem pClucF, který kóduje 

gen pro enzym luciferázu.  Luciferáza katalyzuje v přítomnosti substrátu biochemickou reakci 

– bioluminiscenci.   

Tab. 7: Označení statisticky významných rozdílů používané v grafech v diplomové práci 
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Buňky byly 44 h po transfekci (kap. 4.2.6) sklizeny do mikrozkumavek a následně 

centrifugovány při 10 000x g v 25 °C po dobu 2 min Supernatant byl odsán a pelet 

resuspendován ve 200 μl PBS. Vzorky byly následně naneseny na bílou 96-jamkovou destičku 

tak, aby byla mezi dvěma vzorky alespoň 2 jamky mezera. Ke každému ze vzorků bylo 

bezprostředně před měřením přidáno 100 μl substrátu (s luciferinem). Reakcí enzymu  

se substrátem docházelo k reakci – bioluminiscenci, jejíž intenzita byla měřena pomocí 

přístroje Varioskan Flash (ThermoFisher Scientific) a zaznamenána pomocí softwaru ScanIt® 

(ThermoFisher Scientific). Výsledky byly zpracovány v programu Microsoft Excel. 

Stanovení koncentrace proteinů ve vzorku 

Koncentrace proteinů byla stanovena pomocí komerční soupravy PierceTM Rapid Gold 

BCA Protein Assay Kit (ThermoFisher Scientific). Nejprve byla připravena ředící řada 

standardů ze zásobní ampule s BCA (tab. 8). Dalším krokem bylo namíchání pracovního 

roztoku. Pracovní roztok byl připraven smícháním roztoku Rapid Gold BCA  

Reagent A spolu s roztokem Rapid Gold BCA Reagent B v poměru 50:1. Následně bylo 

pipetováno 20 μl každého standardu (v duplikátech) a vzorku (v monoplikátech) do jamek 

mikrotitrační destičky, k čemuž bylo přidáno 200 μl pracovního roztoku a objem jamky byl 

resuspendován. Směsi byly poté inkubovány po dobu 5 min při pokojové teplotě. Následně 

byla změřena absorbance pomocí spektrofotometru (EpochTM Microplate Spectrophotometer, 

Bio Tek). Data byla zaznamenána pomocí programu Gen5 1.10 (BioTek) a dále zpracována v 

programu Microsoft Excel.  

Název 
vzorku 

Objem PBS 
(μl) 

Objem BCA (μl) 
Finální koncentrace BCA 

(μg/ml) 

A 0 300 (ze zásobní ampule) 2000 

B 62,5 187,5 (ze zásobní ampule) 1500 

C 100 100 (ze zásobní ampule) 1000 

D 100 100 (roztoku B) 750 

E 100 100 (roztoku C) 500 

F 100 100 (roztoku E) 250 

G 100 100 (roztoku F) 125 

H 160 40 (roztoku G) 25 

I 200 0 0 

 

Vyhodnocení luciferázového testu 

Nejprve byl vypočten aritmetický průměr z hodnot naměřené absorbance pro 

duplikáty standardů. Poté byla z těchto hodnot vynesena kalibrační křivka (obr. 7) a z rovnice 

kalibrační křivky následně vypočtena koncentrace proteinů ve vzorku (tab. 9). Výsledky 

Tab. 8: Přehledová tabulka pro ředění standardů ze zásobního roztoku BCA 
Ve sloupci BCA je vždy uvedeno, z jakého roztoku byl daný objem odebírán (PierceTM Rapid Gold 
BCA Protein Assay Kit - ThermoFisher Scientific). 
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luciferázového testu v jednotkách světla (LU; z angl. light unit) byly přepočteny na relativní 

jednotky světla (RLU; z angl. relative light unit) vztažené na koncentraci proteinů ve vzorku 

(RLU/mg proteinu).   

 

 Rovnice pro výpočet 

Koncentrace 𝑐 =
𝐴 − 0,0381

0,676
 

RLU/mg 
proteinu 

𝑅𝐿𝑈
𝑚𝑔𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑢

⁄ =  
𝐿𝑈 ∙ 10

𝑐
 

 

4.2.11 Elektroforetická analýza pohyblivosti komplexu LAH4 a DNA 

Materiál: 

• 150 mM NaCl (Lachner) 

Elektroforetická analýza mobility v agarózovém gelu je metodou vycházející  

z elektroforetické separace DNA. Pokud na agarózový gel naneseme komplex LAH4/DNA 

změní se pohyblivost či viditelnost DNA v komplexu oproti samotné separaci DNA v důsledku 

tvorby komplexu mezi DNA a peptidem. Analýza byla opakována v různých hmotnostních 

poměrech a časech inkubace a také v přítomnosti 150 mM NaCl. Standardně byly vzorky 

míchány podle níže uvedeného postupu, odchylky od tohoto postupu jsou případně uvedeny 

dále v kapitole Výsledky (kap. 5.8).  

Prvním krokem analýzy byla příprava 1% agarózového gelu (kap. 4.2.2). Pro přípravu 

gelu byl použit 1x koncentrovaný pufr TAE a elektroforetická souprava multiSUB® Midi 

(Cleaver Scientific). Dalším krokem byla příprava vzorků peptidu LAH4 s DNA. Do 

mikrozkumavek bylo nejprve pipetováno BSM (RPMI 1640) a NaCl, poté byla přidána DNA 

Tab. 9: Rovnice pro výpočty 

 
Obr. 7: Kalibrační křivka standardů pro stanovení koncentrace proteinů ve vzorku pomocí 
komerční soupravy PierceTM Rapid Gold BCA Protein Assay Kit (ThermoFisher Scientific) 
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(pGFPmax) a poté peptid LAH4 v předem vypočítaném poměru. Směsi byly koinkubovány  

25 min při pokojové teplotě. Do jamek ztuhlého gelu byl nanesen molekulový marker a 

inkubované směsi spolu s nanášecí barvou 6xLoading Dye (ThermoFisher Scientific). 

Elektroforetická separace probíhala při 80 V přibližně 45 minut.  

4.2.12 Test vazby značených virům podobných částic na buňky Jurkat 

• Versen - 0,25% EDTA (Sevac) v PBS 

• Trypsin - 0,25% trypsin (Sigma) v PBS 

Standardně narostlé buňky 3T6 byly opláchnuty Versenem a následně inkubovány 5 

min při 37 °C s trypsinem. K 3T6 buňkám bylo přidáno sérové médium (DMEM) a buňky byly 

následně regenerovány po dobu 2 h v termostatu při 37 °C v 5% CO2 atmosféře.  Standardně 

narostlé buňky Jurkat a buňky 3T6 byly spočítány v Bürcherově komůrce a sklizeny do 15ml 

zkumavky. Zkumavka byla poté centrifugována při 2000x g po dobu 5 min při pokojové 

teplotě a pelet resuspendován v PBS (normální nebo kyselé pH 5,6) s koncentrací 1 000 000 

buněk/ml. Následně bylo pipetováno 300 μl buněčné suspenze (300 000 buněk) do 

plastových zkumavek pro průtokovou cytometrii. Fluorescenčně značené částice (VLP*) byly 

ředěny do normálního nebo kyselého PBS (pH 5,6) tak, aby výsledná koncentrace VLP* byla 

0,28 μg/μl. Bezprostředně před měřením byly ke vzorku přidány 2 μl značených částic (VLP*) 

tzn. 0,56 μg VLP*. Každý vzorek byl promíchán vortexem a ihned měřen pomocí FCM 

CytoFLEX (Beckman Coulter) v časech 0, 8 a 60 minut od přidání VLP*. Naměřená data byla 

vyhodnocena pomocí programu Kaluza 2.1 (Beckman Coulter) a zpracována v programu 

Microsoft Excel (2007).  

4.2.13 Test cytotoxicity peptidu LAH4 pro buňky Jurkat 

Buňky Jurkat byly vysazeny v sérovém RPMI 1640 médiu na 96-jamkovou kultivační 

destičku v koncentraci 1∙106 buněk/ml v objemu 50 μl, buňky byly vysazeny pouze do 2/3 

kultivační desky a do zbylých jamek bylo pipetováno 50 μl sérového RPMI 1640 média. 

Následně byla připravena ředící řada peptidu LAH4 (tab. 10). Peptid byl ředěn do sérového 

média a poté přidán na buňky (50 μl) v kvadruplikátech. Směs peptidu byla v kvadruplikátech 

přidávána i k samotnému sérovému médiu (jamky bez buněk). Tyto vzorky sloužily jako 

kontrola dále měřené reakce. Kultivační destička s buňkami byla inkubována 20 h v 

igelitovém sáčku s vlhkou buničitou vatou (pro zabránění vysychání krajních buněk tzv. efekt 

krajních jamek) při 37°C v 5% CO2 atmosféře.  

Následně byla připravena kontrola s mrtvými buňkami. K buňkám byl v kvadruplikátu 

přidáno 10 μl 1% Tritonu-X100 (Tx100). Tx100 byl v poté na buňkách ve výsledku 0,1%. 

Následně bylo do všech jamek přidáno 20 μl komerčně dodávaného reagens CellTiter96® 
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AQueous One Solution Cell Prolliferation Assay Kit (Promega). Tento roztok obsahuje MTS  

(3-(4,5-dimetylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymetoxyfenyl)-2-(4-sulfofenyl)-2H-tetrazol), které je 

buňkami redukováno za vzniku barevného produktu formazanu (rozpustný v médiu). Změna 

absorbance při 490 nm indukovaná vznikem formazanu je přímo úměrná počtu živých buněk. 

Buňky byly s tímto reagens inkubovány po dobu 4 h při 37 °C v 5% CO2 atmosféře a poté byla 

změřena absorbance pomocí spektrofotometru (EpochTM Microplate Spectrophotometer, Bio 

Tek). Data byla zaznamenána pomocí programu Gen5 1.10 (Bio Tek) a výsledky zpracovány v 

programu Microsoft Excel.   

Peptid LAH4 - 
koncentrace na 
buňkách (μM) 

Peptid LAH4 - 
koncentrace v 
roztoku (μM) 

Ředěno ze 
zásobního 

roztoku 

Objem zásobního 
roztoku (μl) 

Objem přidaného 
média (μl) 

0 0 pouze médium pouze médium 450 

2,5 5 20μM 113 337 

10 20 40μM 282 282 

20 40 60μM 490 245 

30 60 100μM 564 376 

50 100 25mM 4,06 1010 

 

Nejprve byl vypočítán průměr z každého kvadruplikátu vzorků bez buněk. Tato 

hodnota byla odečtena od naměřené hodnoty absorbance pro příslušný vzorek s buňkami. 

Následně byl vypočítán průměr hodnot naměřených pro negativní buňky. U hodnot se 

projevil efekt krajních jamek, proto byly nakonec výsledky vzorků s buňkami vyhodnocovány 

pouze z triplikátů (bez krajních jamek). Následně tedy byly všechny hodnoty vyděleny 

průměrem z triplikátu negativních kontrol. Do grafu byly poté vyneseny průměrné hodnoty z 

jednotlivých triplikátů a standardní odchylky těchto hodnot. Data byla statisticky zpracována 

pomocí Kruskal-Wallisova testu (α=0,05) v programu GraphPad Prism 8. 

4.2.14 Analýza infektivity myšího polyomaviru po jeho defosforylaci 

Smyslem experimentu bylo ověřit hypotézu, že změna fosforylace VP1 proteinu na 

povrchu viru nebo VLP může ovlivnit transdukční účinnost. Pro ověření této hypotézy byl 

použit MPyV (kap. 4.1.3), který byl defosforylován a následně byl sledován účinek 

defosforylace na infektivitu viru. Experiment byl prováděn v několika opakováních, níže je 

uveden univerzální protokol a případné odchylky jsou uvedeny v kapitole Výsledky  

(kap. 5.12). 

Buňky 3T6 byly vysety buď na krycí sklíčka do 24-jamkové desky se sérovým DMEM 

médiem (10% FBS) v koncentraci 40 000 - 60 000 buněk/jamku nebo do 6-jamkové desky v 

koncentraci 300 000 buněk/jamku. Následující den byly do silikonovaných mikrozkumavek 

připraveny reakční směsi s MPyV, fosfatázou (dle pokusu byly využívány buď 5 U FastAP na  

Tab. 10: Ředění peptidu LAH4 pro test cytotoxicity 
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1 μl viru nebo 1 U APshrimp na 1 μl viru dle pokusu) a pufrem komerčně dodávaným k 

fosfatáze (10x FastAP buffer nebo 10x APshrimp buffer) a kontrolní směsi, kde byl virus 

míchán pouze v pufru k použité fosfatáze (KB), ve vodě (dH2O) nebo v pufru B (PB). Všechny 

směsi byly standardně koinkubovány 1 h při 37°C. Dalším krokem bylo přidání 200 μl BSM 

(pokusy s 24-jamkovou destičkou) nebo 1080 μl BSM (pro pokusy s 6-jamkovou destičkou) k 

reakční směsi.  Z destičky bylo odsáno médium a buňky byly opláchnuty teplým BSM. Poté 

byly buňky infikovány 100 μl (24-jamková destička) nebo 400 μl (6-jamková destička) 

reakční směsí s virem v duplikátech či triplikátech a inkubovány v termostatu po dobu 1 h při 

37°C v 5% CO2 atmosféře. Kultivační deska byla kývána každých cca 20 minut.  Po inkubaci 

byla tekutina odsána a na každou z jamek bylo přidáno kompletní DMEM médium se sérem  

a antibiotiky. Po 24-40 hodinách (v závislosti na pokusu experimentu) byla provedena 

nepřímá imunofluorescence nebo u experimentu s 6-jamkovou destičkou byly buňky 

imunofluorescenčně značeny a analyzovány pomocí FCM (viz dále). 

Nepřímá imunofluorescence 

Materiál: 

• 3,7% paraformaldehyd (Sigma) v PBS 

• 0,5% Tx100 (Serva) v PBS 

• Blokační roztok: 

o 0,25% BSA (CarlRoth) 

o 0,25% želatina (Sigma) 

o PBS 

V případě, že buňky dobře seděly na sklíčku, bylo odsáno médium a buňky byly 

opláchnuty PBS. Pokud buňky dobře neseděly na sklíčku, byl tento krok vynechán. Následně 

bylo na jamku přidáno 0,5 ml 3,7% paraformaldehydu v PBS a buňky byly za těchto 

podmínek inkubovány 15 minut při pokojové teplotě. Roztok byl odsán a následně bylo  

do jamek přidáno 0,5 ml 0,5% Tx100 pro permeabilizaci cytoplazmatické membrány. Buňky 

byly inkubovány při pokojové teplotě 5 minut. Buňky byly třikrát opláchnuty 1 ml PBS a 

následně inkubovány v 1 ml blokačního roztoku 30 minut. Roztok byl odsán a k buňkám bylo 

přidáno 200 μl primární protilátky ředěné v blokačním roztoku (RαLT1, ředění 1:50). Buňky 

byly inkubovány 30 min při pokojové teplotě na kývačce, potom byl roztok odsán. Následně 

byly buňky třikrát inkubovány v 1 ml PBS po dobu 10 minut a poté inkubovány s 200 μl 

sekundární protilátky ředěné v blokačním roztoku (DαRat-Ax488, ředění 1:1000) na kývačce 

při pokojové teplotě po dobu 30 min (vícejamkovou desku je od tohoto kroku nutno chránit 

před světlem). Po inkubaci byly buňky opět třikrát opláchnuty 1 ml PBS a inkubovány třikrát 

10 min v PBS. Pomocí pipetovací špičky byla sklíčka opatrně vyjmuta z jamek a opláchnuta 
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ddH2O, sklíčka byla na vzduchu osušena a následně stranou s narostlými buňkami montována 

do 2 μl DAPI v 50% glycerolu na podložní sklíčko. Sklíčka byla pozorována fluorescenčním 

mikroskopem BX-60 (Olympus), vyfotografována pomocí kamery CCD-1300 (VDS Vosskühler 

GmBH) a pořízené snímky byly zpracovány pomocí programu NIS-Elements AR 2.30 (Nikon).  

Imunofluorescenční značení a FCM 

Materiál: 

• 1 mg/ml inhibitor trypsinu (Gibco) v PBS 

• 0,1% Tx100 (v/v) (Serva) v PBS 

• 3% a 0,5% BSA (Carl Roth) v PBS 

• Versen - 0,25% EDTA (Sevac) v PBS 

• Trypsin - 0,25% trypsin (Sigma) v PBS 

Z 6-jamkové destičky bylo po 24 h odsáno médium a buňky byly opláchnuty 0,5 ml 

Versenu. Na jamky bylo následně přidáno 350 μl trypsinu a buňky byly inkubovány po dobu  

5 min v termostatu při 37 °C v 5% CO2 atmosféře. Následně bylo k buňkám přidáno 350 μl 

trypsinového inhibitoru. Buňky byly následně resuspendovány a převedeny do plastových 

mikrozkumavek a dále byly drženy na ledu (při 4 °C). Mikrozkumavky byly centrifugovány 

při 400x g po dobu 5 min ve 4 °C, supernatant byl odsán a pelet resuspendován ve 100 μl 

vychlazeného PBS. Do zkumavek bylo přidáno 100 μl 3,7% paraformaldehydu pro fixaci 

buněk a zkumavky byly inkubovány 10 min při pokojové teplotě. Do zkumavek byl přidán  

1 ml PBS. Zkumavky byly opět centrifugovány při 400x g po dobu 5 min ve 4 °C. Supernatant 

byl aspirován a pelet resuspendován ve 200 μl 0,1% Tx100. Buňky byly inkubovány 5 min při 

pokojové teplotě. Poté byl do zkumavek přidán 1 ml PBS a následovala centrifugace za 

stejných podmínek. Supernatant byl odsán a pelet resuspendován ve 200 μl myší primární 

protilátky ACIID7 (ředěna 6x v 3% BSA). Zkumavky byly inkubovány 50 min na ledu (při  

4 °C). Po inkubaci byl k buňkám přidán 1 ml PBS a buňky byly opět centrifugovány při 400x g 

po dobu 5 min ve 4°C. Supernatant byl aspirován a pelet resuspendován v 1 ml PBS. 

Centrifugace a resuspendování peletu bylo ještě jednou zopakováno a poté byl vzniklý pelet 

resuspendován ve 100 μl sekundární oslí protilátky (DαM-Ax488, ředěna 1000x v 3% BSA). 

Zkumavky byly inkubovány na ledu 30 minut zakryté alobalem. Následně byl do zkumavek 

opět přidán 1 ml PBS a buňky byly dvakrát centrifugovány a propláchnuty v PBS (stejně jako 

po primární protilátce). Supernatant byl poté aspirován a pelet resuspendován v 0,5% BSA 

pro stabilizaci protilátek. Vzorky byly převedeny do zkumavek pro měření na FCM a před 

samotným měřením ponechány na ledu. Před vlastním měřením byl každý vzorek promíchán 

a následně ihned měřen pomocí průtokového cytometru CytoFLEX (Beckman Coulter). 

Získaná data byla zpracována v programu Kaluza 2.1 (Beckman Coulter). Data pro jednotlivé 
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buňky (v angl. singlets) (obr. P2) byla dále zpracována pomocí programů Microsoft Excel a 

GraphPad Prism 8. Od naměřených hodnot byla odečtena průměrná hodnota triplikátu 

negativní kontroly, následně byl vypočítán průměr z triplikátu a SD a tyto hodnoty byly 

vyneseny do grafu. Data v rámci celého experimentu byla statisticky vyhodnocena pomocí 

neparametrického Kruskal-Wallisova testu (α=0,05). Pro porovnání dvojic v rámci skupin byl 

využit Dunnův test. Byla vypočtena p-hodnota, která byla porovnána s hladinou významnosti 

testu α a toto porovnání bylo vyneseno do grafu dle tab. 7. 

Analýza vlivu složek komerčně dodávaného pufru (10x FastAP buffer) 

Materiál: 

• 10 mM Tris-HCl; pH = 8 (Serva) 

• 5 mM MgCl2 (Lachema) 

• 0,1 M KCl (Lachema) 

• 0,02% Triton X-100 (v/v) (Serva) 

• 0,1 mg/ml BSA (CarlRoth) 

Během analýzy defosforylace MPyV byl zjištěn vliv komerčně dodávaného pufru (10x 

FastAP buffer) na infektivitu viru. Byly proto připraveny pufry vždy bez jedné ze složek 

komerčně dodávaného pufru (tab. 11). Buňky 3T6 byly vysety do sérového DMEM média  

na krycí sklíčka ve 24-jamkové destičce v koncentraci 50 000 buněk na jamku.  

Název 
pufru 

10mM 
Tris-HCl 

5mM 
MgCl2 

0,1M 
KCl 

0,02%  
Triton X-100 

0,1 mg/ml 
BSA 

1x AP ano ano ano ano ano 

AP-BSA ano ano ano ano ne 

AP-KCl ano ano ne ano ano 

AP-Tx100 ano ano ano ne ano 

AP-MgCl2 ano ne ano ano ano 

 

Druhý den byly míchány reakční směsi, vždy 19 μl připraveného pufru a 1 μl MPyV a 

kontrolní reakční směsi: 

• AP – kontrolní reakce s komerčně dodávaným pufrem 

o 17 μl ddH2O 

o 2 μl 10x Fast AP buffer 

o 1 μl MPyV  

  

Tab. 11: Přehledová tabulka pro přípravu testovaných reakčních pufrů 
Pufry byly připraveny vždy bez jedné ze složek komerčně dodávaného pufru k fosfatáze FastAP 
(AP). Označení jednotlivých pufrů je tedy AP a následuje složka, která v pufru chybí; tzn. např. AP-
Tx100 je pufr, který má stejné složení jako AP pufr, ale bez Tx100.  
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• PB – kontrolní reakce s pufrem B 

o 19 μl pufru B 

o 1 μl MPyV 

• H2O 

o 19 μl ddH2O 

o 1μl MPyV 

• NK 

o 20 μl ddH2O 

Směsi byly inkubovány 1 h při 37°C. Poté bylo do mikrozkumavek přidáno 200 μl BSM 

(DMEM). Z jamek s buňkami bylo odsáno sérové médium, buňky byly opláchnuty teplým BSM 

(DMEM) a následně infikovány pomocí reakčních směsí s MPyV. Následujícím krokem byla 

inkubace buněk v termostatu s 37 °C a 5% CO2 atmosférou po dobu 1 h. Kultivační deskou 

bylo kýváno každých cca 20 min. Poté byla tekutina odsána a buňky opláchnuty teplým BSM. 

V posledním kroku byl k buňkám přidán 1 ml kompletního sérového DMEM média s 

antibiotiky a po 41 hodinách od infekce byla provedena nepřímá imunofluorescence (viz 

výše). 

4.2.15 Analýza fosforylace VP1 proteinu myšího polyomaviru 

Pomocí elektroforézy v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti dodecylsíranu 

sodného (SDS-PAGE; z angl. sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis), 

imunoblotu (v angl. Western Blot) a následné imunodetekci proteinů na membráně byl 

zjišťován rozdíl fosforylace VP1 proteinu v sekvenci pThr-Pro u VLP (VP1), VLP (VP1/2/3), 

wt MPyV a wt MPyV opůsobeného alkalickou fosfatázou (APshrimp; Roche).  

SDS-PAGE 

Materiál: 

• Laemmliho pufr (5x): 

o 5% SDS (Sigma) 

o 50 mM Tris-HCl pH 6,8 (Serva) 

o 50% glycerol (v/v) (Lachema) 

o 25% β-merkaptoetanol (Serva) 

o 0,005% bromfenolová modř (w/v) (Lachema) 

• Separační (spodní) gel (10%): 

o 1,9 ml dH2O 

o 1,7 ml 30% N,N’-metylenbisakrylamid (Serva) 

o 1,3 ml 1,5M Tris-HCl pH 8,8 (Serva) 
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o 50 μl 10% SDS (Sigma) 

o 50 μl 10% persíran amonný (Serva) 

o 2 μl TEMED (N,N,N',N'-tetrametyletylenediamin) (Sigma) 

• Zaostřovací (horní) gel (5%): 

o 1,4 ml dH2O 

o 330 μl 30% N,N’-metylenbisakrylamid (Serva) 

o 250 μl 1M Tris-HCl pH 6,8 (Serva) 

o 20 μl 10% SDS (Sigma) 

o 20 μl 10% persíran amonný (Serva) 

o 4 μl TEMED (Sigma) 

• Pufr pro elektroforézu (10x): 

o 250 mM Tris (Serva) 

o 1,92 M glycin (Sigma) 

o 1% SDS (Sigma) 

o pH 8,3 

Nejprve byly připraveny vzorky tak, aby byla nanáška proteinu na gelu 1,5 μg pro 

všechny vzorky a výsledný objem všech vzorků byl 20 μl. Virus wt MPyV (6 μl) byl 

defosforylován (AP wt MPyV) pomocí fosfatázy APshrimp (Roche) za standardních podmínek 

(1 U enzymu na 1 μl viru, inkubace 1 h při 37 °C) v roztoku s pufrem dodávaným k APshrimp. 

Vzorky byly smíchány se 4 μl Laemmliho pufru (tab. 12), doplněny ddH2O do objemu 20 μl a 

krátce povařeny (cca 7 min při 100 °C).  

 

Následně byla sestavena aparatura Mini-PROTEAN Tetra Vertical Electrophoresis Cell 

(BioRad). Skla byla omyta a po uschnutí vložena do aparatury. Poté byl připraven 10% spodní 

(separační gel), který byl pipetován mezi skla do výšky cca 5 mm pod hranici hřebenu. Tento 

gel byl převrstven dH2O a polymeroval po dobu 30 minut. Po polymerizaci byla voda vylita a 

odsána filtračním papírem a na separační gel byl navrstven 5% horní gel (zaostřovací). Ihned 

po nalití byl do aparatury mezi skla přidán hřeben a vrchní gel také polymeroval po dobu  

Vzorek 
Koncentrace 
proteinů ve 

vzorku (μg/μl) 
Nanášený objem (μl) 

Laemmliho 
pufr (μl) 

Doplněk 
ddH2O (μl) 

VLP (VP1) 0,490 3,06 4 12,9 

VLP (VP1/2/3) 0,300 5,00 4 11,0 

wt MPyV 0,250 6,00 4 10,0 

AP wt MPyV 0,250 6,00 (+ 7,20 μl APshrimp a AP pufr) 4 2,8 

wt (WOP) 0,351 4,27 4 11,7 

wt (3T6) 0,346 4,33 4 11,7 

Tab. 12: Přehledová tabulka pro přípravu vzorků pro SDS-PAGE  
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30 minut. Hřeben byl vyndán a skla byla zacvaknuta do aparatury a přendána do 

elektroforetické vany. Po rysku byl nalit 1x koncentrovaný pufr pro elektroforézu. Do 

vzniklých jamek horního gelu byl nanesen marker molekulových vah (SpectraTM Multicolor 

Broad Range Protein Ladder; ThermoFisher Scientific) a analyzované vzorky. Aparatura byla 

připojena na zdroj napětí a vzorky v gelu putovaly při napětí 80 V po dobu 30 minut a 

následně při napětí 140 V po dobu přibližně 1 h dokud bromfenolová modř nedoputovala až 

ke kraji gelu. Poté následoval imunoblot. 

Imunoblot (v angl. Western Blot) 

Materiál: 

• Blotovací pufr (1x): 

o 25mM Tris (Serva) 

o 195mM glycin (Sigma) 

o 20% metanol (Lachema) 

Gel byl opatrně vyndán z aparatury a přenesen (v mokrých rukavicích) do misky s 

vychlazeným blotovacím pufrem. Gel byl inkubován přibližně 10 minut a poté byl sestaven 

blotovací sendvič. Všechny součásti blotovacího sendviče byly montovány v blotovacím pufru. 

Na černou plastovou mřížku byla dána houbička, poté filtrační papír WhatmanTM  

(GE Healthcare Life Sciences) a na něj polyakrilamidový gel. Na gel byla opatrně přiložena 

nitrocelulózová membrána NC-45 (Serva). S membránou se po přiložení již nesmí hýbat. 

Opatrně byly vytlačeny vzduchové bubliny a na membránu byl přiložen WhatmanTM a 

houbička. Sendvič byl umístěn do blotovací aparatury (BioRad). Do aparatury bylo vloženo 

magnetické míchátko a chladící bloček a aparatura byla připojena na zdroj elektrického 

proudu. Přenos proteinů na nitrocelulózovou membránu probíhal po dobu 3 h při 250 mA.  

Imunodetekce proteinů na membráně 

Materiál: 

• Pufr obsahující Tris a soli (TBS; z angl. Tris-buffered saline) 

o 0,05M Tris (Serva) 

o 0,15M NaCl (Lachner) 

o pH 7,5 

• 5% odtučněné mléko (w/v) ředěné do TBS nebo PBS 

• Tween-20 (Sigma) 

• Odmývací roztok: 

o 62,5 mM Tris pH 6,8 (Serva) 

o 2% SDS (Sigma) 
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o 100 mM β-merkaptoetanol (Serva) 

Po přenesení proteinů z polyakrylamidového gelu na nitrocelulózovou membránu 

pomocí metody imunoblot byla membrána inkubována 30 minut v 5% odtučněném mléce 

(rozpuštěno v TBS). Gel byl přes noc inkubován v barvivu ImperialTM Protein Stain 

(ThermoFisher Scientific) a poté byl opakovaně 3-4 krát propláchnut a inkubován v dH2O na 

třepačce. Poté byla membrána propláchnuta v TBS a přendána do igelitové folie, která byla 

zatavena po třech stranách a k membráně byl přidán 1 ml primární protilátky MαP-Thr-Pro-

101 ředěné 4000x v 5% mléce (v TBS). Z folie byly odstraněny bubliny a membrána byla 

inkubována při pokojové teplotě po dobu 2 hodin na třepačce. Primární protilátka byla 

odmývána pětkrát 5 minut v TBS s 0,1% Tween-20 a poté jedenkrát 5 min v TBS s 0,2% 

Tween-20 na třepačce. Následně byla membrána opět zatavena do igelitové folie s 1 ml 

sekundární protilátky GαM-Px ředěné 1000x v 5% mléce (v TBS). Membrána byla inkubována 

30 min na třepačce při pokojové teplotě. Po uplynutí této doby byla protilátka odmývána 

pětkrát 5 min v TBS s 0,1% Tween-20 a poté jedenkrát 5 min v TBS s 0,2% Tween-20 na 

třepačce. Poté byla membrána inkubována po dobu 5 min ve vyvolávacím roztoku 

SuperSignal® West Pico Chemiluminescent Substrat (ThermoFisher Scientific). Membrána 

byla pozorována v přístroji Fusion FX (Vilber) a pomocí programu Evolution Edge pro 

Fuison© (Vilber) byly pořízeny snímky.  

 Následně byly pomocí odmývacího roztoku odmyty všechny navázané protilátky. 

Membrána byla vložena do 50ml zkumavky s odmývacím roztokem a inkubována po dobu  

30 min v lázni s teplotou 50°C. Poté byla membrána opláchnuta pod proudem dH2O a 

následně PBS a poté byla inkubována 30 min v 5% mléce (v PBS). Membrána byla opláchnuta 

PBS a následně spolu s 1 ml primární protilátky MαVP1 ředěné 50x v 5% mléce (v PBS) 

zatavena do igelitové folie a inkubována v lednici přes noc. Další den byla membrána třikrát 

propláchnuta v PBS po dobu 10 minut a následně opět zatavena do folie spolu se sekundární 

protilátkou GαM-Px ředěné 1000x v 5% mléce (v PBS). Membrána byla poté opět třikrát 

inkubována v PBS po dobu 10 minut na třepačce. Následně byl připraven SuperSignal® West 

Pico Chemiluminescent Substrat (ThermoFisher Scientific). Membrána byla v roztoku 

inkubována 5 min a poté pozorována v přístroji Fusion FX (Vilber) a snímky pořízeny v 

programu Evolution Edge pro Fuison© (Vilber). 
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5 Výsledky 

5.1 Schéma projektu 

Diplomový projekt vychází z dříve publikovaných výsledků, které ukázaly, že jsou 

MPyV VLP schopny přenášet cizorodou DNA do buněk, pokud je do nich vpravována DNA 

pomocí osmotického šoku (Forstová et al. 1995). Množství DNA asociované s VLP však není 

velké (pouze okolo 30% vstupního množství) a částice dokáží chránit DNA o velikosti cca 2 

kbp (Forstová et al. 1995). V naší laboratoři byl nově zaveden postup in vitro enkapsidace 

DNA metodou rozložení a opětovného složení VLP (Suchanová 2012), který byl v tomto 

projektu experimentálně využit.  

Bylo také publikováno, že účinnost transdukce je možné zvyšovat poly-L-lysinem, 

který kondenzuje jak samotnou DNA, tak částice asociované s DNA (Soeda et al. 1998). 

Vzhledem k tomu, že má peptid LAH4 řadu unikátních vlastností podporujících nejen účinnou 

transfekci DNA (Kichler et al. 2006), ale i transdukci virovými vektory (Vermeer et al. 2017; 

Piovan et al. 2017; Jamali et al. 2019) nebo infekci MPyV (Váňová et al. 2020) a podle našich 

zjištění dokáže také komplexovat MPyV VLP (Váňová et al. 2020), bylo hlavním cílem tohoto 

diplomového projektu zjistit, zda by byly MPyV VLP v kombinaci s LAH4 vhodným nástrojem 

pro dopravu cizorodé DNA do obtížně transfekovatelných buněk Jurkat.  

Pro virus SV40, náležící také do čeledi Polyomaviridae, bylo zjištěno, že přítomnost 

minoritních proteinů (VP2 nebo VP3) zvyšuje účinnost transdukce (Enomoto et al. 2011). 

Ukázalo se také, že přítomnost MPyV minoritních proteinů VP2/3 může být důležitá pro 

zajištění posttranslačních modifikací proteinu VP1 (Forstová et al. 1993), zahrnující např. 

fosforylaci (Li et al. 1995) . Fosforylace VP1 se účastní i další proteiny. Studie s viry 

mutovanými v genu pro mT-Ag ukázaly, že dochází vlivem mutace k rozdílné fosforylaci VP1 

proteinů v pozici Thr-63 a Thr-156 (Li a Garcea 1994) a také ke zhoršenému skládání virionů. 

Obdobný defekt byl pozorován i v naší laboratoři u mutantních virů bez mT-Ag a sT-Ag. 

Mutantní viriony měly mimo jiné zpožděnou infekci o přibližně jeden den (Pergner 2010). Je 

možné, že i v tomto případě může mít vliv právě změna fosforylace VP1 proteinu, která je 

důležitá pro interakci viru (a tedy i VLP) s receptorem (Bolen et al. 1981). Na základě 

předchozí práce v naší laboratoři (Pergner 2010) byla formulována i hypotéza, že i VLP 

mohou být ve srovnání s wt virem odlišně fosforylované ve vytipované sekvenci Tyr-Pro a 

mohou být proto defektní při dopravě DNA (kap. 2.2.2.2). Druhým cílem tohoto projektu 

proto bylo zjistit, zda vede defosforylace MPyV ke snížení jeho infektivity, což by v důsledku 
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mohlo pomoci při návrhu účinnějších strategií zaměřených na dopravní systémy využívající 

VLP odvozené od MPyV.  

Projekt je rozdělen na dvě části A a B. Část A se zabývá analýzou vazby VLP na povrch 

buněk Jurkat a možnostmi využití peptidu LAH4 pro transfekci DNA a transdukci DNA v 

přítomnosti MPyV částic. Postupně byl analyzován vliv různých transfekčních postupů (např. 

optimalizace metodiky ředění peptidu) na efektivitu transfekce. Pro analýzu efektivity 

transdukce byly připraveny částice složené z proteinů VP1/2/3 s enkapsidovanou 

reportérovou DNA kódující gen pro GFP protein (plazmid pGFPmax). Tyto VLP byly použity 

pro transdukce Jurkat buněk v přítomnosti peptidu LAH4. Bylo tedy analyzováno, zda je 

možné pomocí takto modifikovaných částic v ne/přítomnosti LAH4 dopravovat reportérovou 

DNA do buněčného jádra a tím iniciovat následnou expresi GFP proteinu.  

V části B byl analyzován vliv fosforylace na chování wt viru. MPyV byl defosforylován 

pomocí alkalické fosfatázy a následně byla sledována změna infektivity defosforylovaného 

viru.  

Diplomový projekt, který se primárně zaměřuje na dopravu genetického materiálu do 

obtížně transfekovatelné buněčné linie Jurkat je stručně popsán na uvedeném schématu  

(obr. 8).  
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Obr. 8: Schéma diplomového projektu 
První částí diplomového projektu (ČÁST A) byla analýza možnosti transfekce DNA do buněk 
Jurkat pomocí peptidu LAH4 (fialové vlnovky) v ne/přítomnosti VLP (fialové šestiúhelníky). 
Buňky Jurkat byly transfekovány buď samotnou DNA s peptidem, nebo DNA s peptidem a VLP. 
Byly také připraveny VLP částice (VP1/2/3) do kterých byla metodou rozložení a opětovného 
složení zabalena reportérová DNA kódující gen pro GFP protein (plazmid pGFPmax). Tyto částice 
byly následně využity pro transdukční experimenty a bylo tedy analyzováno, zda je možné takto 
modifikovanými částicemi transdukovat DNA v ne/přítomnosti peptidu LAH4 do obtížně 
transfekovatelných buněk Jurkat. V druhé části diplomového projektu (ČÁST B) bylo cílem 
analyzovat vliv fosforylace (žlutá kolečka) wt viru (šedý šestiúhelník) na jeho infektivitu. Byl 
proto vytvořen modelový systém využívající wt MPyV. Virus byl podroben defosforylaci pomocí 
alkalické fosfatázy a následně byla pomocí nepřímé imunofluorescence a fluorescenčního 
mikroskopu pozorována schopnost opůsobeného a neopůsobeného viru infikovat permisivní 
buňky 3T6. Obrázky částic byly upraveny dle Váňová et al. (2019).  
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5.2 Vazba značených VLP na buňky Jurkat 

Pro účinnou dopravu virových vektorů je důležitá efektivní interakce s virovým 

receptorem na povrchu cílových buněk. MPyV a od něj odvozené VLP efektivně interagují 

s povrchem myších fibroblastů 3T6 (buněčná linie permisivní pro MPyV) a bylo zjištěno, že 

kyselé extracelulární pH zvyšuje účinnost infekce v těchto buňkách (Forstová, nepublikované 

výsledky) a taktéž zvyšuje vazbu viru a VLP na buněčný povrch (Španielová, nepublikované 

výsledky). Pro zjištění, zda se VLP efektivně vážou na povrch lidských buněk Jurkat (linie není 

přirozeně permisivní pro MPyV) byl proveden experiment s fluorescenčně (AlexaFluor 488) 

značenými VLP (VLP*). V kontrolním experimentu byly využity buňky 3T6. Buňky Jurkat a 

3T6 byly převedeny do PBS (normální nebo kyselé pH 5,6) a byly k nim přidány VLP* v 

normálním anebo kyselém pH (5,6). Každý vzorek byl promíchán a ihned měřen pomocí FCM, 

tedy v čase 0 minut po přidání VLP*. Stejné vzorky byly měřeny ještě 8 a 60 minut po přidání 

VLP*. Naměřená data byla zpracována a vynesena do grafu (obr. 9).  

Experiment ukázal, že dynamika vazby částic na povrch buněk Jurkat je oproti vazbě 

na povrch 3T6 pomalejší. Podařilo se potvrdit, že značené částice VLP* se na oba typy buněk 

lépe vážou v kyselém pH a kyselé pH stimulovalo vazbu částic na povrchu Jurkat buněk 

v rozsahu odpovídajícímu permisivním 3T6. Tohoto poznatku by bylo možné využít 

v případě, že by se doprava DNA pomocí VLP ukázala jako slibná strategie pro 

transfekce/transdukce Jurkat buněk.   

 

 
 
Obr. 9: Vazba značených částic (VLP*) na buňky Jurkat a 3T6 
Buňky Jurkat a 3T6 byly převedeny do PBS (normální nebo kyselé pH 5,6) a naředěny na totožnou 
koncentraci. K buňkám byly přidány fluorescenčně značené částice v normálním a kyselém (pH 
5,6) PBS. Vzorky byly promíchány a měřeny v čase 0, 8 a 60 minut po přidání VLP*. Experiment 
byl prováděn v monoplikátech. Na průtokovém cytometru bylo měřeno 10 000 buněk. Od 
naměřených hodnot byla odečtena hodnota naměřená pro negativní kontrolu (příslušné buňky 
bez VLP*). Výsledky byly vyneseny do grafu, který ukazuje, že se VLP* na buňky obou typů vážou 
efektivněji v kyselém pH. 
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5.3 Test cytotoxicity LAH4 peptidu na buňky Jurkat 

Pro zjištění, zda dochází k cytotoxickému působení peptidu LAH4 na buňky Jurkat 

bylo využito komerční soupravy CellTiter96® AQueous One Solution Cell Prolliferation Assay 

Kit. Toto reagens obsahuje MTS, které je buňkami redukováno za vzniku barevného produktu 

formazanu. Vznik formazanu je přímo úměrný počtu živých buněk v kultuře. Protože je 

formazan barevným produktem dochází ke změně zabarvení média a s tím spojené změně 

absorbance při 490 nm tzn. změna absorbance způsobená produkcí formazanu je přímo 

úměrná počtu živých buněk.  

Buňky Jurkat byly inkubovány po dobu 20 h v různých koncentracích peptidu LAH4, 

konkrétně v koncentracích 2,5μM, 10μM, 20μM, 30μM a 50μM.  Jako negativní kontrola (NK) 

sloužily buňky inkubované pouze s médiem. Poté bylo do jamek přidáno činidlo a buňky byly 

inkubovány další 4 h v termostatu. Následně byla změřena absorbance na spektrofotometru. 

Naměřené hodnoty byly zpracovány a vyneseny do grafu (obr. 10) jako % viability buněk 

(vzhledem k negativní kontrole, která ukazuje běžnou situaci v nepřítomnosti peptidu). 

Pozitivní kontrolou byly buňky inkubované v 0,1% Tx100 – tedy poškozené buňky. Data byla 

statisticky vyhodnocena pomocí Kruskal-Wallisova testu (kap. 4.2.13). Výsledky ukazují, že 

peptid LAH4 není pro buňky v testovaných koncentracích zásadně cytotoxický, protože v 

žádné z použitých koncentrací nedošlo ke snížení % viability buněk pod 75 % (Flahaut et al. 

2006).  

 

 
Obr. 10: Viabilita buněk Jurkat opůsobených peptidem LAH4 v různých koncentracích 
Buňky Jurkat byly inkubovány s LAH4 v koncentraci 0μM (negativní kontrola), 2,5μM, 10μM, 
20μM, 30μM a  50μM. Viabilita buněk byla vyhodnocena pomocí soupravy CellTiter96® AQueous 
One Solution Cell Prolliferation Assay Kit (Promega) a měřením absorbance. Od naměřených 
hodnot byla odečtena průměrná hodnota vzorků bez buněk se stejně koncentrovaným LAH4. 
Následně byl vypočítán průměr z triplikátu negativních kontrol. Touto hodnotou byly vyděleny 
všechny vzorky a průměr z triplikátu byl společně se směrodatnou odchylkou (chybové úsečky v 
grafu) vynesen do grafu jako % viability buněk (vzhledem k negativní kontrole, která ukazuje 
běžnou situaci v nepřítomnosti peptidu). Data byla statisticky zpracována Kruskal-Wallisovým 
testem, který neodhalil statisticky významný rozdíl v rámci experimentu (p>0,05). Pozitivní 
kontrolou byly buňky inkubované v 0,1% Tx100 – poškozené buňky. Peptid pro buňky Jurkat není 
toxický v žádné z použitých koncentrací, protože % viability nekleslo pod 75 % (červená linie).  

0

15

30

45

60

75

90

105

120

2,5 10 20 30 50 Tx100

%
 v

ia
b

il
it

y
 b

u
n

ě
k

Koncentrace peptidu [μM]

% Viability buněk při inkubaci s peptidem LAH4



66 
 

5.4 Transfekce buněk Jurkat v přítomnosti viru podobných částic 

V prvotních experimentech s buňkami Jurkat byly pro transfekci plazmidové DNA 

(pGFPmax) využity VLP složené z VP1 proteinu v kombinaci s (nebo bez) LAH4. Předpokládali 

jsme, že LAH4 bude fungovat jako agens, které dovolí kondenzaci DNA a VLP podobně jako 

poly-L-lysin (Soeda et al. 1998). Jako kontrolní transfektans bylo zvoleno komerčně dodávané 

reagens TurboFectTM (ThermoFisher Scientific). Předběžné experimenty byly prováděny v 

monoplikátech.  

V úvodním transfekčním pokusu byly buňky vysety na 24-jamkovou kultivační 

destičku (kap. 4.2.6) a transfekční směsi byly míchány ze zásobního roztoku peptidu (25mM 

peptid v DMSO). Peptid byl ze zásobního roztoku předředěn do BSM (400 μM) a následně 

byly připraveny transfekční směsi smícháním DNA, VLP a peptidu (tab. 13). Směsi byly 

koinkubovány 25 minut při pokojové teplotě a poté přidány k buňkám na destičce. Výsledná 

koncentrace peptidu na buňkách byla 50μM a 5μM (tab. 13). TurboFectTM byl míchán dle 

protokolu (kap. 4.2.6; tab. 5). Buňky byly následně inkubovány 3-4 h v termostatu a poté bylo 

přidáno sérové médium a cca 48 h po transfekci byly buňky pozorovány ve fluorescenčním 

mikroskopu (obr. 11). 

Vzorek 
Peptid 
LAH4 
(μg) 

Koncentrace 
peptidu na buňkách 

(μM) 

DNA 
pGFPmax 

(μg) 

VP1 
(μg) 

LAH4 vyšší koncentrace (LAH4/50μM) 75 50 0,5 0 

LAH4 nižší koncentrace (LAH4/5μM) 7,5 5 0,5 0 

Pouze VLP (VP1)  0 0 0,5 6,25 

VLP (VP1) a LAH4/50μM 75 50 0,5 6,25 

VLP (VP1) a LAH4/5μM 7,5 5 0,5 6,25 

 

Při pozorování ve fluorescenčním mikroskopu byly po 48 h inkubaci s peptidem 

pozorovány morfologické změny buněk a jejich shlukování. Celkově se zdálo, že ve vzorcích s 

peptidem bylo na konci experimentu mnohem méně buněk než v negativní kontrole (obr. 11).  

Obě použité koncentrace peptidu však měly pozitivní vliv na transfekci DNA do buněk, 

přičemž se zdálo, že přidání VLP nemělo na transfekci pozitivní efekt (obr. 11C, D). V 

úvodním experimentu se účinnost transfekce pomocí peptidu LAH4 zdála mnohem vyšší než 

účinnost transfekce DNA pomocí komerčního reagens TurbofectTM (obr. 11A, B, E).  

  

Tab. 13: Hmotnost peptidu, DNA a VLP v transfekčních směsích v úvodním experimentu 
V tabulce jsou uvedeny hmotnosti jednotlivých složek transfekčních směsí. Vzorky byly míchány 
do BSM (RPMI 1640) v pořadí DNA, VLP, LAH4 a poté koinkubovány 25 minut při pokojové 
teplotě. Následně byly vzorky přidány na 24-jamkovou destičku s buňkami. 
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Obr. 11: Efektivita transfekce pGFPmax pomocí peptidu LAH4 
Buňky Jurkat byly transfekovány 0,5 μg DNA (plazmid pGFPmax) v kombinaci s LAH4 v 
ne/přítomnosti VLP (VP1). Transfekční směsi byly připravovány do BSM a koinkubovány 25 min. 
Buňky byly transfekovány směsí DNA a peptidu s vyšší koncentrací (75 μg LAH4; 50μM peptid na 
buňkách; A) nebo směsí DNA s nižší koncentrací peptidu (7,5 μg LAH4; 5μM peptid na buňkách; 
B). Buňky byly transfekovány také směsí s DNA, VLP (6,25 μg VP1) a s vyšším množstvím peptidu 
(75μg LAH4; 50μM peptid na buňkách; C) nebo směsí DNA s VLP (6,25 μg VP1) a nižším 
množstvím peptidu (7,5 μg LAH4; 5μM peptid na buňkách; D). Pro kontrolu byly buňky 
transfekovány v přítomnosti činidla TurboFectTM s 0,1 μg DNA (E). Negativní kontrolou byly 
buňky po dobu transfekce inkubované pouze v BSM (F). Snímky byly pořízeny při expozici  
360 ms. Měřítko je 100 μm. Zdá se, že při použití peptidu LAH4 je efektivita transfekce vyšší než 
při použití činidla TurboFectTM. Přidání VLP (VP1) nemá na efektivitu transfekce zásadní pozitivní 
vliv. 

A               B 

C               D 

E               F 
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V následujících pokusech byly testovány další koncentrace LAH4. Byl využit 

předmíchaný roztok peptidu v BSM (400 μM), z něhož byl peptid naředěn tak, aby jeho 

množství bylo v transfekční směsi 30 μg, 15 μg, nebo 7,5 μg a tedy byl při transfekci v 

koncentracích 10μM, 5μM či 2,5μM. Pro experimenty však byla využita 12-jamková destička a 

bylo proto nutné upravit i množství jednotlivých složek transfekčních směsí (tab. 14). 

Transfekce dále probíhala za stejných podmínek, tj. po dobu 3-4 h následně bylo přidáno 

sérum a experiment byl vyhodnocen 42 h po transfekci.  

Vzorek 
Peptid LAH4 

(μg) 
Koncentrace peptidu na 

buňkách (μM) 
DNA pGFPmax 

(μg) 
VP1 
(μg) 

DNA/LAH4 10μM 30 10 1,25 0 

DNA/LAH4 5μM 15 5 1,25 0 

DNA/LAH4 2,5μM 7,5 2,5 1,25 0 

DNA/VLP (VP1)  0 0 1,25 12,5 

DNA/LAH4 10μM/VLP (VP1) 30 10 1,25 12,5 

 

Vliv peptidu LAH4 (o stejné koncentraci) na transfekci se zdál nižší oproti úvodnímu 

experimentu i při pouhém kvalitativním hodnocení experimentu ve fluorescenčním 

mikroskopu, experiment byl proto ve stejném uspořádání zopakován a vyhodnocen i pomocí 

FCM (obr. 12).  

 

 
Obr. 12: Efektivita transfekce pomocí peptidu LAH4 v ne/přítomnosti VLP (VP1) 
Buňky Jurkat byly transfekovány směsí DNA (1,25 μg)v ne/přítomnosti 12,5 μg VLP (VP1) a 30 μg, 
15 μg nebo 7,5 μg peptidu LAH4. Směsi byly koinkubovány 25 min a naneseny na buňky, přičemž 
peptid byl na buňkách v 10μM, 5μM nebo 2,5μM. Kontrolní buňky byly transfekovány 1,25 μg 
nebo 2,5 μg DNA s činidlem TurboFectTM. Experiment byl vyhodnocen 42 h pomocí FCM. Od 
naměřených hodnot byla odečtena hodnota naměřená pro negativní buňky. Experiment byl 
proveden v monoplikátech (bylo měřeno 10 000 buněk z každého vzorku). Výsledky naznačují, že 
se efektivita transfekce snižuje v závislosti na snižující se koncentraci peptidu a, že přidání VLP 
(VP1) nemá na efektivitu transfekce zásadní vliv.  

Tab. 14: Hmotnost LAH4, DNA a VLP v transfekčních směsích při použití 12-jamkové desky 
V tabulce jsou uvedeny hmotnosti jednotlivých složek transfekčních směsí. Vzorky byly míchány 
do BSM v pořadí DNA, VLP, LAH4 a poté koinkubovány 25 minut při pokojové teplotě. Následně 
byly vzorky přidány na 12-jamkovou destičku s buňkami. 
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Předběžné výsledky z FCM naznačily, že se v uvedeném rozmezí koncentrací účinnost 

transfekce zvyšuje se zvyšující se koncentrací peptidu LAH4 (obr. 12). VLP neměly pozitivní 

efekt na transfekci (obr. 12).  Kontrolní transfekce s činidlem TurboFectTM vedla v tomto 

experimentu k výrazně lepším výsledkům než použití LAH4 peptidu. 

Následně se ukázalo, že pro využití LAH4 jako transfekčního činidla je klíčové 

namíchání peptidu ze zásobního roztoku (obr. 13). Rozdíl transfekční účinnosti nově 

míchaného peptidu LAH4 oproti peptidu, jenž byl míchán z předmícháného roztoku byl 

pozorován ve fluorescenčním mikroskopu a následně i kvantitativně vyhodnocen pomocí 

FCM (obr. 13). 

 

 

 
Obr. 13: Ředění peptidu ze zásobního roztoku má zásadní vliv na efektivitu transfekce. 
Buňky Jurkat byly transfekovány směsí 1,25 μg DNA (pGFPmax) v kombinaci s 30 μg peptidu 
LAH4 (10 μM koncentrace na buňkách). Transfekční směs byla před aplikací koinkubována 25 min 
a poté nanesena na buňky. Transfekce probíhala 3-4 h a po 48 h byly buňky pozorovány ve 
fluorescenčním mikroskopu. Zelené buňky na snímcích A a B jsou buňky exprimující GFP. Buňky 
byly transfekované pGFPmax v kombinaci s peptidem LAH4, který byl míchán ze zásobního 
roztoku (25mM peptid v DMSO) – LAHn nebo peptidem LAH4, který byl ředěn z předmíchaného 
roztoku (400 μM peptid v BSM) - LAHs. Snímky byly pořízeny při expozici 1200 ms. Měřítko je 
100 μm. Experiment byl ve stejném uspořádání zopakován (v monoplikátech) a vyhodnocen 
pomocí FCM (C). Bylo měřeno 10 000 buněk z každého vzorku. Výsledná data vynesená v grafu 
byla získána odečtením hodnoty naměřené pro negativní kontrolu od analyzovaných vzorků. 
Ukazuje se, že ředění peptidu ze zásobního roztoku má zásadní vliv na úspěšnost transfekce.  
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5.5 Transdukce buněk Jurkat pomocí viru podobných částic s DNA 

Z předchozího experimentu bylo zřejmé, že účinnost transfekce DNA (pGFPmax) do 

Jurkat buněk není významně zvýšená přítomností VLP (tvořených VP1 proteinem) v případě, 

že je pro vznik komplexů využito pouhé koinkubace komponent. Proto byly v následujícím 

experimentu podmínky upraveny podle dostupných literárních zdrojů. Byly použity VLP 

tvořené všemi kapsidovými proteiny (VP1/2/3). Do vnitřního prostoru těchto částic jsem se 

pokusila zabalit reportérovou DNA (plazmid pGFPmax). VLP byly rozloženy na pentamery 

(kap. 4.2.3; Suchanová 2012). Rozložené částice byly inkubovány s plazmidovou DNA (v 

různém množství) a poté znovu složeny in vitro. Částice rVLP-low vznikaly v přítomnosti 7 μg 

DNA, částice rVLP-high vznikaly v přítomnosti 30 μg DNA a částice rVLP-0 vznikaly bez 

přítomnosti DNA. Struktura částic byla charakterizována pomocí transmisního elektronového 

mikroskopu a efektivita balení DNA byla zjišťována pomocí elektroforetické analýzy částic v 

přítomnosti DNázy I. Předpokládalo se, že správně zabalená DNA bude díky VLP plně 

chráněna před účinky enzymu. 

5.5.1 Elektronová mikroskopie 

Vzorky r-VLP-high, rVLP-low, rVLP-0 a rozložené pentamery byly naneseny na síťky 

pro elektronovou mikroskopii (kap. 4.2.4). Elektronovým mikroskopem bylo ověřeno, že 

došlo k relativně efektivnímu rozložení vstupního materiálu na pentamery (obr. 14D). 

Pozorováním zmíněných vzorků bylo také potvrzeno, že v pufru s vyšší iontovou silou a v 

přítomnosti Ca2+ iontů dojde k opětovnému složení pentamerů do struktury viru podobné 

částice různých tvarů a velikostí (obr. 14). Ve vzorcích vznikaly částice odpovídající velikosti 

virionu a také částice, které měly menší velikost (odpovídající částicím složených z 12 či 24 

pentamerů) a nejspíše žádnou DNA neobsahovaly. Bylo také pozorováno, že se částice 

shlukují a mezi nimi se nachází i nesložený agregovaný materiál.  

5.5.2 Elektroforetická analýza balení DNA do VLP 

Pomocí agarózové elektroforézy bylo zjištěno, že částice skládané v přítomnosti DNA 

(rVLP-high, rVLP-low) obsahují DNA, zatímco rVLP-0 podle předpokladu žádnou DNA 

neobsahují. V porovnání s kontrolní nanáškou baleného plazmidu byl pozorován mírný posun 

v mobilitě DNA naznačující, že DNA putující v gelu je brzděna přítomností proteinů VLP 

(VP1/2/3). Abych ověřila, že je DNA opravdu zabalena uvnitř částic, a tedy chráněna tak před 

účinky DNázy I, byly vzorky rVLP inkubovány s DNázou po dobu 5 minut při 37 °C a poté 

ihned naneseny do jamek agarózového gelu. Jako kontroly sloužily vzorky samotné DNA 

(pGFPmax) a pufru B, které byly také inkubovány s DNázou I. Ukázalo se, že je DNA zabalena 
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do struktury částic, protože nedochází k její degradaci. DNA byla zabalena jak v částicích 

rVLP-high tak v částicích rVLP-low (obr. 15).  

 

 

  

 

 
 
Obr. 14: rVLP částice na snímcích z elektronového mikroskopu 
VLP částice složené z kapsidových proteinů VP1/2/3 byly rozloženy na pentamery (žlutá šipka) 
(D). Mezi pentamery lze pozorovat proteinové shluky (zelená šipka). Pentamery byly 
koinkubovány s plazmidovou DNA (pGFPmax) s genem pro GFP. Po inkubaci byly vzorky 
dialyzovány proti pufru s vyšší iontovou silou v přítomnosti Ca2+ iontů. Ze vzorku inkubovaném s 
vyšším množstvím DNA (30 μg) vznikaly částice rVLP-high (A) stejného charakteru jako ze vzorku 
inkubovaného s nižším množstvím DNA (7 μg) - rVLP-low (B). Kontrolní vzorek nebyl inkubován s 
DNA a vznikaly částice r-VLP-0 (C). Vzorky byly negativně barveny pomocí kyseliny 
fosfowolframové. Ve všech vzorcích lze po znovusložení částic pozorovat různé struktury: částice 
odpovídající velikosti virionu (modrá šipka), menší částice odpovídající velikosti částic složených 
z 24 či z 12 pentamerů (oranžová šipka), které nejspíš žádnou DNA neobsahují a shluky tvořené 
nesloženým materiálem (červená šipka). Měřítko je 100 nm.  

 

A              B 

C              D 
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(A) Vzorky inkubované bez DNázy 
 

 
 

(B) Vzorky inkubované s DNázou 
 

 
 

Obr. 15: Částice skládané v přítomnosti DNA obsahují DNA a chrání ji před účinkem DNázy 
Do částic složených z proteinů VP1/2/3 byla zabalena DNA (pGFPmax). Částice rVLP-high 
vznikaly v přítomnosti 30 μg DNA, částice rVLP-low v přítomnosti 7 μg DNA a částice rVLP-0 
v nepřítomnosti DNA. Částice byly naneseny do jamek agarózového gelu (3,15 μg VP1 proteinu) 
společně s kontrolními vzorky, které zahrnovaly 0,3 μg a 1,4 μg DNA (pGFPmax) a pufr B. Ukázalo 
se, že je DNA v gelu bržděna přítomností virových proteinů (A). Pro zjištění, zda je DNA v částicích 
zabalena byla ke vzorkům přidána DNáza (inkubace 5 minut při 37°C). Vzorky byly poté ihned 
naneseny do jamek agarózového gelu (B). Při elektroforetické separaci byla samotná DNA v 
přítomnosti DNázy degradována v obou koncentracích. Vytvořené rVLP částice zabalenou DNA 
ochránily před jejím účinkem.  
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5.5.3 Transdukce buněk Jurkat pomocí rVLP s DNA 

Vytvořené částice se zabalenou DNA – rVLP-high, rVLP-low a kontrolní VLP bez DNA 

rVLP-0 byly následně použity v transfekčním experimentu. Transfekce buněk Jurkat pomocí 

rVLP částic byla provedena tak, aby byla koncentrace VP1 proteinu stejná jako v předchozích 

transfekčních pokusech (tedy 12,5 μg VP1). Efektivita transfekce byla srovnávána mezi 

vzorky s rVLP/LAH4, rVLP a LAH4/DNA. Množství LAH peptidu bylo ve všech vzorcích 

konstantní (30 μg peptidu na jamku, tedy peptid v 10μM koncentraci na buňkách). 

Transfekční směsi byly opět koinkubovány 25 min při pokojové teplotě a poté přidány k 

buňkám ve 12-jamkové kultivační destičce. Experiment byl vyhodnocen cca 48 h po 

transfekci pomocí FCM a výsledky graficky znázorněny (obr. 16). 

Nejefektivnější transfekce byla pozorována při transfekci 1,25 μg DNA a 30 μg LAH4, 

zatímco účinnost transfekce s použitím vyššího množství DNA (5,25 ug) byla 5,6-krát menší. 

Zdá se tedy, že poměr LAH:DNA je zásadní pro zvýšení efektivity transfekce. Vytvořené rVLP 

částice neměly na efektivitu transfekce zásadní pozitivní vliv. Zdá se ale, že k dopravě DNA 

pomocí částic v malé míře docházelo. 

 

 

Obr. 16: Efektivita transdukce pomocí rVLP 
Buňky Jurkat byly transfekovány/transdukovány pomocí DNA (pGFPmax) nebo rVLP (12,5 μg 
VP1) částic v kombinaci s (nebo bez) LAH4. Transfekční směsi byly koinkubovány 25 min při 
pokojové teplotě a následně přidány k buňkám. Experiment byl kvantitativně vyhodnocen pomocí 
průtokového cytometru, pomocí kterého bylo měřeno 10 000 buněk z každého vzorku. Výsledné 
hodnoty zanesené do grafu byly získány odečtením naměřené hodnoty pro negativní kontrolu od 
všech vzorků. Experiment byl proveden v monoplikátech. Nejefektivnější transfekce bylo 
dosaženo při použití samotného peptidu LAH4 (30 μg) a DNA (1,25 ug). Samotné rVLP byly při 
transdukci DNA neúčinné. LAH4 zvyšoval transdukci zprostředkovanou rVLP a to i po přidání DNA 
k rVLP-0.  
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5.6 Transfekce buněk 293TT pomocí pClucF 

Vzhledem k tomu, že VLP nezlepšovaly transfekční/transdukční účinnost, zaměřily se 

další experimenty na využití LAH4 peptidu pro transfekce. Pro prvotní charakterizaci systému 

byla využita snadno transfekovatelná buněčná linie 293TT (obr. 17) a plazmid (pClucF), který 

obsahuje dva reportérové geny: pro GFP a luciferázu. Je tedy o 3567 bp větší než dosud 

používaný pGFPmax a více se přibližuje běžně využívaným vektorům. Z předchozích 

experimentů víme, že pGFPmax který je ve vysoce purifikované formě dodáván jako kontrolní 

plazmid v komerční soupravě Amaxa, dosahuje v laboratoři ve srovnání s běžně 

purifikovanými plazmidy (tj. pomocí souprav, které při purifikaci odstraňují endotoxiny) 

mnohem větší transfekční účinnosti. V buněčné linii 293TT může docházet k replikaci pClucF 

a proto je systém velmi senzitivní.  Experiment byl proveden také s peptidem scLAH4, což je 

peptid se sekvencí totožnou s LAH4, ale s náhodně promíchaným pořadím aminokyselin.  

Buňky byly transfekovány pClucF plazmidem v přítomnosti peptidu LAH4 (případně 

scLAH4), který byl nově namíchán ze zásobního roztoku. Transfekční směsi vznikly 

smícháním 0,5 μg DNA (pClucF) s 15 μg nebo 3,7 μg peptidu.  Směsi byly koinkubovány  

25 min při pokojové teplotě a naneseny na buňky. Po přidání na buňky byl tedy peptid  

v roztoku 10μM a 2,5 μM. Experiment byl proveden v monoplikátech na 24-jamkové destičce. 

Výsledek transfekce byl hodnocen pomocí fluorescenční mikroskopie 48 h po transfekci  

(obr. 17).  

Podle očekávání se ukázalo, že v přítomnosti scLAH4 nedochází k transfekci (obr. 

17C,D). Transfekční účinnost byla vyšší při vyšší koncentraci peptidu, počet pozitivních 

buněk byl však oproti komerčně dodávanému reagens TurbofectTM velmi nízký (obr. 17E,F).  
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Obr. 17: Transfekce buněk 293TT plazmidem pClucF s LAH4, scLAH4 nebo TurboFectTM 
Buňky 293TT byly transfekovány DNA (0,5 μg pClucF) v přítomnosti peptidu LAH4: 10 μM (15 μg) 
(A) a 2,5 μM (3,7 μg) (B) nebo v přítomnosti scLAH4: 10 μM (15 μg) (C) a  
2,5 μM (3,7 μg) (D), který je s LAH4 sekvenčně totožný, má ale náhodně promíchané pořadí 
aminokyselin nebo byly buňky transfekovány pClucF v přítomnosti činidla TurboFectTM 0,5 μg 
DNA (E) nebo 2 μg DNA (F). Z výsledků je patrné, že při použití TurboFectTM je transfekční 
účinnost nejvyšší a v přítomnosti scLAH4 peptidu k transfekci buněk 293TT nedochází. Snímky 
byly pořízeny pomocí fluorescenčního mikroskopu 48 h po transfekci při expozici 1200ms. 
Měřítko je 100 μm. 
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E               F 
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5.7 Transfekce buněk Jurkat pomocí pClucF 

Pro porovnání závislosti množství DNA a koncentraci peptidu byl proveden 

transfekční experiment s různým množstvím pClucF plazmidu v kombinaci s různými 

koncentracemi LAH4. Transfekce byla provedena dle protokolu (kap. 4.2.6) tak, aby 

koncentrace peptidu LAH4 byla na buňkách 20μM, 10μM nebo 5μM, bylo tedy smícháno 60 μg 

30 μg nebo 15 μg peptidu a 1,5 μg, 1 μg nebo 0,5 μg DNA. Experiment byl prováděn na  

12-jamkové destičce v monoplikátech. Při pozorování ve fluorescenčním mikroskopu byl GFP 

signál ve všech vzorcích velice slabý, spíše zanedbatelný, a proto byl proveden luciferázový 

test (kap. 4.2.10). 

5.7.1 Luciferázový test a měření koncentrace proteinu 

Přibližně po 44 h byly buňky sklizeny do mikrozkumavek a centrifugovány. Vzniklý 

supernatant byl odsán a pelet resuspendován v PBS. Těsně před měřením byl přidán 

vyvolávací roztok a následně byla změřena intenzita luminiscence. Pro zpřesnění výsledků 

byla změřena koncentrace proteinů ve vzorcích pomocí komerčně dodávané soupravy 

PierceTM Rapid Gold BCA Protein Assay Kit. Následně byly hodnoty z luciferázového testu 

vztaženy k množství proteinu v mg a tyto hodnoty byly vyneseny do grafu (obr. 18).  

 

Experiment naznačil, že dochází k transfekci s nejvyšší účinností při aplikaci 1,5 μg 

DNA společně s 30 μg peptidu (peptid je v roztoku s buňkami 10μM). Z výsledků je opět 

 
Obr. 18: Efektivita transfekce Jurkat buněk pomocí pClucf plazmidu s peptidem LAH4 
Buňky Jurkat byly transfekovány pClucF (1,5 μg, 1 μg nebo 0,5 μg) v ne/přítomnosti LAH4 v 
různých koncentracích. Koncentrace peptidu na buňkách byla 20μM (60 μg), 10μM (30 μg) nebo 
5μM (15μg). Experiment byl vyhodnocen 44 h po transfekci luciferázovým testem. Naměřené 
hodnoty byly vztaženy k množství proteinu ve vzorku a od výsledných hodnot byla odečtena 
hodnota RLU/mg proteinu pro negativní kontrolu (buňky inkubované v BSM). Experiment byl 
prováděn v monoplikátech. Zdá se, že nejlepší efektivity transfekce lze dosáhnout použitím 1,5 μg 
DNA s 30 µg pClucF. TurbofectTM byl v tomto experimentu jen velmi málo účinným transfekčním 
činidlem v porovnání s peptidem LAH4.  
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patrné, že poměr LAH:DNA je zásadním faktorem ovlivňujícím efektivitu transfekce. V další 

části diplomové práce jsem se proto zaměřila na vliv tohoto poměru při tvorbě komplexů 

mezi peptidem a DNA a také jsem se snažila odhalit ideální poměr mezi peptidem a DNA, díky 

kterému by byla transfekční účinnost nejvyšší.  

5.8 Elektroforetická analýza komplexů LAH4/DNA 

Z předešlých výsledků se zdálo, že je poměr mezi peptidem a DNA klíčový pro 

úspěšnou transfekci (kromě postupu ředění peptidu). Zároveň bylo zřejmé, že pro 

optimalizační experimenty je nutné používat komerčně připravený pGFPmax, protože 

úspěšnost transfekce pomocí pClucF byla obecně velmi nízká při hodnocení experimentu ve 

fluorescenčním mikroskopu. Pomocí agarózové elektroforézy byla zjišťována schopnost 

tvorby komplexních struktur mezi peptidem a DNA v závislosti na koncentraci peptidu resp. 

na hmotnostním poměru (WR; z angl. weight ratio) mezi peptidem a DNA. Vytvořením 

komplexu by mělo dojít ke zpomalení putování DNA v agarózovém gelu a také k zamezení 

přístupu interkalačního barviva k DNA a tedy zeslabení fluorescence.  

5.8.1 Tvorba komplexů v závislosti na koncentraci peptidu 

Při analýze tvorby komplexů mezi peptidem (LAH4) a DNA (pGFPmax) byla zvolena 

konstantní hodnota DNA (0,3 μg) a hmotnost peptidu byla proměnnou. Výsledné analyzované 

poměry (peptid:DNA) tedy byly 5, 10, 15, 20, 25, 30, 1, 50 a 100. Jako kontrola sloužil 

samotný peptid LAH4 (9 μg) a samotná DNA (0,3 μg). Všechny vzorky byly ředěny v BSM. 

Vzorky byly koinkubovány 25 min při pokojové teplotě a poté naneseny do jamek 

agarózového gelu obsahujícího interkalační fluorescenční barvivo (obr. 19).  

 

 
Obr. 19: Komplexy LAH4/pGFPmax ve vysokých hmotnostních poměrech neputují v gelu 
Vzorky byly připraveny smícháním konstantního množství DNA (0,3 μg) s proměnlivým 
množstvím LAH4, tak aby byly výsledné hmotnostní poměry (WR) 5, 10, 15, 20, 25, 30, 1, 50 a 100. 
Směsi byly koinkubovány 25 min a naneseny do jamek agarózového gelu. Kontrolní vzorky 
zahrnovaly pouze peptid LAH4 (9 μg) a samotnou DNA (0,3 μg). Výsledky ukazují, že kromě WR = 
1 a WR = 5 (kde je patrný slabý proužek) vstupní DNA v gelu volně neputuje.  
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Výsledky (obr. 19) ukazují, že DNA v gelu putuje volně při poměru WR = 1, zatímco v 

ostatních vzorcích je DNA brzděna přítomností LAH4, což naznačuje vznik stabilních 

komplexů. Pro WR = 5 a 10 lze pozorovat DNA koncentrovanou v jamkách a pro WR = 5 v 

gelu volně migruje pouze malé množství vstupní DNA. Pro vzorky s vyšším WR nelze 

detekovat fluorescenci, což je způsobeno tvorbou tak těsných komplexů, že interkalační 

barvivo v gelu nemůže proniknout k DNA.  

Pro lepší charakterizaci WR pro vznik komplexů byl experiment zopakován s nižšími 

hmotnostními poměry mezi DNA (pGFPmax) a peptidem (LAH4). Souběžně byly připraveny 

také kontrolní reakce s heparinem (obr. 20).  

 

Heparin je schopný rozvolňovat komplexy mezi DNA a peptidy (Váňová et al. 2020) a 

tato jeho schopnost byla využita pro zjištění, zda dojde k vizualizaci DNA po rozvolnění 

(A) 

 
(B) 

 
Obr. 20: Tvorba komplexů mezi LAH4 a DNA je závislá na hmotnostním poměru 
Vzorky byly připraveny smícháním konstantního množství DNA (0,3 μg) s proměnlivým 
množstvím peptidu LAH4 ve hmotnostních poměrech (WR) 1; 1,5; 3; 4,5; 5, a 7,5. Kontrolní vzorky 
zahrnují pouze peptid LAH4 (9 μg) a samotnou DNA (0,3 μg). Pevné komplexy, které neputují v 
gelu, vznikají od WR = 7,5 (A). Pokud je ke stejným vzorkům přidán heparin (B), dojde k 
částečnému rozvolnění komplexů a jejich opětovné elektroforetické separaci. 
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komplexů pomocí heparinu. Ukazuje se, že od WR=7,5 dochází k tvorbě komplexů, které již v 

elektrickém poli agarózového gelu neputují.  Po přidání heparinu došlo k očekávané reakci a 

tedy k (alespoň částečnému) rozvolnění komplexů a k vizualizaci DNA pomocí interkalačního 

barviva MidoryGREEN (obr. 20). 

5.8.2 Tvorba komplexů v závislosti na délce koinkubace a koncentraci peptidu 

Na tvorbu komplexů může mít vliv i délka koinkubace jednotlivých složek případně i 

přítomnost solí v roztoku. Byl proto proveden experiment se třemi WR (0, 7,5 a 20) (obr. 21).  

 

Směsi byly koinkubovány 10, 15 a 25 minut a experiment byl proveden jak v BSM, tak 

ve 150mM roztoku NaCl. Ukazuje se, že komplexy vznikají velmi rychle (< 15 minut) a v NaCl 

(A) 

 
(B) 

 
Obr. 21: Tvorba komplexů mezi LAH4 a DNA je závislá na hmotnostním poměru, čase 
inkubace a přítomnosti solí v roztoku 
Vzorky byly připraveny smícháním konstantního množství DNA (0,3 μg) s proměnlivým 
množstvím peptidu LAH4, tak aby výsledné hmotnostní poměry (WR) byly 0 (DNA), 7,5 a 20. 
Kontrolní vzorek zahrnuje pouze peptid LAH4 (9 μg). Pevné komplexy, které neputují v gelu, 
vznikají v BSM médiu (A) až v časovém rozmezí 6-15 minut od přidání peptidu. V přítomnosti solí 
(150 mM NaCl) vznikají komplexy v čase do 5 minut od přidání peptidu do roztoku (B).  
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vznikají komplexy rychleji než v BSM. Po 5 min koinkubace DNA a peptidu v BSM byl ještě 

patrný proužek odpovídající délce plazmidu pGFPmax (obr. 21). Výsledky ale také ukázaly, že 

nastavení koinkubace jednotlivých složek po dobu 25 minut je v transfekčním protokolu 

dostatečné. 

5.9 Transfekce buněk Jurkat pomocí pGFPmax 

Bylo zjištěno, že poměr LAH4 peptidu a DNA je pro transfekční účinnost klíčový. Pro 

optimalizační experimenty byl tedy zvolen (jak již bylo zmíněno) plazmid pGFPmax. 

Experimenty byly prováděny v 96-jamkové destičce, kdy byl peptid míchán s konstantním 

množstvím DNA (0,3 μg) v různých WR. Vzorky byly standardně po smíchání inkubovány  

25 min při pokojové teplotě a následně naneseny na buňky. Transfekce probíhala po dobu  

3-4 h a poté bylo k buňkám přidáno sérum a celý experiment byl vyhodnocen cca 42 h po 

transfekci pomocí FCM. V uvedených experimentech byly analyzovány různé způsoby 

inkubace buněk i transfekčních směsí. Data naměřená pomocí FCM byla graficky znázorněna 

a statisticky zpracována (kap. 4.2.9). Bylo měřeno jak množství pozitivních, tedy 

transfekovaných buněk (% GFP+ buněk), tak medián intenzity jejich fluorescence (MFU). 

Před vlastním měřením byla k vzorkům přidávána fluorescenční barva DAPI, která se váže do 

malého žlábku molekuly DNA. Barvivo DAPI není schopno procházet intaktní plasmatickou 

membránou buňky. Pokud je ale buňka mrtvá, tak může docházet efektivnímu obarvení její 

DNA (shrnuto v Kepp et al. 2011). Po přidání DAPI je možné analyzovat množství mrtvých 

buněk pomocí FCM s filtrem PB450. Peptid LAH4 je schopen ovlivňovat integritu 

připravených membrán (Wolf et al. 2017) a je tedy možné, že má vliv i na integritu samotné 

plazmatické membrány buňky. Narušení integrity membrány by mohlo vést k usnadnění 

vstupu DAPI i do živých buněk. Je možné, že analyzované pozitivní buňky (v diplomové práci 

označovány jako mrtvé buňky) nejsou mrtvé, ale mají jen narušenou integritu membrány. 

Z tohoto důvodu bylo množství transfekovaných buněk (produkujících GFP) analyzováno 

z jednotlivých buněk tzv. singlets a ne z jednotlivých živých buněk tzv. live singlets (obr. P1).  

5.9.1 Vliv sérového média na transfekci (I) 

Látky obsažené v séru mohou ovlivňovat průběh transfekce. I když byly všechny 

předešlé experimenty prováděny v BSM, bylo na místě ověřit si, zda nemohou mít sérové 

proteiny pozitivní vliv na úspěšnost transfekce buněk Jurkat. Peptid LAH4 by mohl ovlivňovat 

transfekci na buněčné úrovni např. spouštěním určitých signálních drah či ovlivněním 

strukturních vlastností membrány, což by mohlo vést k efektivní transfekci přidané DNA. 

Bylo proto také vyzkoušeno, zda dojde ke zvýšení účinnosti transfekce pokud jsou buňky s 

peptidem preinkubovány a DNA je k buňkám přidána až později (obr. 22).  
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Buňky Jurkat byly vysazeny cca 2 h před transfekcí v médiu s 20% sérem anebo v 

bezsérovém médiu (v různém objemu, protože k buňkám v BSM je po transfekci přidáváno 

sérum). Transfekční směsi byly připraveny v BSM smícháním DNA (0,3 μg) s LAH4 peptidem v 

poměru WR = 0; 2; 5; 13,3 a 20 pro buňky inkubované v BSM a v poměru WR = 0; 3; 7,5; 20 a 

30 pro buňky v médiu s FBS. Tyto poměry byly zvoleny tak, aby ve výsledku byly buňky 

 

Efektivita transfekce buněk Jurkat v bezsérovém a v sérovém médiu (I) 
 

 

 

  
 
Obr. 22: Efektivita transfekce buněk Jurkat v ne/přítomnosti séra (I) 
Buňky Jurkat byly transfekovány 0,3 μg DNA a LAH4 (v hmotnostním poměru WR) v sérovém 
médiu nebo v BSM. LAH4 a DNA byly buď 25 min koinkubovány a poté naneseny na buňky anebo 
byly buňky preinkubovány s LAH4 a DNA byla přidána až po 25 min. Kontrolní vzorky byly 
transfekovány činidlem TurboFectTM (TF). Experiment byl vyhodnocen 42 h po transfekci pomocí 
FCM. Od naměřených hodnot byla odečtena průměrná hodnota naměřená pro negativní buňky 
inkubované s peptidem koncentrovaným jako ve vzorcích s nejvyšším WR. Data byla statisticky 
zpracována pomocí Kruskal-Wallisova (p<0,05) a Dunnova testu (p<0,05). Zdá se, že přidání séra 
vedlo ke snížení efektivity transfekce a preinkubace buněk s peptidem neměla pozitivní vliv na 
efektivitu transfekce. 
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inkubovány při transfekci v médiu se stejnou výslednou koncentrací peptidu LAH4. 

Transfekční směsi byly koinkubovány 25 min při pokojové teplotě. Byly také připraveny 

vzorky, kdy byly buňky preinkubovány s peptidem po dobu 25 min a DNA (0,3 μg) k nim byla 

přidána až poté. Po přidání všech směsí k buňkám bylo sérum v reakci 10%; následovala 

inkubace po dobu 3-4 h při 37°C v 5% CO2 atmosféře. Kontrolní reakce s činidlem 

TurboFectTM byla prováděna vždy v sérovém médiu tak, jak uvádí výrobce v protokolu. 

Transfekční účinnost byla měřena pomocí FCM (obr. 22).  

Od naměřených hodnot byla odečtena průměrná hodnota negativních kontrol 

(netransfekované buňky) a průměrné hodnoty z triplikátu byly spolu se směrodatnou 

odchylkou vyneseny do grafu (obr. 22).  Před měřením byla k buňkám přidána barva DAPI 

pro analýzu počtu mrtvých buněk. Průměr z naměřených hodnot % mrtvých buněk pro 

triplikát byl vynesen do grafu spolu se směrodatnou odchylkou (obr. 23).   

 

 

Počet mrtvých buněk při transfekci v bezsérovém a sérovém médiu (I) 
 

 
 
Obr. 23: Počet mrtvých buněk při transfekci buněk DNA s peptidem LAH4 v bezsérovém a v 
sérovém médiu 
Buňky Jurkat byly připraveny v sérovém nebo v bezsérovém médiu a následně transfekovány 
pomocí DNA (0,3 μg) a peptidu LAH4 v uvedeném hmotnostním poměru (WR). Tyto směsi byly 
koinkubovány 25 min anebo byla transfekční směs připravena pouze s DNA a peptid byl přidán k 
buňkám 25 min před samotou transfekcí (preinkubace buněk s peptidem). Kontrolní vzorky byly 
transfekovány pomocí činidla TurboFectTM (TF). Experiment byl vyhodnocen pomocí FCM 42 h po 
transfekci. Data byla statisticky zpracována Kruskal-Wallisovým (p<0,05) testem. Následné 
porovnání dvojic bylo provedeno Dunnovým testem (p<0,05). Červená linie v grafu označuje 
průměrné % mrtvých buněk triplikátu v negativních kontrolách (bez DNA i peptidu pro sérové a 
bezsérové médium). Zdá se, že je % mrtvých buněk nižší u vzorků v sérovém médiu a také, že 
pokud jsou buňky před přidáním DNA preinkubovány s peptidem dochází spíše ke zvýšení % 
mrtvých buněk. 
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V tomto experimentu byla celková úspěšnost transfekce velmi nízká i pro vzorky 

buněk, které byly transfekovány komerčním reagens TurboFectTM. Efektivita transfekce 

pomocí komerčního činidla dosahovala v průměru 5%. Výsledky úspěšnosti transfekce  

(% pozitivních buněk) ale i tak naznačují, že přítomnost séra nejspíše negativně ovlivňuje 

úspěšnost transfekce a je tedy vhodné v dalších experimentech buňky vysazovat v BSM. Zdá 

se, že preinkubace buněk s peptidem nevede k významnému zvýšení transfekce. Množství 

mrtvých buněk při inkubaci v sérovém médiu se zdá nižší. Pokud jsou buňky s peptidem LAH4 

preinkubovány (a až poté je přidána DNA) dochází nejspíše ke zvýšení počtu mrtvých buněk 

(obr. 23) pokud jsou buňky inkubovány v BSM. 

5.9.2 Vliv alikvotu peptidu LAH4 na transfekci (II a III) 

Vzhledem k celkově nižší úspěšnosti transfekce v předešlém pokusu jsem se rozhodla 

prověřit, zda je pro úspěšnou transfekci důležité, jakým způsobem je lyofilizovaný peptid 

převáděn do zásobního 25 mM roztoku. V následujícím experimentu byl pro transfekci využit 

peptid LAH4, který byl nově rozpuštěn v DMSO na zásobní koncentraci 25 mM, velmi starý 

alikvot zásobního LAH4 peptidu (cca 2 roky), který byl ředěn v dH2O a peptid, který byl využit 

v předchozím experimentu. Buňky Jurkat byly vysazeny v BSM a transfekovány směsí DNA 

(0,3 μg) s různě připravenými peptidy ve výsledných hmotnostních poměrech  

WR = 0; 2; 5; 13,3 a 20.  

Celková úspěšnost transfekce byla oproti minulému experimentu vyšší (obr. 24). Dle 

očekávání se efektivita transfekce pomocí peptidu připravovaném ve vodě (velmi starý 

alikvot) zdála nižší. Mezi nově připraveným a původním alikvotem peptidu LAH4 nebyl 

pozorován rozdíl v úspěšnosti transfekce ve všech poměrech až na WR =20, kde se úspěšnost 

transfekce pomocí nově připraveného peptidu zdála nižší.  

Experiment byl ve stejném uspořádání opět zopakován. Úspěšnost transfekce však 

byla velmi nízká (% pozitivních buněk) kromě vzorku, ve kterém bylo použito činidlo 

TurboFectTM spolu s 0,3 μg DNA (obr. 25), kde dosahovala úspěšnost transfekce více  

než 15 %. Zajímavé je, že hladina MFU byla nízká i ve vzorcích s činidlem TurboFectTM. V obou 

pokusech transfekce byla k buňkám přidána také interkalační barva DAPI pro rozlišení živých 

a mrtvých buněk (obr. 26). U obou pokusů rostlo množství mrtvých buněk s rostoucí 

koncentrací, resp. WR peptidu LAH4 a zdá se, že komerční činidlo TurboFectTM nemá na 

buňky tak zásadní negativní vliv jako LAH4. 
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Efektivita transfekce buněk Jurkat při různé přípravě peptidu LAH4  (II) 

 

 
Obr. 24: Efektivita transfekce buněk Jurkat při použití různě připravovaných peptidů (II) 
Buňky Jurkat byly vysazeny do BSM. Transfekční směsi byly připraveny smícháním DNA (0,3 μg) s 
různě připravovanými peptidy, které byly inkubovány 25 min při pokojové teplotě. Byl použit 
(cca 2 roky starý) peptid LAH4 ředěný ve vodě (LAH4-dH2O), dále peptid LAH4, který byl nově 
připraven do DMSO (nLAH4-DMSO) a peptid používaný v předešlém experimentu (LAH4-DMSO). 
Transfekční směsi byly připravovány v hmotnostních poměrech (WR) uvedených v grafu. 
Kontrolní reakcí byly buňky transfekované komerčním reagens TurboFectTM (TF) a DNA  
(0,1 μg nebo 0,3 μg DNA). Úspěšnost transfekce byla vyhodnocena FCM. Od naměřených hodnot 
byla odečtena průměrná hodnota naměřená pro triplikát negativních buněk inkubovaných v 
médiu s peptidem LAH4 v koncentraci odpovídající koncentraci peptidu při WR = 20. Do grafu 
byla vynesena průměrná hodnota z triplikátu a směrodatná odchylka (chybové úsečky v grafech). 
Data byla statisticky zpracována Kruskal-Wallisovým (p<0,05) testem. Porovnání mezi dvojicemi 
bylo provedeno Dunnovým testem (p<0,05). Ukázalo se, že v tomto experimentu nebylo činidlo 
TurboFectTM efektivním transfektans oproti peptidu. 
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Efektivita transfekce buněk Jurkat při různé přípravě peptidu LAH4 (III) 
 

 

 
 
Obr. 25: Efektivita transfekce buněk Jurkat při použití různě připravovaných peptidů (III) 
Buňky Jurkat byly vysazeny do BSM. Transfekční směsi s DNA (0,3 μg) zahrnovaly (cca 2 roky 
starý) peptid LAH4 ředěný ve vodě (LAH4-dH2O), nebo peptid LAH4, který byl nově připraven do 
DMSO (nLAH4-DMSO) anebo peptid používaný v předešlém experimentu (LAH4-DMSO). 
Transfekční směsi byly připravovány v hmotnostních poměrech (WR) uvedených v grafu. 
Kontrolní reakcí byly buňky transfekované činidlem TurboFectTM (TF) a DNA (0,1 μg nebo 0,3 μg). 
Experiment byl vyhodnocen pomocí FCM. Od naměřených hodnot byla odečtena průměrná 
hodnota naměřená pro triplikát negativních buněk inkubovaných v médiu s peptidem LAH4 v 
koncentraci odpovídající peptidu při WR = 20. Do grafu byla vynesena průměrná hodnota z 
triplikátu a směrodatná odchylka (chybové úsečky v grafech). Data byla statisticky zpracována 
pomocí Kruskal-Wallisova (p<0,05) a Dunnova testu (p<0,05). Efektivita transfekce byla v 
porovnání s minulým pokusem nižší až na buňky transfekované pomocí činidla TurboFectTM.  
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Počet mrtvých buněk při transfekci rozdílně připravovaným peptidem (II a III) 

 
 

 
 
Obr. 26: Počet mrtvých buněk při transfekci DNA v přítomnosti různě připravovaných 
variant peptidu LAH4 

Buňky Jurkat byly transfekovány 0,3 μg DNA (pGFPmax) spolu s různě připravenými peptidy 
LAH4. Byl použit peptid ředěný ve vodě (LAH4-dH2O); peptid, který byl nově připraven do DMSO 
(nLAH4-DMSO) a peptid používaný v předešlém experimentu (LAH4-DMSO). Transfekční směsi 
byly připravovány v hmotnostních poměrech (WR) uvedených v grafu. Kontrolní reakcí byly 
buňky transfekované činidlem TurboFectTM (TF) a DNA (0,1 μg nebo 0,3 μg). Negativní kontrolou 
byly buňky inkubované bez DNA a bez (červená linie v grafu) nebo s transfekčním činidlem v 
odpovídající koncentraci (TF NK a NK WR20). Experiment byl po 42 h vyhodnocen pomocí FCM. 
Do grafu byla vynesena průměrná hodnota z triplikátu a směrodatná odchylka (chybové úsečky v 
grafech). Data byla statisticky vyhodnocena Kruskal-Wallisovým (p<0,05) testem. Dvojice vzorků 
byly porovnány Dunnovým testem (p<0,05). Experiment byl ve stejném uspořádání zopakován 
(graf II. odpovídá prvnímu pokusu a graf III. opakování experimentu). Oba grafy naznačují, že s 
rostoucí koncentrací peptidu (resp. WR) roste i procento % mrtvých buněk.  
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5.9.3 Vliv délky koinkubace komplexů na transfekci (IV) 

Kromě způsobu přípravy peptidu LAH4 by mohla hrát roli i délka inkubace peptidu s 

DNA. Byl proto proveden experiment, ve kterém byly připravené transfekční směsi 

koinkubovány 5, 15 nebo 25 minut. Vzhledem k předešlým experimentům byly připraveny 

transfekční směsi obsahující DNA (0,3 μg) a peptid LAH4 pouze v poměrech WR = 0; 2 a 13,3.  

Vzhledem k velice nízké úspěšnosti transfekce (obr. 27) a absenci kontrolního vzorku 

s činidlem TurboFectTM bohužel nelze říct, jaký vliv má koinkubace složek transfekčních 

směsí na efektivitu transfekce. Pro monitorování % mrtvých buněk byla opět ke vzorkům 

přidána barva DAPI (tab. 15).  Výsledky opět ukazují, že s rostoucí hodnotou WR nejspíše 

dochází ke zvýšení počtu mrtvých buněk.  

 

  

 

Efektivita transfekce při koinkubaci transfekčních směsí v různých časech (IV) 
 

  
 
Obr. 27: Vliv času koinkubace transfekčních směsí 
Buňky Jurkat byly transfekovány směsí DNA (0,3 μg) a peptidu LAH4. Směsi byly míchány v 
různých hmotnostních poměrech (WR) a koinkubovány buď 5, 15 nebo 25 minut a poté naneseny 
na buňky. Experiment byl vyhodnocen 43 h po transfekci pomocí FCM. Od naměřených hodnot 
byla odečtena průmerná hodnota pro triplikát negativních buněk, které byly inkubovány v 
roztoku s peptidem LAH4 v koncentraci odpovídající WR 13,3. Do grafu byly vyneseny průměrné 
hodnoty z triplikátu a směrodatné odchylky (chybové úsečky v grafu). Data byla statisticky 
zpracována pomocí Kruskal-Wallisova testu (p<0,05). Jednotlivé vzorky byly porovnány pomocí 
Dunnova testu (p<0,05). Vzhledem k velice nízké úspěšnosti transfekce nelze říct, jak zásadní vliv 
má čas koinkubace DNA s peptidem na efektivitu transfekce.  
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Čas 
koinkubace 

Vzorek 
(hmotnostní 

poměr LAH4/DNA) 

% mrtvých 
buněk  

(průměr z triplikátu) 
SD 

5 min 

WR 0 7,2 2,5 

WR 5 8,2 2,1 

WR 13,3 13,8 3,1 

15 min 

WR 0 6,9 0,9 

WR 5 10,2 1,5 

WR 13,3 16,9 3,9 

25 min 

WR 0 7,8 1,1 

WR 5 9,6 2,4 

WR 13,3 14,9 2,6 

NK 

NK WR 0 4,1 3,9 

NK WR 5 14,3 0,2 

NK WR 13,3 19,0 0,1 

 

5.9.4 Vliv centrifugace a opláchnutí buněk na transfekci (V) 

Z dosavadních výsledků vyplývá, že s rostoucí koncentrací peptidu nejspíše dochází 

po dvoudenní inkubaci k poškození a úhynu buněk. Je možné, že pokud by byly buňky 

inkubovány s peptidem pouze při transfekci a poté opláchnuty, byla by úspěšnost transfekce 

zvýšena. Byl proto proveden experiment, ve kterém byly buňky vysazeny do mikrozkumavek 

(50 000 buněk/vzorek). Buňky byly transfekovány směsí vzniklou koinkubací DNA (0,3 μg) s 

peptidem v hmotnostním poměru WR = 0 a 13,3. Směsi byly koinkubovány 25 min a poté 

přidány k buňkám. Po 3-4 h byly buňky centrifugovány a propláchnuty v BSM a následně 

znovu centrifugovány a pelet resuspendován v sérovém médiu, poté byly buňky vysazeny na  

96-jamkovou desku. Pro kontrolu byly současně transfekovány i buňky na destičce tak, jako v 

předchozích experimentech.  

Výsledky měření FCM (obr. 28) opět ukazují velmi nízkou efektivitu transfekce ve 

srovnání s činidlem TurbofectTM (graf udávající % GFP+ buněk). Při porovnání % pozitivních 

buněk a MFU se zdá, že je ale intenzita fluorescence srovnatelná při použití činidla 

TurboFectTM a při použití peptidu LAH4 v poměru s DNA WR = 13,3. 

Tab. 15: Počet mrtvých buněk při transfekci buněk Jurkat pomocí transfekčních směsí, 
které jsou koinkubovány v různých časech 
Buňky Jurkat byly transfekovány DNA (0,3 μg) spolu s peptidem LAH4 v různých hmotnostních 
poměrech (WR). Peptid byl s DNA koinkubován buď 5, 15 nebo 25 minut a poté byly směsi 
naneseny na buňky. Negativní buňky (NK) byly inkubovány bez DNA a s peptidem v koncentraci 
odpovídající WR vzorků. Experiment byl vyhodnocen 43 h po transfekci pomocí FCM. Do tabulky 
byl zaznamenán aritmetický průměr hodnot z triplikátu jednotlivých vzorků a směrodatné 
odchylky (SD). Výsledky naznačují, že s rostoucí koncentrací (resp. WR) stoupá množství mrtvých 
buněk.  
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Ke vzorkům byla opět přidána interkalační barva DAPI a bylo zjišťováno, kolik je ve 

vzorcích mrtvých buněk (tab. 16). Zdá se, že po centrifugaci a opláchnutí množství mrtvých 

buněk ještě stouplo.  

 

 

  

 

Efektivita transfekce při centrifugaci a opláchnutí buněk od transfekční směsi (V) 
 

  
 
Obr. 28: Vliv centrifugace a opláchnutí buněk na transfekci 
Buňky Jurkat byly vysazeny do mikrozkumavek (50 000 buněk/vzorek) a transfekovány směsí 
DNA (0,3 μg) a peptidu v hmotnostním poměru WR = 0 a 13,3 nebo činidlem TurboFectTM (TF) s 
(0,1 μg nebo 0,3 μg) DNA. Kontrolní buňky byly vysazené na kultivační destičku (v grafu vzorky 
označeny destička). Po 3-4 h byly buňky v mikrozkumavkách centrifugovány, propláchnuty a v 
sérovém médiu vysazeny na 96-jamkovou destičku (v grafu označeno centrifugace). Po 42 h byly 
buňky analyzovány pomocí FCM. Od naměřených hodnot byly odečteny průměrné hodnoty 
naměřené pro triplikát negativních buněk, které byly inkubovány s peptidem o stejné koncentraci 
jako je peptid ve vzorcích WR = 13,3. Do grafu byla vynesena průměrná hodnota z triplikátu a 
směrodatná odchylka (chybové úsečky v grafu). Data byla statisticky zpracována pomocí Kruskal-
Wallisova testu (p<0,05). Dvojice byly porovnány pomocí Dunnova testu (p<0,05). Efektivita 
transfekce byla velmi nízká ve všech vzorcích kromě kontrolního vzorku, ve kterém byly buňky 
transfekovány činidlem TurboFectTM s DNA (0,1 μg – množství doporučené výrobcem).  
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Způsob 
manipulace 
s buňkami 

Vzorek 
% mrtvých 

buněk (průměr z 
triplikátu) 

 SD 

Destička 

TF 0.3 μg DNA 9,6 3,9 

TF 0.1 μg DNA 4,2 1,2 

TF NK 6,3 1,9 

LAH4/DNA WR0 3,9 1,7 

LAH4/DNA WR13.3 15,3 3,6 

LAH4 NK (WR 13.3) 19,1 1,6 

NK 5,2 0,8 

Centrifugace 

TF 0.3 μg DNA 7,9 3,2 

TF 0.1 μg DNA 5,3 1,9 

TF NK 8,8 3,7 

LAH4/DNA WR0 7,1 1,8 

LAH4/DNA WR13.3 30,5 7,1 

LAH4 NK (WR 13.3) 33,2 9,0 

NK 8,1 0,9 

 

5.9.5 Vliv synchronizace buněčného cyklu buněk na transfekci (VI) 

V předchozích experimentech byly buňky vysazovány v BSM vždy v ten samý den jako 

byl prováděn experiment. Nebyl však brán zřetel na to, jak dlouho jsou buňky v médiu 

ponechány, než jsou připraveny transfekční směsi. V úspěšnosti transfekce je v rámci 

jednotlivých pokusů velká variabilita a je možné, že pokud budou buňky vysazeny do BSM 

den před experimentem (buňky se nechají vyhladovět) a po experimentu k nim bude přidáno 

sérum, dojde k synchronizaci buněčného cyklu právě vlivem vyhladovění a následného 

přidání živin, což by mohlo vést ke zvýšení efektivity transfekce.  

Buňky Jurkat tedy byly 24 h před experimentem vysazeny na destičku v BSM. Pro 

kontrolu byly vysazeny buňky i následující den. Buňky byly transfekovány směsí sestávající z 

DNA (0,3μg) a peptidu LAH4 v hmotnostním poměru WR = 0; 13,3 a 23. Směsi byly 

standardně koinkubovány a naneseny na buňky (tzn. koinkubace 25 minut a následná 

transfekce po dobu 3-4 h). V kontrolních jamkách byly buňky transfekovány pomocí činidla 

TurboFectTM s 0,1 μg nebo s 0,3 μg DNA. K buňkám bylo následně přidáno sérum a po 42 h 

byly vzorky analyzovány pomocí FCM (obr. 29).  

Tab. 16: Počet mrtvých buněk Jurkat po transfekci, centrifugaci a opláchnutí buněk od 
transfekční směsi 
Buňky Jurkat byly vysazeny do mikrozkumavek a transfekovány směsí DNA (0,3 μg) a peptidu v 
hmotnostních poměrech WR = 0 a 13,3. Souběžně byly pro kontrolu stejným způsobem 
transfekovány i buňky vysazené na kultivační destičku (v tab. Destička). Po 3-4 h byly buňky v 
mikrozkumavkách centrifugovány, propláchnuty a vysazeny v sérovém médiu na 96-jamkovou 
destičku (v tab. Centrifugace). Negativní buňky byly inkubovány bez DNA a bez (NK) nebo s 
daným transfekčním činidlem (TF NK nebo LAH4 NK WR 13,3). Po 42 h byly buňky analyzovány 
pomocí FCM. Před samotným měřením byla k buňkám přidána barva DAPI pro odlišení živých a 
mrtvých buněk. Do tabulky byly zaznamenány aritmetické průměry naměřených hodnot z 
triplikátu a směrodatná odchylka (SD). Zdá se, že oplachování buněk a centrifugace vede ke 
zvýšení počtu mrtvých buněk. 
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Celková úspěšnost transfekce byla v tomto experimentu nad očekávání vysoká 

(vzhledem k předchozím výsledkům). Zdá se, že synchronizace buněčného cyklu (v grafu 

označeno BSM) vede spíše ke snížení % pozitivních buněk i snížení hladiny MFU. U vzorků, ve 

kterých nebyly buňky dlouze inkubovány v BSM (tzn. bez synchronizace buněčného cyklu; v 

grafu označeno jako FBS), vedlo použití peptidu LAH4 dokonce ke zvýšení % GFP pozitivních 

buněk ve srovnání s činidlem TurbofectTM. 

Při sledování hladiny mrtvých buněk po přidání DAPI (tab. 17) se zdá, že 

synchronizace buněčného cyklu (vzorky v tabulce označené BSM) vede spíše ke zvýšení počtu 

mrtvých buněk.  

  

 
Efektivita transfekce buněk Jurkat při synchronizaci buněčného cyklu (VI) 

 
 

 
 
 
Obr. 29: Vliv synchronizace buněčného cyklu na efektivitu transfekce pomocí DNA v 
přítomnosti peptidu LAH4 
Buňky Jurkat byly preinkubovány (24 h) v sérovém (FBS) nebo v bezsérovém (BSM) médiu. 
Následující den byly transfekovány DNA (0,3 μg) a LAH4 v hmotnostních poměrech WR = 0; 13,3 a 
23. Kontrolní vzorky byly transfekovány činidlem TurboFectTM (TF) s 0,1 μg nebo 0,3 μg DNA. 
Experiment byl vyhodnocen po 42 h pomocí FCM. Od naměřených hodnot pro dané vzorky byla 
odečtena hodnota negativních buněk inkubovaných v médiu s peptidem v koncentraci 
odpovídající WR = 13,3 nebo s činidlem TurbofectTM. Průměrné hodnoty z triplikátu byly následně 
vyneseny do grafu spolu se směrodatnou odchylkou (chybové úsečky v grafu). Data byla 
statisticky zpracována pomocí Kruskal-Wallisova (p<0,05) a Dunnova testu (p<0,05). Delší 
inkubace buněk v BSM (tedy zmíněná synchronizace buněčného cyklu) vede spíše ke snížení 
efektivity transfekce. Zajímavé je, že v tomto experimentu bylo % GFP pozitivních buněk vyšší při 
použití peptidu než při použití TurboFectTM u buněk, které byly transfekovány bez synchronizace 
buněčného cyklu.  
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Médium Vzorek % mrtvých buněk  
(průměr z triplikátu) 

SD 

FBS 

TF 0.3 μg DNA 10,3 0,1 

WR 0 4,4 0,3 

WR 13,3 25,2 7,4 

WR 23 40,2 16,5 

LAH4 NK (WR 13,3) 45,2 0,6 

NK 2,1 3,5 

BSM 

TF 0.3 μg DNA 23,8 0,5 

WR 0 5,4 3,5 

WR 13,3 51,2 1,9 

WR 23 41,6 3,3 

LAH4 NK (WR 13,3) 49,9 0,7 

 

5.10 Transdukce buněk Jurkat pomocí VLP s DNA v přítomnosti 

peptidu LAH4 po optimalizaci podmínek (VII) 

Vzhledem k předchozímu úspěšnému pokusu transfekce bylo na místě ověřit, zda 

dochází k dopravě DNA pomocí rVLP při transdukci buněk Jurkat na 96-jamkové destičce v 

přítomnosti peptidu LAH4. Buňky Jurkat byly tedy vysazeny v BSM v den experimentu a byly 

transfekovány/transdukovány pomocí směsí uvedených v tab. 18. V experimentu byl zvolen 

hmotnostní poměr peptidu a DNA WR = 13,3 (jako v předchozích experimentech) a 15,9. 

Poměr WR = 15,9 byl zvolen tak, aby byl peptid při reakci s rVLP a DNA ve stejné koncentraci 

jako v předešlém transdukčním experimentu s rVLP (kap. 5.5.3), tedy 20 μM tzn. 10μM při 

inkubaci směsi na buňkách. Směsi byly koinkubovány standardně 25 min při pokojové 

teplotě a poté byly naneseny na buňky. Transfekce probíhala 3-4 h a poté bylo k buňkám 

přidáno sérum. Experiment byl vyhodnocen 42 h po transfekci pomocí FCM. Data byla 

statisticky zpracována (kap. 4.2.9) a vynesena do grafu (obr. 30). Pro analýzu počtu mrtvých 

buněk byla ke vzorkům opět přidána fluorescenční barva DAPI (tab. 19). 

  

Tab. 17: Počet mrtvých buněk po transfekci buněk Jurkat a vliv synchronizace buněčného 
cyklu 
Buňky Jurkat byly den před experimentem inkubovány v sérovém médiu (FBS) nebo v 
bezsérovém médiu (BSM). Další den byly transfekovány DNA (0,3 μg) a peptidem LAH4 v 
hmotnostním poměru WR = 0; 13,3 a 23. Směsi byly koinkubovány 25 min a přidány na buňky. 
Kontrolní vzorky byly transfekovány činidlem TurboFectTM (TF) s 0,3 μg DNA a negativní buňky 
byly inkubovány s roztokem bez DNA a bez (NK) nebo s (LAH4 NK WR 13,3) peptidem ve stejné 
koncentraci jako v daném hmotnostním poměru. Experiment byl vyhodnocen pomocí FCM po  
42 h od transfekce. Do tabulky byla vynesena průměrná hodnota z triplikátu a směrodatná 
odchylka (SD). Zdá se, že delší inkubace buněk v BSM (tedy synchronizace buněčného cyklu) vede 
spíše ke zvýšení procenta mrtvých buněk.  
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Efektivita transfekce/transdukce buněk Jurkat pomocí LAH4 a rVLP (VII) 

 

 

 
Obr. 30: Efektivita transfekce/transdukce buněk Jurkat v přítomnosti peptidu LAH4 a rVLP 
Buňky Jurkat byly transfekovány směsí obsahující pouze DNA (0,3 μg) a peptid LAH4 v 
hmotnostních poměrech WR uvedených v grafu (hmotnosti peptidu viz tab. 15). Dále byly 
připraveny směsi, ve kterých byl peptid LAH4 (4,8 μg) smíchán s částicemi rVLP-high nebo rVLP-
low. Částice rVLP-0 byly smíchány s peptidem (4,8 μg) a s DNA (0,3 μg). Kontrolní buňky byly 
transfekovány činidlem TurboFectTM s 0,1 μg nebo 0,3 μg DNA. Experiment byl vyhodnocen 
pomocí FCM. Od naměřených hodnot byla odečtena průměrná hodnota naměřená pro triplikát 
negativních buněk (inkubovány s 4,8 μg peptidu bez DNA tzn. WR = 15,9; nebo s činidlem 
TurboFectTM). Do grafu byly vyneseny průměrné hodnoty triplikátu a směrodatná odchylka 
(chybové úsečky v grafu). Data byla statisticky vyhodnocena pomocí Kruskal-Wallisova (p<0,05) a 
Dunnova testu (p<0,05). Experiment ukázal, že částice rVLP s DNA nejsou schopny v přítomnosti 
peptidu LAH4 efektivně transdukovat buňky Jurkat ani po optimalizaci. Zajímavé je, že hodnoty 
MFU byly ve vzorcích srovnatelné. 
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Vzorky WR (LAH/DNA) LAH [μg] DNA [μg] VP1/2/3 [μg] 

LAH4 13,3 4 0,3 0 

LAH4 15,9 4,8 0,3 0 

LAH4/rVLP-low ? 4,8 ? 2,5 

LAH4/rVLP-high ? 4,8 ? 2,5 

LAH4/rVLP-0 15,9 4,8 0,3 2,5 

 

Z výsledků vyplývá, že pomocí složených částic rVLP nelze efektivně transdukovat 

buňky Jurkat ani v přítomnosti peptidu LAH4. V tomto experimentu však byla opět celková 

úspěšnost transfekce (% pozitivních buněk) pomocí peptidu a DNA velmi nízká ve srovnání s 

buňkami, které byly transfekovány činidlem TurboFectTM společně s 0,1 μg DNA. Zajímavé je, 

že je hladina MFU jednotlivých vzorků prakticky srovnatelná.  

Při analýze počtu mrtvých buněk (tab. 19) bylo zjištěno, že přidání rVLP k buňkám 

vede ke zvýšenému úhynu buněk ve srovnání s buňkami, které byly transfekovány pouze v 

přítomnosti DNA a peptidu LAH4. Zajímavé také je, že pokud jsou k buňkám přidány pouze 

rVLP-0 částice s DNA nedochází ke zvýšení počtu mrtvých buněk jako při přidání rVLP-high a 

rVLP-low. 

Vzorek 
(hmotnostní poměr WR 

LAH4/DNA) 

% mrtvých buněk 
(průměr z triplikátu) 

SD 

TF 0,3 μg DNA 18,6 2,1 

TF 0,1 μg DNA 13,4 0,8 

NK TF 13,8 1,3 

WR 0 9,5 3,5 

WR 13,3 31,7 2,3 

WR 15,9 35,1 4,3 

NK LAH WR 15,9 39,5 1,7 

LAH4/rVLP-high 66,5 2,0 

NK rVLP-high 51,5 2,6 

LAH4/rVLP-low 57,2 0,5 

NK rVLP-low 46,5 2,4 

LAH4/rVLP-0/DNA 60,1 1,9 

NK rVLP-0/DNA 18,6 5,0 

NK 12,7 0,5 

 

Tab. 19: Počet mrtvých buněk po transfekci v přítomnosti peptidu LAH4 a rVLP 
Buňky Jurkat byly trasfekovány různými roztoky. Transfekční roztoky byly složené z DNA (0,3 μg) 
a peptidu LAH4 v hmotnostních poměrech WR = 0 (0 μg LAH4); 13,3 (4 μg LAH4) a 15,9 (4,8 μg 
LAH4); dále byly připraveny směsi, ve kterých byl peptid LAH4 (4,8 μg) smíchán s částicemi rVLP-
high nebo rVLP-low. Částice rVLP-0 byly smíchány kromě LAH4 (4,8 μg) i s DNA (0,3 μg). Kontrolní 
buňky byly transfekovány činidlem TurboFectTM (TF) s 0,1 μg nebo 0,3 μg DNA a NK vzorky byly 
inkubovány se stejnými roztoky, ale bez DNA. Experiment byl vyhodnocen pomocí FCM po 42 h. 
Do tabulky byly vyneseny průměrné hodnoty z triplikátu a směrodatná odchylka (SD).  

Tab. 18: Složení směsí pro transfekci buněk Jurkat pomocí peptidu LAH4 a rVLP 
V tabulce jsou uvedeny hmotnosti peptidu LAH4, DNA a rVLP částic (VP1/2/3) a také hmotnostní 
poměry mezi peptidem a DNA (WR). Množství DNA zabalené do částic nebylo kvantifikováno, 
proto jsou u částic rVLP uvedeny ve sloupci pro WR a množství DNA otazníky (?). 
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5.11 Variabilita transfekčních experimentů buněk Jurkat - souhrn 

V každém z experimentů prezentovaných v kap. 5.9 a 5.10 se vyskytoval vzorek 

společný pro všechny experimenty. Konkrétně vzorek, kdy byly buňky Jurkat vysety v BSM v 

den experimentu a byly transfekovány směsí peptidu LAH4 (4 μg) a DNA (0,3 μg) v 

hmotnostním poměru WR = 13,3, jež byla inkubována 25 min při pokojové teplotě. Buňky 

byly touto směsí transfekovány po dobu 3-4 h a poté bylo k buňkám přidáno sérum. 

Experimenty byly vyhodnoceny v průměru 42 h po transfekci pomocí FCM. Kontrolní vzorky 

zahrnovaly buňky transfekované pomocí činidla TurboFectTM s 0,3 μg DNA.  

Pro zhodnocení variability všech provedených experimentů byly do grafu vyneseny 

průměrné hodnoty pro triplikát zmíněného vzorku (obr. 31) a také hodnoty pro buňky 

transfekované v přítomnosti činidla TurboFectTM v jednotlivých transfekčních pokusech  

(I. – VII.). V některých pokusech však nebyl kontrolní vzorek s činidlem TurbofectTM zahrnut. 

Čísla jednotlivých pokusů jsou identická s číselným označením jednotlivých kapitol (římská 

číslice v názvu kapitoly). 

Souhrnné výsledky ukazují, že variabilita v rámci transfekčních experimentů je 

vysoká jak při použitá peptidu LAH4  a DNA v poměru WR = 13,3 tak při transfekci buněk 

pomocí činidla TurbofectTM a DNA. Toto zjištění značně stěžuje interpretaci získaných 

výsledků.  

 

Variabilita transfekčních experimentů (I-VII) 

 
Obr. 31: Variabilita efektivity transfekce buněk Jurkat v rámci transfekčních experimentů 
Buňky Jurkat byly vysazeny v BSM před transfekcí. Transfekční směs byla připravena smícháním 
0,3 μg DNA a 4 μg peptidu LAH4 (WR = 13,3) a koinkubována po dobu 25 min. Transfekce buněk 
probíhala 3-4 h; poté bylo k buňkám přidáno sérum. V rámci všech exprimentů uvedených v kap 
5.9 a 5.10 byl zmíněný vzorek přítomný ve všech experimentech (I.-VII). Kontrolní buňky byly 
transfekovány 0,3 μg DNA s činidlem TurboFectTM (TF). V experimentu IV. nebyla tato kontrola 
zahrnuta. Úspěšnost transfekce byla po 42 h analyzována pomocí FCM. Od naměřených hodnot 
byla odečtena příslušná průměrná hodnota negativních buněk. Do grafu byly vyneseny průměrné 
hodnoty z triplikátu a směrodatná odchylka (chybové úsečky v grafu). Velká variabilita výsledků 
pro totožný vzorek značně stěžuje interpretaci získaných dat.  
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5.12 Analýza infektivity viru po defosforylaci 

Součástí diplomové práce byla i analýza vlivu defosforylace na virus, která probíhala 

současně s transfekčními/transdukčními experimenty. Smyslem analýzy bylo ověřit 

hypotézu, že změna fosforylace VP1 proteinu na povrchu viru nebo VLP může ovlivnit 

transdukční účinnost. Byl tedy navržen systém pro ověření vlivu fosforylačního statusu viru 

či VLP, který zahrnoval wt MPyV virus, jenž byl opůsoben alkalickou fosfatázou. Následně 

byla sledována schopnost viru infikovat permisivní buněčnou linii 3T6. Pokud by byl zjištěn 

vliv fosforylace při infekci, mohly by být získané poznatky využity při modifikaci a 

optimalizaci transdukčních experimentů. 

5.12.1 Defosforylace pomocí fosfatázy FastAP 

Pro úvodní experiment byla využita alkalická fosfatáza FastAP (ThermoFisher 

Scientific) a MPyV (kap. 4.2.12). K viru byla přidána fosfatáza a pufr, ve kterém je enzym 

aktivní. Defosforylační reakce probíhala vždy po dobu 1 h při 37°C. Kontrolními reakcemi 

byly roztoky neopůsobeného viru ve vodě a v pufru k  FastAP. Negativní kontroly byly reakce 

bez viru – tzn. pouze voda nebo pufr k FastAP. Po proběhlé reakci byly vzorky naneseny na 

buňky a cca 24 h po infekci byla provedena nepřímá imunofluorescence. Pro fluorescenční 

odlišení infikovaných buněk byla použita primární krysí protilátka proti LT-Ag MPyV a 

fluorescenčně značená oslí protilátka proti krysím imunoglobulinům. Buněčná jádra byla 

barvena pomocí DAPI a poté byly buňky pozorovány ve fluorescenčním mikroskopu (obr. 

32A).  Experiment byl proveden v duplikátech. Kvantitativní vyhodnocení bylo provedeno 

počítáním infikovaných buněk na poli, vždy tři pole pro jeden vzorek duplikátu. Z těchto 

hodnot byl vypočítán aritmetický průměr a standardní odchylka. Hodnoty byly vyneseny do 

grafu (obr. 32B).  

Z výsledků vyplynulo překvapivé zjištění, že komerčně dodávaný pufr k FastAP 

enzymu zvyšuje infektivitu viru a nelze tedy říci jaký vliv má samotná defosforylace.  
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Analýza vlivu složek FastAP pufru na infektivitu a strukturu viru 

Z předchozího experimentu vyplynulo (obr. 32), že některá ze složek komerčně 

dodávaného pufru k fosfatáze FastAP ovlivňuje infektivitu viru (složení 10x koncentrovaného 

pufru: 100mM Tris-HCl pH 8,0; 50mM MgCl2; 1M KCl; 0,2% Tx100; 1 mg/ml BSA). Byly proto 

připraveny roztoky dle složení komerčního pufru vždy bez jedné ze složek pufru. Roztoky 

byly označeny vždy podle chybějící složky, tzn. AP-MgCl2 je roztok stejného složení jako 

komerční pufr ovšem bez MgCl2. Virus byl inkubován v daném pufru 1 h v 37°C a poté jím 

byly infikovány buňky 3T6.  

(A) 

 
 

(B) 

 
Obr. 32: Virus je velmi infekční v pufru, který je dodáván k enzymu FastAP 
MPyV virus byl smíchán s fosfatázou (FastAP) a pufrem, ve kterém je enzym aktivní (R). 
Kontrolními reakcemi byly roztoky wt viru (bez fosfatázy) ve vodě (K) – a v pufru k fosfatáze 
FastAP (KB). Vzorky byly použity pro infekci permisivních buněk 3T6. Po cca 24 h od infekce byla 
provedena nepřímá imunofluorescence. Buňky byly pozorovány pod fluorescenčním 
mikroskopem (A). Zelená jádra mají buňky exprimující LT-Ag - infikované buňky.  Jaderná DNA 
byla fluorescenčně vizualizována přidáním DAPI – modrá jádra. Experiment byl proveden v 
duplikátech. Měřítko je 50 μm. Z pořízených snímků byl počítán průměrný počet infikovaných 
buněk na pole (snímek). Průměrný počet infikovaných buněk na poli byl počítán vždy ze tří polí 
pro jeden vzorek duplikátu. Z těchto hodnot byl vypočítán aritmetický průměr a také směrodatná 
odchylka (chybové úsečky v grafu) a vše bylo vyneseno do grafu (B). Výsledky ukazují, že některá 
ze složek pufru k fosfatáze FastAP olivňuje infektivitu viru.  
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Jako kontroly sloužily vzorky viru v pufru B a ve vodě (ddH2O). Experiment byl 

proveden v duplikátech a za stejných podmínek jako předchozí (kap. 5.10.1) a po cca 24 h 

byla provedena nepřímá imunofluorescence se stejnými protilátkami. Vzorky byly 

pozorovány pod fluorescenčním mikroskopem (obr. 33A) a kvantitativně vyhodnoceny 

počítáním infikovaných buněk na pole (obr. 33B).  

Experiment ukázal, že největší význam na zvýšení infektivity viru ve FastAP pufru má 

nejspíše Tx100. Pro další experimenty byla proto zvolena fosfatáza APshrimp (Roche), která 

neobsahuje Tx100 ani v reakčním ani ve skladovacím pufru. Zdá se také, že je virová infekce 

ještě účinnější, pokud je z pufru k FastAP odstraněno BSA. 

Virus byl pozorován i v transmisním elektronovém mikroskopu (obr. 34). Po inkubaci 

viru v dH2O, v pufru AP-Tx100, v 0,002% Tx100 a v pufru k fosfatáze FastAP (AP) byl virus 

nanesen na síťky pro elektronovou mikroskopii (kap. 4.2.4) a následně pozorován v 

transmisním elektronovém mikroskopu. Částice inkubované v dH2O a v 0,002% Tx100 

dosahovaly velikosti v průměru přibližně 40 nm, zatímco částice inkubované v AP-Tx100 a 

v AP pufru dosahovaly velikosti okolo 45 nm. Zdá se, že velikost částic může být ovlivněna 

spíše ionty, které jsou přítomné v pufrech (AP a AP-Tx100) než přítomností samotného 

Tx100.  

 

 

 

 
 
Obr. 34: Struktura virionů při inkubaci v různých pufrech v ne/přítomnosti Tx100 
Vzorky byly připraveny smícháním viru v 0,002% Tx100 (virus/Tx100), ve vodě (virus/H2O), v 
pufru k fosfatáze FastAP (virus/AP) a ve stejném pufru bez Tx100 (virus/AP-Tx100). Virus byl v 
těchto roztocích inkubován 1 h při 37°C. Vzorky byly naneseny na síťky pro elektronovou 
mikroskopii, negativně barveny pomocí kyseliny fosfowolframové a pozorovány v transmisním 
elektronovém mikroskopu. Měřítko je 50nm.  

    virus/Tx100     virus/H2O    virus/AP-Tx100  virus/AP 
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(A) 

 
(B) 

 
Obr. 33: Vliv složek FastAP pufru na infektivitu viru 
MPyV virus byl smíchán vždy s roztokem bez určité složky FastAP pufru. Byly připraveny roztoky 
bez BSA (AP-BSA), bez KCl (AP-KCl), bez MgCl2 (AP-MgCl2) a bez Tx100 (AP-Tx100). 
Kontrolními reakcemi byly roztoky viru ve vodě (ddH2O) (snímky neukázány), v pufru B (PB) a v 
pufru FastAP (AP). Roztoky byly použity pro infeci buněk 3T6 a 24 h po infekci byla provedena 
nepřímá imunofluorescence. Vzorky byly pozorovány ve fluorescenčním mikroskopu (A). Zelená 
jádra mají buňky exprimující LT-Ag, (infikované buňky).  Jaderná DNA byla fluorescenčně 
vizualizována přidáním DAPI (modrá jádra). Experiment byl proveden v duplikátech. Měřítko je 
100 μm. Průměrný počet infikovaných buněk na poli/snímku byl počítán vždy ze tří polí pro jeden 
vzorek z duplikátu. Z těchto hodnot byl vypočten aritmetický průměr a směrodatná odchylka 
(chybové úsečky v grafu). Všechny hodnoty byly vyneseny do grafu. Infekce virem inkubovaným v 
pufru bez Tx100 (AP-Tx100) odpovídala hodnotám „běžné“ infekce (virus v pufru B nebo ve vodě) 
tzn. největší význam na zvýšení infektivity viru po inkubaci v pufru k fosfatáze má nejspíše Tx100.  
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5.12.2 Defosforylace pomocí fosfatázy APshrimp 

Vzhledem k předchozím výsledkům byla pro další experiment zvolena alkalická 

fosfatáza APshrimp, která v žádném z potřebných pufrů neobsahuje Tx100, který pozitivně 

ovlivňuje infektivitu viru. Byly namíchány reakční směsi obsahující MPyV, APshrimp a 

potřebný pufr. Kontrolní reakce obsahovaly virus inkubovaný v dH2O, pufru B, pufru k 

fosfatáze APshrimp a v pufru k fosfatáze FastAP (tzn. kontrola bez fosfatázy). Byly 

porovnávány také vzorky viru inkubovaném v pufru k FastAP, ale bez Tx100 nebo bez BSA. 

Reakční směsi byly inkubovány 1 h při 37 °C a následně použity pro infekci (1 h). Po 24 h byly 

buňky sklizeny, fixovány a fluorescenčně značeny pomocí primární protilátky rozpoznávající 

časné T-antigeny a sekundární protilátky konjugované s fluorescenční barvou  

AlexaFluor 488. Experiment byl proveden v triplikátech a vyhodnocen FCM. Od naměřených 

hodnot byla odečtena průměrná hodnota negativních buněk. Následně byly vypočítány 

průměrné hodnoty z triplikátu infikovaných buněk a tyto hodnoty byly vyneseny do grafu 

(obr. 35). 

 

Z výsledků vyplývá, že opůsobení viru alkalickou fosfatázou APshrimp (Rs) vede 

k mírnému, ale statisticky nevýznamnému zvýšení % infikovaných buněk při porovnání 

 
Infektivita viru po defosforylaci a po inkubaci v různých pufrech 

 

 
Obr. 35: Graf infektivity MPyV při defosforylaci a inkubaci v různých pufrech 
MPyV virus byl míchán s fosfatázou (APshrimp) a pufrem, ve kterém je enzym aktivní (Rs). 
Kontrolními reakcemi byly roztoky viru inkubovaném v různých pufrech. Konkrétně inkubace 
viru v pufru k fosfatáze APshrimp (KBs), v pufru k fosfatáze FastAP (AP) a v pufru B (PB). Dále byl 
virus inkubován také v pufru se stejným složením jako FastAP pufr, ale bez BSA (AP-BSA) nebo 
bez Tx100 (AP-Tx100). Vzorky byly inkubovány 1 h při 37 °C a použity pro infekci buněk. 
Procento infikovaných buněk bylo stanoveno 24 h po infekci pomocí FCM. Experiment byl 
proveden v triplikátech. Graf uvádí aritmetický průměr hodnot v triplikátu a směrodatnou 
odchylku (chybové úsečky v grafu). Data byla analyzována pomocí Kruskal-Wallisova testu 
(p<0,05).  Rozdíly mezi dvojicemi byly analyzovány pomocí Dunnova testu, který neodhalil 
statisticky významné rozdíly mezi vzorky (p>0,05). 
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s kontrolní reakcí, ve které byl virus inkubován pouze v pufru k fosfatáze (KBs).  Experiment 

koreluje s předešlými výsledky, které naznačily, že při infekci viru v pufru pro alkalickou 

fosfatázu obsahující Tx-100 (AP) dochází k významnému zvýšení infektivity oproti „běžné“ 

infekci, kdy je virus inkubován v pufru B (PB).  Dříve pozorovaný efekt zvýšení infektivity 

viru v pufru k fosfatáze FastAP bez BSA (kap. 5.12.1; obr. 33) nebyl v tomto experimentu 

pozorován, ba právě naopak. Hodnoty naměřené pro vzorky viru inkubovaném ve FastAP 

pufru bez BSA či bez Tx100 byly srovnatelné s infekcí za normálních podmínek, tedy při 

inkubaci viru v pufru B.  

5.12.3 Analýza fosforylace VP1 proteinu myšího polyomaviru 

Předešlý experiment ukázal, že při opůsobení MPyV fosfatázou APshrimp dochází 

k mírnému statisticky neprůkaznému zvýšení infektivity viru. Podle dříve publikovaných dat 

(Garcea et al. 1985) může být pro infektivitu viru důležitá hlavně fosforylace proteinu VP1 na 

treoninu v oblastech smyček exponovaných na povrchu virionu – tedy v pozici Thr-63 a  

Thr-156 (Li a Garcea 1994). Tyto fosforylované treoniny jsou v sekvenci VP1 vždy 

následovány prolinem. Zajímalo nás, zda může použitá fosfatáza změnit stav fosforylace na 

těchto pozicích. Proto byla v dalším experimentu analyzována změna fosforylačního statusu 

viru po opůsobení fosfatázou APshrimp pomocí protilátky MαP-Thr-Pro-101, která je schopná 

specificky rozpoznávat fosforylované treoniny, jež jsou v sekvenci následovány právě 

prolinem. Byla provedena separace proteinů pomocí metody SDS-PAGE, následovaná 

imunoblotem (v angl. Western blot) a imunodetekcí proteinů na membráně (kap. 4.2.15). Byly 

analyzovány jak vzorky MPyV, tak vzorky MPyV opůsobeného fosfatázou APshrimp a pro 

srovnání i vzorky VLP částic využívaných v diplomové práci při transferu DNA do buněk 

Jurkat. K analýze byly využity VLP částice složené z VP1 proteinu a také částice obsahující 

kromě VP1 i minoritní proteiny VP2/3 se zabalenou DNA kódující GFP (pGFPmax plazmid) – 

rVLP-low.   

Do jamek připraveného gelu bylo nanášeno vždy 1,5 μg proteinu. Po proběhlé 

separaci byly vzorky přeneseny na nitrocelulózovou membránu pomocí metody imunoblot  

(v angl. Western blot). Následně byla provedena imunodetekce proteinů na membráně. 

Nejprve byla membrána inkubována v primární myší protilátce proti fosforylovaným 

treoninům, po kterých následují v sekvenci proliny (MαP-Thr-Pro-101) a poté v sekundární 

kozí protilátce (cílené na myší imunoglobuliny) konjugované s peroxidázou (GαM-Px). Po 

vyvolání pomocí vyvolávacího roztoku byla membrána vyfocena (obr. 36B). Následně byly 

všechny navázané protilátky odmyty odmývacím roztokem a membrána byla následně opět 

blokována v 5% odtučněném mléce a následně byla provedena imunodetekce proteinu VP1. 
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Pro detekci byla využita myší primární protilátka (MαVP1) a shodná sekundární protilátka 

(GαM-Px) a membrána byla opět vyvolána vyvolávacím roztokem a vyfocena (obr. 36A).  

Množství proteinů na membráně bylo denzitometricky vyhodnoceno v programu 

ImageJ (tab. 20). Z výsledků vyplývá, že se fosforylační status použitých VLP v sekvenci  

pThr-Pro liší. VP1 protein je v částicích VLP-VP1 fosforylován více (poměr fosforylovaného a 

nefosforylovaného VP1 je roven 0,8) než u částic VLP-VP1/2/3 (poměr je u těchto částic 

roven 0,5).  

Po opůsobení infekčních virionů fosfatázou APshrimp došlo ke změně mobility frakce 

VP1 proteinu, celkově ale nedošlo k úbytku fosforylovaných epitopů (poměr fosforylovaného 

a nefosforylovaného VP1 je před i po defosforylaci roven 0,4). Alkalické fosfatázy nejspíš 

defosforylují fosfáty v pozici serinu (Mehta et al. 2009; Rizzolio et al. 2012) a proto je 

pravděpodobné, že pozorovaná změna mobility VP1 může souviset právě s defosforylací 

serinu, která není použitou protilátkou detekována. 

 

(A)  Detekce proteinů protilátkou   (B)  Detekce proteinů protilátkou  
MαVP1       MαP-Thr-Pro-101 

 
Obr. 36: Imunodetekce proteinu VP1 na membráně 
Pomocí metod SDS-PAGE, imunoblot (Western Blot) a imunodetekce proteinů na membráně byly 
analyzovány vzorky VLP složených z proteinu VP1 (VLP VP1), z proteinů VP1/2/3 (VLP VP1/2/3) 
a také vzorky wt viru (MPyV wt), který byl opůsoben alkalickou fosfatázou APshrimp (MPyV wt + 
AP). Proteiny byly značeny pomocí primární protilátky MαVP1 (A), která se váže na VP1 protein a 
sekundární kozí protilátky GαPx. Po separaci lze na smímku membrány (A) vidět různé varianty 
proteinu VP1: monomer VP1 (červená šipka) a dimer VP1 (modrá šipka). Pod VP1 proteinem se 
nachází degradační produkt (zelená šipka). Proteiny byly také značeny pomocí primární 
protilátky, která se váže na fosforylované treoniny, po kterých v sekvenci následuje prolin a 
následně vizualizovány sekundární protilátkou GαPx (B). Na snímku lze pozorovat VP1 protein, 
který je v sekvenci treonin-prolin fosforylován. Po defosforylaci wt MPyV fosfatázou APshrimp 
došlo ke změně mobility VP1 proteinu.  
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Vzorek 

Denzita proteinů ve 
vzorku při detekci 

protilátkou 

Poměr denzit proteinů 
(v závorce uvedena detekční protilátka) 

MαVP1 
MαP-Thr-
Pro-101 

vztaženo k 
VLP VP1 
(MαVP1) 

vztaženo k VLP VP1 
(MαP-Tre-Pro-101) 

poměr mezi stejnými 
vzorky (MαP-Thr-
Pro-101/MαVP1) 

VLP VP1 10,685 8,346 1 1 0,8 

VLP VP1/2/3 10,167 5,951 1,05 1,40 0,5 

MPyV wt 12,112 4,855 0,88 1,72 0,4 

MPyV wt + AP 9,776 3,975 1,09 2,10 0,4 

 

Tab. 20: Výsledné hodnoty denzitometrické analýzy vzorků VLP a wt MPyV po 
imunodetekci proteinů na membráně 
Pomocí metod SDS-PAGE, imunoblot (Western Blot) a imunodetekce proteinů na membráně byly 
analyzovány vzorky VLP VP1, VLP VP1/2/3 a také vzorky wt viru (MPyV wt), který byl opůsoben 
alkalickou fosfatázou APshrimp (MPyV wt + AP). Proteiny byly detekovány pomocí protilátky 
MαP-Thr-pro-101 a po odmytí pomocí protilátky MαVP1. Snímky membrány byly 
denzitometricky analyzovány v programu ImageJ. Poměry fosforylovaného a "nefosforylovaného" 
VP1 proteinu se pro jednotlivé vzorky liší.  
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6 Diskuze 

Současné výzkumy v rámci genové terapie mají snahu zaměřit se na zdokonalení a 

především zefektivnění dopravy terapeutického materiálu pomocí bezpečnějších způsobů 

bez využití virových vektorů. Opravdovou výzvou je využití nevirových přístupů pro dopravu 

genů do T-lymfocytů a dalších krevních buněk. Pro přípravu geneticky modifikovaných  

T-lymfocytů jako jsou např. CAR-T je důležitý vývoj flexibilních a levných postupů. V současné 

době jsou CAR-T lymfocyty připravovány buď pomocí virových vektorů (Zhang et al. 2017), 

které jsou relativně drahé a mohou vnášet do buňky i nežádoucí virové sekvence či případně 

vlivem integrace narušit důležité regulační geny nebo jsou připravovány elektroporací, při 

které majoritní část buněk hyne, což vyžaduje velké množství vstupního materiálu (Zhang et 

al. 2018). Pro výzkum a optimalizaci dopravy DNA do T-lymfocytů se jako model využívají 

buňky Jurkat.  

V diplomové práci bylo pro dopravu genetického materiálu do buněk Jurkat 

otestováno několik přístupů založených na účinku peptidu LAH4, který je schopen posilovat 

dopravu DNA či miRNA do buněk (Kichler et al. 2006; Langlet-Bertin et al. 2010) společně v 

kombinaci s VLP odvozenými od MPyV, které neobsahují virovou genetickou informaci. Cílem 

experimentů bylo vyhodnotit, zda by navržený systém mohl být v budoucnu využit při 

přípravě CAR-T buněk.  

MPyV VLP jsou schopny přenášet cizorodou DNA do buněk (Forstová et al. 1995), 

úspěšnost tohoto přenosu je ale limitována. Příčinou může být fakt, že DNA, která je 

vpravována do VLP in vitro technikami, není plně chráněna před účinky DNáz (Stokrová et al. 

1999), nebo že VLP mohou být přesměrovány na tzv. neproduktivní cestu zahrnující aktinová 

filamenta (Krauzewicz et al. 2000; O’Hara a Garcea 2016), která může směrovat VLP k 

degradaci v lyzozomu. Dřívější experimenty naznačily, že úspěšnost dopravy lze zvyšovat 

"kondenzačními" činidly jako je např. poly-L-lysin (Soeda et al. 1998). Úspěšnost infekce 

MPyV a transdukce MPyV odvozenými vektory lze zvýšit pomocí CPP (Váňová et al. 2020), 

které mohou zamezit lyzozomální degradaci vektorů pomocí destabilizace membrán 

endozomálních kompartmentů. Z tohoto pohledu se peptid LAH4 s kondenzačními 

schopnostmi a specifickou membránovou aktivitou (kap. 2.3), jeví jako ideální činidlo, které 

má potenciál kondenzovat cizorodou DNA a VLP při prvotní interakci s buňkou a indukovat 

uvolnění DNA po vstupu do buňky. Diplomová práce se proto při optimalizaci postupů 

přenosu DNA do T-lymfocytů soustředila právě na LAH4.  

Díky tomu, že byl peptid LAH4 odvozen od magaininů (Bechinger 1996) má kromě 

antimikrobiálních účinků také destabilizační vliv na membrány (Kichler et al. 2006; 
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Georgescu et al. 2010; Wolf et al. 2017; Lointier et al. 2020). Bylo tedy nutné ověřit, zda 

nejsou plánované koncentrace peptidu LAH4 cytotoxické pro daný buněčný typ (Jurkat). Bylo 

využito detekce metabolické aktivity buňky pomocí testu, který je založen na schopnosti 

živých buněk redukovat MTS na barevný produkt formazan. V žádné z použitých koncentrací 

(2,5 – 50 μM) neklesla viabilita buněk po 24 hodinové inkubaci s LAH4 v médiu s FBS pod 

hranici 75% (obr. 10), což je hranice navržená pro zjišťování cytotoxicity nanomateriálů 

(Flahaut et al. 2006). Ve studii srovnávající peptidy z rodiny LAH4 bylo za hranici snížené 

viability buněk považováno 60 % (Kichler et al. 2007). Po delší (48 h) inkubaci buněk s 

peptidem LAH4 (5 μM a 50 μM; obr. 11) v BSM byly pozorovány morfologické změny v 

buněčné kultuře, které naznačovaly, že LAH4 může omezovat dělení nebo životaschopnost 

buněk. LAH4 je schopen ovlivňovat strukturu laboratorně vytvořených membrán imitujících 

plazmatickou membránu a indukovat v nich změny dynamiky membránových fosfolipidů 

(Wolf et al. 2017), což by mohlo vést k indukci apoptózy. Magaininy, z jejichž struktury jsou 

peptidy z rodiny LAH4 odvozeny, mají totiž vliv na spuštění apoptózy u leukemické buněčné 

linie HL-60 (Cruz-Chamorro et al. 2006)  a je tedy možné, že podobný efekt může mít právě 

LAH4 na buňky Jurkat, které jsou odvozeny z buněk pacienta s akutní T-buněčnou leukemií 

(Schneider et al. 1977). Pro testování cytotoxicity látek se využívá více typů testů, které mají 

svá omezení. Při testování cytotoxicity látky pomocí testů založených na metabolizaci 

přítomného indikátoru živými buňkami (případ MTS) může docházet ke špatnému 

vyhodnocení testu, pokud je cytotoxicita dané látky měřena ihned po inkubaci buněk. Tento 

jev se mohl projevit i pro testování cytotoxicity peptidu LAH4 v tomto experimentu, kdy 

mohlo dojít k chybnému vyhodnocení testu, protože se v buněčné kultuře mohou nácházet 

buňky letálně poškozené působením peptidu, které jsou ale v době vyhodnocování testu stále 

životaschopné, tzn. schopné redukovat MTS na formazan a ve výsledku jsou tedy započítány 

jako buňky živé (O’Donovan 2012).  

Pro úspěšnou transdukci pomocí VLP je důležitá vazba částice na receptor a následný 

vstup do buňky. Proto bylo nejprve nutné ověřit, jak VLP s buňkami interagují na buněčném 

povrchu. Přestože bylo již dříve prokázáno, že jsou MPyV VLP schopny vstupovat do buněk 

Jurkat (Liebl et al. 2006), srovnávala jsem kinetiku vazby fluorescenčně značených VLP* na 

povrch buněk Jurkat a permisivních myších buněk 3T6. Ukázalo se, že dynamika vazby částic 

na povrch Jurkat je oproti vazbě na povrch 3T6 pomalejší (obr. 9). Účinnost infekce MPyV, 

stejně jako vazba virionů (i VLP) na buněčný povrch se dramaticky zvyšuje v kyselém pH 

(Forstová a Španielová, nepublikované výsledky). Ukázalo se, že se VLP* vážou i na buňky 

Jurkat rychleji v kyselém pH (obr. 9). Nakonec nebylo v diplomové práci tohoto fenoménu 

využito, protože kyselé médium pozitivní účinky LAH4 na transdukci genů zprostředkovanou 
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MPyV ruší (Španielová, nepublikované výsledky), což je v souladu s dříve publikovaným 

pozorováním o peptidu LAH4 a LV (Iacobucci et al. 2012). 

V prvotních experimentech bylo pro přípravu transfekčních směsí využito prosté 

koinkubace VLP (složených z VP1 proteinu) s DNA a LAH4 pro zjištění, zda dochází k efektivní 

transfekci buněk (obr. 11, obr. 12). Ukázalo se, že při použití směsi VLP s DNA k efektivnímu 

transferu genu nedochází (obr. 12). Přidání peptidu k této směsi sice vedlo k transferu DNA 

do buněk Jurkat, ale přítomnost VLP ve směsi neměla pozitivní efekt při porovnání s buňkami 

transfekovanými pouze DNA v přítomnosti LAH4 (obr. 12). Ukázalo se ale, že prostá 

koinkubace samotného peptidu s DNA vede k transfekci reportérového genu do buněk Jurkat 

(obr. 11, 12), je však nutné peptid připravovat vždy čerstvý ze zásobního roztoku (obr. 13). 

Toto zjištění odpovídá i protokolu pro transfekce buněk v přítomnosti peptidu LAH4, který 

byl publikován v průběhu řešení tohoto diplomového projektu (Kichler et al. 2019). 

Následující experimenty ukázaly, že VLP nejsou schopné efektivně přenášet geny ani v 

případě, kdy byla DNA kódující reportérový gen (GFP) zabalena uvnitř rVLP částic (obr. 16). 

Tyto částice byly záměrně tvořeny všemi třemi kapsidovými proteiny MPyV tedy VP1, VP2 i 

VP3, protože částice tvořené pouze VP1 proteinem nejsou při transdukci tak účinné jako VLP 

tvořené kromě VP1 i minoritními kapsidovými proteiny VP2 a VP3 (Španielová, 

nepublikované výsledky; Enomoto et al. 2011). Po přidání peptidu LAH4 (obr. 16, 30) k rVLP 

došlo (oproti samotným rVLP) k dopravě DNA do buňky a expresi GFP, ale % pozitivních 

buněk bylo nižší ve srovnání s transfekcí samotné DNA v přítomnosti peptidu LAH4. Protože 

nebyly rVLP částice před vlastní transdukcí opůsobeny nukleázami, mohl LAH4 indukovat 

vstup nezabelené DNA a nelze říct, zda došlo k transdukci DNA zabalené uvnitř rVLP nebo 

k transfekci DNA vně částic. Zřejmé je ale to, že rVLP neměli pozitivní vliv na efektivitu 

transdukce při porovnání s transfekční účinností LAH4 s DNA. Důležité je, že i když jsou 

fluorescenčně značené VLP* MPyV schopny vazby na buněčném povrchu (obr. 9) a vstupu do 

buněk Jurkat (Liebl et al. 2006), neznamená to, že jsou rVLP schopné efektivní dopravy DNA 

do jádra, aby mohlo dojít k transkripci a následné produkci proteinu translací.  

Bylo ukázáno, že peptid LAH4 je schopen zvyšovat transdukci pseudovirionů 

obsahujících reportérový plazmid kódující luciferázu do buněk 293TT (Váňová et al. 2019). Z 

dosavadních článků se zdá, že peptid je schopen zvyšovat transdukci pomocí virových 

vektorů různým způsobem i v závislosti na pseudotypování a povaze vektoru (kap. 2.4). 

V případě použití obalených vektorů byla komentována schopnost LAH4-A4 indukovat adhezi 

a fúzi membrán vektoru a buňky (Fenard et al. 2013). Při použití neobalených vektorů (AAV 

nebo MPyV) by eventuálně mohlo docházet k endocytóze zprostředkované klatrinem či 

makropinocytóze (Liu et al. 2014; Váňová et al. 2020). Je tedy možné, že se liší efektivita 
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transdukce buněk v přítomnosti LAH4 v závislosti na způsobu přípravy částic odvozených od 

MPyV (pseudoviriony nebo VLP). Je ale také možné, že při transdukci buněk 293TT v 

přítomnosti pseudovirionů a peptidu LAH4 dochází k interakci a spuštění signalizačních drah, 

které vedou ke zvýšení efektivity dopravy reportérového genu (Váňová et al. 2019), k čemuž 

vzhledem k rozdílné povaze buněk nemusí v buňkách Jurkat docházet a VLP mohou být 

namísto toho svedeny do lyzozomálního kompartmentu buňky a degradovány. I když je 

peptid LAH4 schopen indukovat uvolnění částic z endozomu (shrnuto v Kichler et al. 2006), je 

možné, že dochází k částečnému omezení na pH závislém fungování peptidu LAH4 vlivem 

mírně zvýšeného pH T-lymfocytů (při porovnání s kontrolními HeLa buňkami) (Olden et al. 

2019). Nabízí se možnost vyzkoušet transdukci pomocí pseudovirionů odvozených od MPyV 

(Španielová et al. 2014), které jsou schopné efektivně dopravovat DNA do jádra (shrnuto v 

Suchanová et al. 2015). Pseudoviriony jsou produkovány v buňkách 293TT, které 

konstitutivně exprimují LT-Ag viru SV40 (Buck et al. 2004; Buck a Thompson 2007). Při 

přípravě pseudovirionů jsou buňky 293TT kotransfekovány pomocným vektorem s geny pro 

strukturní proteiny a vektorem kódujícím reportérový protein (např. GFP nebo luciferázu). 

Oba vektory mají replikační počátky odvozené od replikačního počátku viru SV40. Díky 

přítomnosti LT-Ag SV40 v buňkách 293TT dochází k masiní produkci kapsidových proteinů a 

reportérové DNA. Protože je ale enkapsidace reportérové DNA náhodnou událostí, mohou být 

z minoritní části purifikovány i pseudoviriony obsahující jinou DNA, což činí tento systém 

potenciálně nebezpečný (shrnuto v Suchanová et al. 2015) a proto není jejich použití v tomto 

systému vhodné. Další z možností by také mohlo být využití VLP částic zacílených na 

transferinový receptor (Suchanová 2018). Při aktivaci T-lymfocytů, která obvykle předchází 

přípravě CAR-T buněk, dochází k obohacení buněčného povrchu právě transferinovým 

receptorem (Pattanapanyasat a Hoy 1991). Při využití částic, které jsou na tento receptor 

zacíleny, by mohlo i v kombinaci s peptidem LAH4 docházet k zefektivnění dopravy 

genetického materiálu pomocí těchto částic.  

S ohledem na výsledky transdukce buněk Jurkat pomocí rVLP částic s DNA kódující 

GFP byly další experimenty prováděny pouze v přítomnosti DNA a peptidu. Vzhledem k tomu, 

že používaný plazmid pGFPmax je vysoce purifikovaný, komerčně dodávaný plazmid, který je 

při použití v transfekčních experimentech velmi efektivní, byl použit plazmid pClucF, který se 

svou strukturou a také čistotou více blíží plazmidům, které se v laboratoři běžně využívají. 

Plazmid pClucF obsahuje dva reportérové geny kódující GFP a luciferázu. Pro úvodní 

charakterizaci systému kombinujícího zmíněný plazmid a peptid LAH4 byly transfekovány 

buňky 293TT, ve kterých je možná replikace tohoto plazmidu. Transfekce byla provedena i s 

kontrolním peptidem scLAH4, který je sekvenčně totožný s LAH4, ale s proházeným pořadím 

aminokyselin v řetězci a jako kontrola sloužily buňky transfekované komerčním činidlem 
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TurboFectTM. Podle předpokladů se ukázalo, že k transfekci v přítomnosti scLAH4 nedochází. 

K efektivní transfekci pomocí peptidů z LAH4 rodiny totiž dochází, pokud jsou histidiny 

umístěny v centrální části peptidu a efektivita transfekce závisí na celkovém uspořádání 

peptidu LAH4 a případné tvorbě nanofibril (Kichler et al. 2003; Vermeer et al. 2017). Při 

transfekci experimentální buněčné linie 293TT byl při sledování exprese GFP nejúčinnějším 

transfekčním činidlem TurboFectTM. To však neplatí pro výsledky získané v experimentu, kdy 

byl plazmid pClucF použit pro transfekce buněk Jurkat (obr. 18). Zde byla exprese GFP 

nehodnotitelná ve všech případech, ale při sledování exprese druhého reportérového genu 

kódovaném v plazmidu pClucF – luciferázy byla úspěšnost transfekce pomocí TurboFectTM 

nízká. Při hodnocení výsledků luciferázového testu se také ukázalo, že pro efektivní transfekci 

pomocí LAH4 je klíčový poměr DNA a peptidu, což je uvedeno i ve zmíněném protokolu pro 

transfekce pomocí peptidů LAH4 (Kichler et al., 2019). Výsledky nastínily, že je nejvhodnější 

použití kombinace 30 µg peptidu s 1,5 µg DNA tzn. výsledný WR = 20. V plazmidu pClucF je 

gen pro GFP pod kontrolou SV40 promotoru a gen pro luciferázu pod kontrolou 

cytomegalovirového (CMV) promotoru (Johnson et al. 2009). Při porovnání exprese genů pod 

kontrolou těchto dvou promotorů v buněčné linii Jurkat bylo zjištěno, že dochází k 

efektivnější expresi genu, pokud je pod kontrolou CMV promotoru. K produkci genu ze 

stejného typu plazmidu, který byl pod kontrolou SV40 promotoru docházelo v mnohem 

menší míře (Zarrin et al. 1999), což odpovídá i našemu pozorování, kdy v buňkách Jurkat 

docházelo pouze k minimální produkci GFP (pod kontrolou SV40) ve srovnání s produkcí 

luciferázy (pod kontrolou CMV promotoru). 

Pomocí elektroforetické analýzy byla zjišťována schopnost peptidu a plazmidové DNA 

(pGFPmax) tvořit komplexní struktury v závislosti na WR peptidu a DNA (obr. 19, 20, 21). 

Ukázalo se, že peptid obaluje DNA již od WR = 7,5 velmi těsně, protože zabraňuje jejímu 

putování v gelu. Při WR = 20 dochází k tvorbě tak těsného komplexu, že interkalační barva 

neproniká k DNA, a proto není možná její vizualizace v gelu. V publikovaném protokolu 

využívali autoři plazmid kódující luciferázu, který byl purifikovaný komerční soupravou a k 

tomuto jevu docházelo již při WR = 10 (Kichler et al. 2019). Rozdíl v kondenzaci komplexů 

tvořených peptidem a DNA může být závislý na čistotě a především délce používaného 

plazmidu. V protokolu autoři standardně ředí peptid do roztoku 150mM NaCl (Kichler et al. 

2019), při porovnání délky časové inkubace a rozdílu koinkubace komplexů v BSM a v NaCl 

nebyl v čase, který byl pro koinkubaci komplexů nastaven při transfekčních experimentech 

(25 min) pozorován rozdíl. V roztoku soli ale dochází k tvorbě komplexů rychleji (obr. 21).  

Po charakterizaci schopnosti peptidu kondenzovat DNA a vytvářet tak komplexy byly 

provedeny transfekční experimenty, ve kterých jsem se snažila optimalizovat protokol a 
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zjistit, jaký je ideální WR mezi peptidem a DNA (pGFPmax) pro efektivní transfekci buněk 

Jurkat. Bylo tedy provedeno celkem sedm pokusů transfekce pomocí směsí, které byly 

připravovány a míchány různým způsobem.  

Pro analýzu počtu mrtvých buněk byla ke vzorkům přidávána fluorescenční barva 

DAPI. Peptid LAH4 indukuje změny v membránách a je schopen indukovat lýzi membrán 

(Wolf et al. 2017). DAPI je interkalační barvivo, které není schopno procházet intaktní 

plazmatickou membránou, ale je schopno efektivně barvit DNA mrtvých buněk (membrána 

není intaktní) (shrnuto v Kepp et al. 2011). Je ale možné, že vzhledem k funkci peptidu LAH4, 

může docházet k porušení integrity membrány změnou dynamiky fosfolipidů (Wolf et al. 

2017), což může vést k usnadnění vstupu DAPI i do živých buněk, které následně mohou být 

započítány jako "mrtvé" (tzn. buňky v diplomové práci označované jako mrtvé mohou mít jen 

narušenou integritu membrány). Z tohoto důvodu byly pozitivní buňky (exprimující GFP) 

analyzovány pouze z jednotlivých buněk, tzv. singlets a ne z jednotlivých živých buněk tzv. live 

singlets (obr. P1). Problém při analýze vlivu peptidu LAH4 na membrány je, že je fungování 

peptidu zkoumáno s připravenými lypozomy (Wolf et al. 2017; Lointier et al. 2020) nebo s 

erytrocyty – hemolytické testy (Vogt a Bechinger 1999), což nám bohužel nedává informaci o 

přesném fyziologickém vlivu peptidu na buněčnou plazmatickou membránu. 

Při transfekci buněk Jurkat v přítomnosti séra (obr. 22) se účinnost transfekce zdála 

nižší, což koreluje i s výsledky, které byly publikovány v protokolu (Kichler et al. 2019). Při 

transfekci buněk v sérovém médiu dochází ke snížení počtu mrtvých buněk oproti buňkám, 

které byly transfekovány v BSM (obr. 23). Množství mrtvých buněk se u některých vzorků v 

BSM pohybovalo okolo 60%, přičemž v sérovém médiu dosahovalo množství mrtvých buněk 

u stejného vzorku méně než 15%. Je tedy možné, že peptid tvoří se sérovými proteiny 

interakce protein-peptid (Hauser et al. 2018), čímž dochází ke změně povahy samotného 

LAH4, což může vést k omezení jeho funkce jako činidla, jenž je schopno zvyšovat účinnost 

transfekce. Množství mrtvých buněk v sérovém médiu koreluje i s výsledky získanými při 

analýze cytotoxicity peptidu (obr. 10), proto by bylo vhodné test cytotoxicity zopakovat v 

BSM médiu a míru cytotoxicity vyhodnocovat až s časovým odstupem od samotné inkubace 

buněk s peptidem, aby došlo k úhynu všech peptidem poškozených buněk (viz výše), 

eventuálně by mohla být cytotoxicita analyzována v různých časech (O’Donovan 2012). V 

budoucích experimentech by také bylo možné optimalizovat množství přidaného séra po 

proběhlé transfekci (Kichler et al. 2019) tak, aby bylo množství živých a transfekovaných 

buněk co nejvyšší. Obecně experimenty odhalily, že pokud v systému není přítomná DNA, 

dochází ke zvýšení % mrtvých buněk. V nepřítomnosti DNA možná dochází ke zvýšení 
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koncentrace volného peptidu schopného destabilizovat membránu (shrnuto v Kichler et al. 

2006), což může vést ke zvýšení počtu mrtvých buněk. 

Velkým problémem transfekčních experimentů byla nekonzistentnost získaných 

výsledků (obr. 31) a je tedy značný problém vyhodnotit vliv jednotlivých změn v rámci 

optimalizace transfekčního protokolu. U totožného vzorku se % pozitivních buněk v sedmi 

provedených experimentech pohybovalo od 0,5 do 19 % pozitivních buněk (exprimujících 

GFP). V rámci těchto experimentů byl analyzován nejen vliv sérového média, ale i způsob 

přípravy peptidu ze zásobního lyofilizovaného peptidu, délka koinkubace komplexů 

LAH4/DNA před vlastní transfekcí, opláchnutí buněk BSM, aby nedocházelo k jejich 

dlouhodobé inkubaci s peptidem, dále byl zkoumán vliv synchronizace buněčného cyklu, 

čehož bylo docíleno vyhladověním buněk (preinkubací v BSM). Žádný ze zkoumaných 

postupů bohužel nepřinesl signifikantní výsledky, aby mohlo být řečeno, zda některý z 

postupů ovlivňuje efektivitu transfekce a je tedy v rámci optimalizace klíčovým parametrem. 

Tento nesoulad v rámci experimentů může být samozřejmě ovlivněn dalšími faktory, které 

nebyly zkoumány. Může se jednat např. o vliv koncentrace séra přidaného po vlastní 

transfekci nebo o změnu koncentrace DNA ve vzorku (množství DNA na buňku) apod. 

(Kichler et al. 2019).  

V experimentech byly používány i různé alikvoty peptidu LAH4, např. dva roky starý 

peptid ředěný do dH2O či zcela nově namíchaný peptid ředěný do DMSO (kap. 5.9.2), aby 

mohl být sledován např. i případný vliv rozmrazování zásobního (25mM) peptidu (Kichler et 

al. 2019). Experiment s různými alikvoty byl dvakrát opakován ve stejném uspořádání. 

Výsledky ale bohužel nebyly konzistentní ani mezi těmito dvěma experimenty (obr. 24, 25).  

Je ale možné, že je efektivita transfekce buněk ovlivněna především stavem buněk, což by 

vysvětlovalo, proč nebyly získány konzistentní výsledky ani pro buňky transfekované 

činidlem TurboFectTM. V rámci optimalizace transfekčního protokolu jsem se snažila 

analyzovat i vliv buněčného cyklu na efektivitu transfekce. Buňky Jurkat byly 24 h před 

experimentem vysazeny v BSM, transfekovány DNA v přítomnosti peptidu LAH4 a následně k 

nim bylo přidáno sérum. Vyhladovění buněk (delší inkubace v BSM) a následné přidání séra 

vede k synchronizaci buněčného cyklu všech buněk. Zmíněná synchronizace buněčného cyklu 

však vedla spíše ke snížení % pozitivních buněk i snížení hladiny MFU. Zajímavé ale je, že při 

porovnání stejného vzorku v rámci jednotlivých experimentů mezi sebou (obr. 31) bylo % 

pozitivních buněk v tomto experimentu obecně nejvyšší. Je tedy možné, že na efektivitu 

transfekce mohou mít vliv i jiné aspekty spojené se stavem buněčné linie např. hustota buněk 

v médiu. Ve studii Olden et al. (2019) byla porovnávána transfekční účinnost DNA pomocí 

polymeru, který je schopen indukovat únik DNA z endozomu mechanismem závislým na pH 
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v buňkách HeLa, Jurkat a v primárních T-lymfocytech. Ukázalo se, že pomocí tohoto polymeru 

dochází k transfekci buněk Hela s více než 90% úspěšností, zatímco transfekční úspěšnost  

T-lymfocytů (Jurkat i primární T-lymfocyty) dosahuje 1,5 a 3 %.  Ve studii nastiňují, že 

důvodem, proč je obtížné efektivně transfekovat T-lymfocyty pomocí kladně nabitých 

polymerních struktur mohou být bariéry zahrnující např. interferonovou signalizační dráhu, 

rozdílné intracelulární pH oproti jiným buněčným liniím či formování autofagozomu  

(Olden et al. 2019). Pro zjištění, jaké bariéry hrají klíčovou roli v transfekčních experimentech 

jsou však potřebné další studie. Bylo by tedy vhodné v budoucnu zjistit, zda dochází k 

ovlivnění efektivity transfekce peptidem LAH4 prostřednictvím těchto (i jiných) bariér a 

možná tím tak objasnit nesoulad mezi transfekčními experimenty.   

V rámci diplomového projektu byl analyzován také vliv defosforylace na účinnost 

infekce MPyV. Je známo, že infekční viriony obsahují rozdílně fosforylované (a acetylované) 

formy VP1 oproti "neinfekčním" virovým kapsidám a předpokládá se, že tyto unikátně 

fosforylované formy VP1 jsou zodpovědné za interakci viru s receptorem a vznikají 

defosforylací VP1 prekurzoru (Bolen et al. 1981). Vazby na receptor se účastní hlavně 

povrchové smyčky proteinu VP1 tzv. BC a DE smyčky. Bylo ukázáno, že virus s mutovanými 

geny pro mT-Ag a sT-Ag je fosforylován v oblasti Thr-63 (v BC-smyčce) a Thr-156 (v DE 

smyčce) v menší míře oproti wt viru (Li a Garcea 1994) a taková mutanta má omezenou 

infekčnost. Zajímavé je, že pokud je VP1 protein produkován pomocí bakulovirového 

expresního systému (takto byly připravovány VLP pro experimenty v diplomové práci) v 

buňkách Sf9 bez minoritního proteinu VP2 dochází k rozdílné fosforylaci.  Pokud byl VP1 

produkován v buňkách Sf9 bez VP2 proteinu (nebo koexprimován pouze v přítomnosti 

proteinu VP3) docházelo k nefyziologickému navýšení fosforylace serinů a celkově bylo 

fosforylováno 15 % Thr a 85 % Ser. Při koexpresi VP1 společně s VP2 bylo fosforylováno  

55 % Thr a 45 % Ser. Při analýze VP1 proteinu z infikovaných myších buněk bylo 

fosforylováno 70 % Thr a 30 % Ser (Li et al. 1995). Při produkci proteinu VP1 společně s VP2 

docházelo i k fosforylaci Thr-63 (v BC-smyčce), který byl fosforylován po infekci permisivních 

myších buněk (Li et al. 1995). Proto jsme považovali za možné, že fosforylační status VLP 

hraje roli při transferu DNA do buněk. Rozhodli jsme se tedy naši hypotézu otestovat pomocí 

systému, ve kterém byly wt viriony defosforylovány a následně byla sledována účinnost jejich 

infekce.  

V prvotních experimentech byla používána alkalická fosfatáza FastAP (bakteriálního 

původu). Výsledky však překvapivě odhalily, že přítomnost velmi nízké koncentrace Tx100 v 

pufru k fosfatáze FastAP pozitivně ovlivňuje infektivitu viru (obr. 32, 33). Bylo tedy 

zjišťováno, jaký vliv má Tx100 na virus. Virus byl inkubován ve vodě, ve zmíněném pufru a 
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také v 0,002% Tx100 a v pufru o stejném složení jako FastAP, ale bez Tx100 (AP-Tx100) a 

následně pozorován v transmisním elektronovém mikroskopu. Výsledky naznačily, že na 

samotnou strukturu viru mají vliv spíše ionty přítomné v pufrech než přítomnost Tx100. 

Proto je pravděpodobné, že může přidávaný Tx100 v subletálních dávkách ovlivnit citlivost 

buněk k infekci. Již dříve bylo pozorováno, že Tx100, který funguje jako detergent, je schopen 

ve velmi nízkých koncentracích (100-200μM) narušovat integritu vnější vrstvy plazmatické 

membrány a tím indukovat velmi rychlou a intenzivní endocytózu (Fine et al. 2011) jako 

součást procesu směřujícího k opravě poškozené membrány (shrnuto v Andrews a Corrotte 

2018). MPyV navázaný na receptor by tak mohl masivní endocytózy stimulované 

detergentem využít pro usnadněnou internalizaci virionů. Tento fenomén bude dále 

analyzován. 

Zajímavé je, že má varianta peptidu LAH4-L1 podobný vliv na strukturu vytvořených 

membrán jako některé detergenty (Wolf et al. 2017), což bylo pozorováno i pro magaininy 

(Bechinger 2005). Je tedy možné, že může LAH4 indukovat obdobné změny buněčné 

membrány jako výše zmíněný Tx100.  V rámci transfekčních experimentů buněk Jurkat jsem 

se také snažila zjistit, zda má peptid LAH4 vliv na buňky jako takové (obr. 22). Buňky byly 

nejprve inkubovány se samotným peptidem a až po 25 min byla přidána DNA (pGFPmax). 

Pokud by docházelo k ovlivnění transfekční účinnosti po preinkubaci peptidu s buňkami bylo 

by možné usuzovat možný vliv peptidu na membránu vedoucí k úspěšné transfekci. 

Vzhledem k celkově nízké úspěšnosti transfekce ale nebylo možné zjistit, zda má preinkubace 

peptidu s buňkami zásadní vliv na efektivitu transfekce. V budoucnu by bylo vhodné tento 

fenomén dále zkoumat.  

Aby bylo možné oddělit vliv Tx100 na infektivitu viru od vlivu vlastní defosforylace, 

byla v dalších experimentech využita fosfatáza APshrimp, pro jejíž fungování není Tx100 

potřebný a není tedy v pufru přítomen. Ukázalo se, že defosforylace virionů pomocí fosfatázy 

APshrimp vedla k mírnému zvýšení infektivity, ale vzhledem k malému množství naměřených 

dat nebyl tento výsledek statisticky průkazný (obr. 35).  

Pro zjištění vlivu APshrimp na fosforylační status viru byl MPyV opůsoben touto 

fosfatázou a následně spolu s kontrolním vzorkem wt MPyV analyzován pomocí imunoblotu 

(obr. 36, tab. 20). Proteiny byly detekovány pomocí protilátky vázající VP1 protein a také 

protilátky detekující fosforylované treoniny v sekvenci pThr-Pro. Ukázalo se, že po opůsobení 

viru APshrimp dochází nejspíše vlivem defosforylace ke změně mobility frakce VP1 proteinu 

wt MPyV. APshrimp je fosfatázou, která pravděpodobně přednostně defosforyluje 

fosforylované seriny (Mehta et al. 2009; Rizzolio et al. 2012), a proto by se odstranění 

fosfátové skupiny na serinech mohlo projevit změnou mobility frakce defosforylovaných VP1. 
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Alternativně lze uvažovat i o možnosti, že vlivem působení APshrimp došlo k zpřístupnění 

epitopu pro vazbu protilátky. Dřívější práce provedená v naší laboratoři totiž naznačila, že je 

VP1 v BC-smyčce fosforylován v pozici pThr-63 a pSer-66 (Musil 2019) v rámci sekvence 

PPT63PES63. Těsné sousedství těchto fosforylovaných aminokyselin tedy může teoreticky 

bránit vazbě pThr-Pro specifické protilátky. Je známo, že fosforylace může indukovat 

konformační změny VP1 a měnit schopnost protilátek rozeznávat sekvence v rámci  

BC-smyčky (Li et al. 1995). Z experimentu také vyplynulo, že defosforylace významně 

neovlivnila fosforylace sledovaných treoninů, a proto nebyl účinek na infektivitu tak výrazný.  

Byl analyzován i rozdíl fosforylačního statusu v sekvenci pThr-Pro (obr. 36, tab. 20) u 

VLP částic složených pouze z proteinu VP1 a částic složených z proteinů VP1/2/3. Ukázalo se, 

že částice složené z proteinů VP1/2/3 jsou fosforylovány na VP1 proteinu v této sekvenci v 

menší míře než částice složené pouze z VP1. To se zdá být v rozporu s nálezy v práci Li et al. 

(1995), kde přítomnost VP2 snižovala poměr pSer a zvyšovala poměr pThr, ale je třeba vzít v 

úvahu fakt, že naše práce se soustředila pouze na pThr-Pro sekvenci a neanalyzovala 

vzájemné poměry pThr-pSer ve VP1. Je pravděpodobné, že použití jiné fosfatázy, která 

přednostně defosforyluje pThr by napomohlo rozklíčovat vliv defosforylace na celkový 

fosforylační status VP1 proteinu wt viru a vyhodnotit, zda lze při zajištění správné fosforylace 

VP1 u VLP (např. defosforylací) dosáhnout zvýšení transferu genů pomocí VLP.  
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7 Souhrn 

Diplomový projekt se soustředil primárně na optimalizaci experimentálních přístupů, 

které by mohly být použity pro transfekce či transdukce obtížně transfekovatelné buněčné 

linie Jurkat. Diplomová práce si kladla za cíle: 

1) Ověřit možnost, že LAH4 peptid, který potencuje virovou infekci, může být využit jako 

transfekční agens, a to sám o sobě nebo v kombinaci s virovými částicemi nebo 

strukturami a také srovnat účinnost navržených přístupů s běžně dostupnými 

metodami transfekce na modelové buněčné linii Jurkat. 

a. Podařilo se zjistit, že LAH4 peptid je schopen transfekovat DNA do buněk 

Jurkat a také, že přidání VLP (VP1) do tohoto systému nemá pozitivní vliv na 

efektivitu transfekce. 

b. Pomocí metody rozložení a opětovného složení VLP se podařilo zabalit 

reportérový plazmid (pGFPmax) do VLP složených z proteinů VP1/2/3. 

Samotné rVLP nebyly schopny dopravovat DNA do buňky pro efektivní 

expresi GFP. Aplikace těchto částic bohužel nevedla k efektivní transdukci 

buněk Jurkat ani v přítomnosti peptidu LAH4 (ve srovnání s transfekcí 

samotnou DNA v přítomnosti peptidu). 

c. Podařilo se porovnat úspěšnost transfekce/transdukce pomocí systému 

LAH4/DNA a VLP s komerčním činidlem TurboFectTM a zjistit, že při 

transfekcích/transdukcích obtížně transfekovatelných linií nelze pomocí LAH4 

peptidu opakovaně dosáhnout lepších výsledků než s činidlem TurboFectTM. 

d. Při dopravě reportérové DNA do buněk Jurkat nebyl schopen ani LAH4 a ani 

TurboFectTM zajistit konzistentní výsledky.  

2) Zjistit, zda má fosforylační status MPyV VLP vliv na chování VLP při infekci nebo 

transdukci. 

a. Podařilo se zjistit, že je důležité při sledování infektivity viru zohlednit 

možnost vlivu složek obsažených v použitých chemikáliích. Neočekávaným 

výsledkem bylo zjištění, že mají subletální dávky Tritonu-X100 pozitivní vliv 

na infektivitu MPyV.  

b. Fosforylační status viru a VLP v sekvencích pThr-Pro proteinu VP1 se podařilo 

částečně charakterizovat pomocí metody SDS-PAGE a imunoblot. 

c. Defosforylace viru nastavená v testovaném systému nepřinesla signifikantní 

změnu v infektivitě viru; problematika si žádá další systematické testování 

tohoto fenoménu. 
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9 Přílohy 

 

 

 

 
Obr. P1: Strategie zpracování dat z průtokového cytometru při analýze efektivity 
transfekce/transdukce DNA do buněk Jurkat 
Uvedena analýza pro vzorek z experimentu kap. 5.10. Vzorek, ve kterém byly buňky Jurkat 
transfekovány 0,3 µg DNA (pGFPmax) s LAH4 peptidem v hmotnostním poměru WR = 15,9. Data 
byla zpracována v programu Kaluza 2.1 (BeckmanCoulter). 
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Obr. P2: Strategie zpracování dat z průtokového cytometru při analýze infektivity viru po 
defosforylaci a při inkubaci v různých pufrech 
Uvedena analýza pro vzorek z experimentu kap. 5.12.2. Vzorek, ve kterém byl virus 
defosforylován pomocí fosfatázy APshrimp a následně použit pro infekci permisivních buněk 3T6. 
Po 24 h od infekce byly buňky analyzovány pomocí průtokového cytometru. Data uvedená na 
obrázku byla zpracována v programu Kaluza 2.1 (BeckmanCoulter). 


