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SEZNAM ZKRATEK 
 
AFC      Antibody forming cells  
Ag         Antigen 
APC      Antibody presenting cells 
BCR      B cell receptor ( B buněčný receptor) 
CD        Cluster of differentiation 
CDR      Complementarity-determining region 
ELISA   an enzym-linked immunosorbent assay 
Ig           Imunoglobulin 
MHC      Major histocompatibility complex 
TCR      T cell receptor  (T buněčný receptor) 
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1. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Zrání prasečích B lymfocytů v periferii lze definovat na základě 

exprese povrchových molekul CD2 a CD21. V současnosti není známo, jakou 

roli v tomto vývoji hraje molekula SWC7. Základním cílem a očekávaným 

přínosem této diplomové práce je objasnit profil exprese molekul SWC7 na B 

buňkách u prasete a zjistit, zda jsme na základě těchto studií schopni hlouběji 

vysvětlit vyzrávání prasečích B lymfocytů v periferii. Tento cíl navrhujeme 

objasnit studiem následujících dílčích cílů: 

 

(1) Za pomocí průtokové cytometrie odhalit fenotyp a četnost B lymfocytů, které 

na svém povrchu nesou znak SWC7. 

 

(2) Zjistit, jakou roli hraje exprese molekuly SWC7 na B buňkách vzhledem 

k současnému modelu B buněčného vývoje, který popisuje vyzrávání B buněk 

na základě exprese molekul CD2 a CD21. 

 

(3) Charakterizovat jednotlivé subpopulace CD2/CD21/SWC7 B buněk za 

využití sortování buněk na průtokovém cytometru a jejich následným 

kultivováním in vitro. 

 

 (4) Určit za pomocí ELISA testů, které populace CD2/CD21/SWC7 B buněk 

jsou schopny produkovat protilátky typu IgM, IgG a IgA. 
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2. SOUHRN 

 

Cílem této diplomové práce je objasnit profil exprese molekuly SWC7 na 

B buňkách a případně její úlohu ve vyzrávání B lymfocytů. Zrání prasečích       

B lymfocytů v periferii lze v současné době definovat na základě exprese 

povrchových molekul CD2 a CD21. Jako experimentální metoda sloužící pro 

zjištění fenotypu B lymfocytů nesoucích na svém povrchu molekulu SWC7 byla 

používána průtoková cytometrie. Měření schopnosti produkce protilátek bylo 

provedeno metodou ELISA. Při základní fenotypizaci bylo zjištěno, že molekula 

SWC7 se vyskytuje pouze na povrchu IgM+ a CD21+ B buněk, které mohou, ale 

nemusí, na svém povrchu nést molekulu CD2. Na základě tohoto zjištění byly 

na sortovacím průtokovém cytometru získány čisté subpopulace IgM+CD21+ B 

buněk lišící se v expresi molekul SWC7 a CD2. Čisté subpopulace byly 

následně kultivovány a analyzovány pro zjištění změny fenotypu. Média ze 

sortovaných buněk byla odebírána a analyzována metodou ELISA na 

přítomnost prasečích protilátek IgM, IgG a IgA. Získané výsledky naznačují, že 

expresi molekul SWC7 na povrchu B buněk lze považovat za znak zrání, 

protože ztráta  této molekuly z povrchu buněk je nevratná a protože pouze 

SWC7— B buňky jsou schopné produkovat protilátky typu IgM a IgG. Proces 

zrání prasečích B lymfocytů probíhá pravděpodobně tak, že nejprve dojde u 

CD2+SWC7+ B buněk ke ztrátě molekuly CD2. Tato ztráta je důsledkem 

mezibuněčného kontaktu s její receptorovou molekulou CD48 nebo CD58 na 

povrchu antigen prezentujících buněk. Pokud nedojde k aktivaci B buňky 

autoantigeny, vyzrávají následně B buňky ztrátou molekuly SWC7 do zralých 

CD2—SWC7— stádií. Teprve v této fázi, kdy B lymfocyty nemají na svém 

povrchu  molekulu SWC7, může buňka aktivací obnovit expresi molekuly CD2 a 

pokračovat ve vyzrávání do CD21— výkonnostních stádií B buněčného vývoje.  
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The aim of this graduation thesis is to clarify the expression profile of the 

SWC7 molecule on B cells in swine and eventually to resolve its function during 

maturation. At present it is possible to define the maturation pathways of 

porcine B lymphocytes in the periphery on the base of the expression CD2 and 

CD21 cell surface molecules. The flow cytometry was chosen as a central 

experimental method for detection of B lymphocytes carrying SWC7 molecule 

on their surface. The ability of individual B cell subpopulation to produce 

antibodies was also measured by ELISA. Principal phenotype characterization 

showed that the SWC7 molecule is found only on the surface of IgM+ and 

CD21+ B cells. These may be CD2 positive or negative. Based on this finding, 

the individual subpopulations of IgM+ CD21+ B cells differing in expression of 

SWC7 and CD2 molecules were purified by flow cytometry. Subpopulations 

were thereafter cultivated and subsequently analyzed for alterations in their 

phenotype. Media from cultivated cells were also analyzed for presence of 

porcine IgM, IgG and IgA antibodies by ELISA. Results indicate that the 

expression of SWC7 molecule on the surface of B cells may be considered as a 

maturation marker because loss of SWC7 molecules from the cell surface is 

irreversible and because only SWC7— B cells are capable of producing IgM and 

IgG antibodies. We propose that B lymphocyte maturation in swine begins with 

CD2+SWC7+ B cells when then lose CD2 as a result of intercellular contact with 

the CD2 receptor molecules CD48 or CD58 on the surface of antigen 

presenting cells. Unless B cells are activated by a self-antigen, they normally 

mature by loss of SWC7 molecule into mature CD2—SWC7— B cells. Only 

CD2—SWC7— B lymphocytes can be activated which results in re-expression of 

CD2 and further development into CD21— effector B cells. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

 

3.1. LYMFATICKÉ ORGÁNY A BUŇKY IMUNITNÍHO SYSTÉMU 

 

Imunitní buňky se soustřeďují v lymfatických orgánech, které dělíme na 

primární a sekundární. V primárních lymfatických orgánech dochází ke vzniku a 

vývoji buněk imunitního systému [Jílek 2002]. Takovými orgány jsou například 

brzlík pro T buňky nebo kostní dřeň pro B buňky a zbytek leukocytárních řad. 

Mezi sekundární lymfatické orgány patří například slezina, lymfatické uzliny a 

jejich shluky (tonsily, Peyerovy plaky ve střevě, atd.). Jsou to místa, kde 

probíhají hlavní fáze antigenně specifických imunitních reakcí [Bartůňková a 

Hořejší 2002]. 

 

Buňky imunitního systému, které se shromažďují v lymfatických 

orgánech, se nazývají leukocyty a primárně pochází z pluripotentní kmenové 

buňky v kostní dřeni. Pod vlivem různých faktorů se kmenové buňky diferencují 

v rozdílné typy leukocytů. Z progenitorových kmenových buněk vznikají dvě 

základní linie - myeloidní a lymfoidní. Z myeloidní linie pocházejí monocyty, 

granulocyty a také  erytrocyty a  trombocyty. Lymfoidní linie dává vznik B a T 

lymfocytům a NK buňkám [Bartůňková a Hořejší 2002]. Zatímco převážná 

většina buněk imunitního systému patří k tzv. přirozené imunitě, která reaguje 

na výskyt existujících patogenních struktur, pouze T a B lymfocyty patří 

k buněčným složkám tzv. specifické imunity, která není omezována existencí 

antigenu v okolním prostředí. Schopnost B a T lymfocytů rozpoznat potenciální 

antigen ještě před tím, než se s ním tyto buňky setkají, je umožněna existencí 

specifických receptorů na jejich povrchu, které u T lymfocytů nazýváme T 

buněčnými receptory (TCR; „T cell receptor―) a u B lymfocytů B buněčné 

receptory (BCR; „B cell receptor―) [Krejsek a Kopecký 2004]. Tato diplomová 

práce je věnována studiu B buněk, a proto následující text bude zaměřen 

převážně na B buňky a jejich specifický BCR. 
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3.2. B BUNĚČNÝ RECEPTOR (BCR) 

 

BCR je antigenně specifický povrchový receptor B lymfocytů, který je 

schopen rozeznat antigen v nativní formě. Tím se liší od T buněk, které 

rozeznávají antigen na MHC molekulách. Komplex BCR se skládá 

z povrchového imunoglobulinu, který rozeznává vlastní antigen, a 

signalizačních molekul, které se podílejí na přenosu signálu a buněčné aktivaci. 

Povrchový imunoglobulin se skládá ze dvou těžkých a dvou lehkých řetězců 

(detailněji viz. kapitola 3.3.). Těžké řetězce jsou transmembránové proteiny, 

které mají na C-konci úsek 20 hydrofóbních aminokyselin, kterými jsou 

zakotveny v membráně. Mezi signalizační molekuly patří zejména dva 

transmembránové proteiny zvané Igα (CD79a, produkt mb-1 genu) a Igβ 

(CD79b, produkt B29 genu) [Bartůňková a Hořejší 2002]. Tyto proteiny mohou 

být nekovalentně spojeny s dalšími cytoplazmatickými proteiny umožňujícími 

vnitrobuněčnou signalizaci. BCR může být po modifikaci masivně vylučován do 

okolí. V tom případě mluvíme o protilátce  [Janeway a kol. 2001]. 

 

3.3. STRUKTURA IMUNOGLOBULINŮ 

 

Imunoglobulin se může vyskytovat ve dvou základních formách: 

membránové, kterou označujeme BCR, a sekretované formě, kterou nazýváme 

protilátka. Imunoglobulin se skládá ze dvou těžkých a dvou lehkých 

glykoproteinových řetězců (nebo jejich násobků). Těžké řetězce jsou vzájemně 

kovalentně spojeny disulfidickými můstky a ke každému těžkému řetězci je 

disulfidickým můstkem připojen jeden lehký řetězec (obr. 1). Oblast, kde jsou 

těžké řetězce spojeny disulfidickými můstky se nazývá pantová oblast 

[Bartůňková a Hořejší 2002].  Disulfidické můstky se vytváří i uvnitř jednoho 

řetězce a vytváří smyčky (domény). Lehké řetězce jsou tvořeny dvěma 

doménami: variabilní a konstantní. Těžké řetězce mají jednu doménu variabilní 

a dvě a více domén konstantních (detailněji viz. kapitola 3.4) [Jílek 2002].  

Každá doména je tvořena sekvencí 110-120 aminokyselin. Domény na N-konci 

těžkého i lehkého řetězce jsou variabilní a vytvářejí společně vazebné místo pro 

antigen. Každá molekula imunoglobulinu má tak dvě vazebná místa pro 

antigen. Molekula imunoglobulinu může být proteolyticky rozštěpena v pantové 
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oblasti na fragmenty. Enzymem papainem lze získat dva identické fragmenty 

nazývané Fab (každý má jedno vazebné místo pro antigen) a jeden fragment 

Fc, zatímco enzymem pepsinem lze získat jeden fragment s dvěma vazebnými 

místy F(ab‘)2 a jeden fragment Fc [Bartůňková a Hořejší 2002] 

 

Obrázek 1 : Struktura BCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku je znázorněn membránově vázaný imunoglobulin včetně 

molekul účastnících signální transdukce. Převzato z Šinkora, 2003 a upraveno. 

 

 

Existují dva typy lehkých řetězců, κ a λ, které se liší primární strukturou 

svých konstantních domén, avšak jejich všeobecné a vazebné vlastnosti jsou 

podobné a zastupitelné. U savců rozlišujeme pět skupin těžkých řetězců : μ, δ, 

γ, α, a ε. Imunoglobuliny tvořené těmito typy těžkých řetězců se nazývají IgM, 
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IgD, IgG, IgA a IgE. Některé typy imunoglobulinů (zejména IgG a IgA) mají i své 

podtypy (izotypy), které se liší počtem cystinových můstků v pantové oblasti a 

detaily struktury jednotlivých domén. Počet a struktura jednotlivých podtypů je 

druhově specifická a liší se v rámci všech čelistnatců. Kterýkoli typ těžkého 

řetězce se může párovat s lehkými řetězci κ i λ a vytvořit molekulu 

imunoglobulinu [Bartůňková a Hořejší 2002]. S typem a podtypem 

imunoglobulinu souvisí i celkový vzhled a funkčnost protilátky a jednotlivé 

molekuly imunoglobulinů se mohou pomocí speciálních molekul svazovat do 

ještě větších násobných celků [Šinkora 2003]. Například sekretovaná molekula 

IgM může existovat ve formě pentamerů, kde jsou jednotlivé imunoglobuliny 

spojené do kruhu cystinovými můstky a sdruženy jedním strukturně odlišným 

řetězcem zvaným J řetězec. IgM je prvním izotypem protilátek, který se tvoří po 

setkání s antigenem a teprve později se tvoří další izotypy (IgD, IgG, IgA či IgE).  

Nejčastějším sérovým izotopem je IgG. Molekula IgA je ve velkém množství 

sekretována na povrchu sliznic, kde tvoří součást ochrany proti 

mikroorganismům. Molekula IgE se zvýšeně vyskytuje při parazitárních nákaze 

a při atopií. [Bartůňková a Hořejší 2002] 

 

3.4  VÝVOJ B BUNĚK A TVORBA BCR V PRIMÁRNÍCH LYMFATICKÝCH 

ORGÁNECH 

 

Název B buňka je odvozen od označení Fabriciova burza, což je 

specifická tkáň ptáků na dorsální části zadního střeva, kde probíhá vývoj 

většiny B lymfocytů [Jenawya a kol. 2001]. U intenzivně studovaných savců 

(jako je člověk či myš) se B lymfocycty vyvíjejí ve fetálních játrech a později 

v kostní dřeni [Nunez a kol. 1996] U jiných savců (jako je králík či ovce) kostní 

dřeň neprodukuje dostatek B buněk a jejich vývoj může zahrnovat různé tkáně 

včetně apendixu nebo kyčelníkových oblastí střeva [Press a kol. 1993, Crane a 

kol. 1996].  

 

Tvorba BCR probíhá během vývoje B buněk náhodným spojováním (tzv. 

přeskupením, angl-rearrangement) mnohdy velmi početné skupiny genových 

segmentů. Repertoár BCR tedy vzniká na úrovni DNA. Genové přeskupení je 

následované transkripcí a translací.Tyto genové segmenty jsou jako templát pro 
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přepis do proteinové podoby před přeskupením nefunkční a jsou na základě 

jejich pozice po přeskupení rozdělovány do čtyř skupin: V geny (variabilní, angl. 

variable), D geny (rozdílný, angl. diversity), J geny (spojovací, angl. joining) a C 

geny (konstantní, angl. constant). Výsledkem přeskupení je velké množství 

molekul s vlastní sekvencí aminokyselin, které poskytují svému nositeli 

obranyschopnost k mimořádně velkému počtu potenciálních antigenů. Unikátní 

pro tento systém je skutečnost, že tvorba vazebného místa receptorů je 

předvídavá a není omezována přítomností antigenu v okolním prostředí (B 

buňky produkují specifické receptory proti potenciálním antigenům ještě před 

tím, než se s nimi setkají). Tento systém proto v konečném důsledku umožňuje 

změnu genotypu jedince během jeho života a přežití druhu tak není závislé na 

generace trvajícím přírodním výběru díky spontánním mutacím zárodečných 

genů. Protože změny vazebného místa BCR probíhají na úrovni DNA, každá 

jednotlivá B buňka nese na svém povrchu BCR s pouze jednou vazebnou 

specifitou a je schopna produkovat protilátky různých typů a podtypů se stejnou 

vazebnou specifitou. [Šinkora 2003] 

 

Přeskupení těžkých a lehkých řetězců při vývoji B buňky probíhá 

postupně. Nejprve probíhá přeskupení u těžkých řetězců (H-řetězců, angl-

heavy), kdy dochází ke spojení VH a DH segmentu, a poté připojení VDH 

meziproduktu k segmentu JH, čímž vzniká VDJH komplex. Důležitá při tomto 

procesu je skutečnost, že během VDJH přeskupení může docházet díky 

přítomné enzymatické aktivitě (3‗->5‘ a 5‘->3‘ exonukleázy a terminální 

deoxynukleotidyl transferáza (TdT)) k náhodnému zkracování a prodlužování V, 

D a J segmentů. Výsledkem je náhodná sekvence, která je zčásti nezávislá na 

genomu jedince a určuje náhodnou specifitu protilátky [Melchers a kol. 1993]. 

Buňky s přeskupenými VDJH geny mohou následně diferencovat pouze v 

případě, že je jejich produkt přeskupení funkční (díky náhodnému spojování, 

prodlužování a zkracování V, D a J segmentů musí být ve správném čtecím 

rámci, neobsahovat stop kodony pro ribozomy a musí být schopen asociovat s 

lehkým řetězcem a vytvořit tak funkční molekulu imunoglobulinu) [Butler a kol. 

1996, Reynaud a kol. 1989, McCormack a kol. 1991]. Funkčnost těžkého 

řetězce se testuje pomocí pre-BCR receptoru, kdy se molekula právě 

přeskupeného a přeloženého těžkého řetězce imunoglobulinu spojuje s tzv. 
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záchranným lehkým řetězcem (SLC, z angl. Surrogate Light Chain). SLC je 

složen ze dvou řetězců (5 a VpreB), z nichž ani jeden nepodléhá přeskupení, 

a proto jsou neměnné ve své sekvenci i struktuře [Melchers a kol. 1993]. Pouze 

funkční těžké řetězce jsou schopny se spojit se SLC a vytvořit pre-BCR 

receptor, který poté dodává signál zastavující další přeskupování genů v oblasti 

pro těžký řetězec a umožňující přeskupování lehkých řetězců [Ehlich a kol. 

1993, Ghia a kol. 1996]. Pokud je VDJH přeskupení nefunkční, může se pokusit 

budoucí B buňka přeskupit VDJH geny ještě na druhém chromozómu se stejnou 

šancí na úspěch. V případě i druhého neúspěchu buňky samovolně hynou tzv. 

spontánní smrtí, neboli apoptózou. Ve skutečnosti méně než 50% všech 

prekurzorů B buněk je schopno přeskupit funkční geny pro těžké řetězce a 

pokračovat v dalším vývoji, kdy dochází k přeskupování lehkých řetězců [Jones 

a kol. 2003]. Přeskupování lehkých řetězců (L-řetezce, angl-light) probíhá 

podobným způsobem, který byl popsán pro těžké řetězce. Výjimkou je 

skutečnost, že (1) u lehkých řetězců dochází pouze k spojování VL k JL 

segmentu za vzniku VJL komplexu, (2) VL a JL geny jsou dvojího druhu (V κ a Jκ 

nebo V λ a J λ) a jsou při sestřihu na sobě nezávislé, protože jsou umístěny na 

různých chromozomech a (3) uspořádání V a J segmentů lehkých řetězců na 

úrovni DNA umožňuje mnohonásobné přeskupování, ve kterém lze chybný 

čtecí rámec a případné stop kodony poopravovat až do doby, kdy se podaří 

vytvořit funkční lehký řetězec. Vytvořit produktivní lehký řetězec se proto podaří 

téměř každé budoucí B buňce [Šinkora 2003]. V následném vývoji B buňky je 

SLC nahrazen autentickým lehkým řetězcem za vzniku nezralé B buňky, která 

má na svém povrchu funkční imunoglobulin tvořící BCR a která je exportována 

z primárního lymfatického orgánu do periférie [Ehlich a kol. 1993, Ghia a kol. 

1996]. Pro přehled B lymfopoezy viz. obrázek 2. 
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V1 J1Dn JnJ2D2V2 V3 Vn D1 CV1 V2

V1 J1 JnJ2V2 V3 Vn CV1 V2

DH JHVH C

JLVL CL

přeskupení těžkých řetězců

IgH (HC) SLC

(záchranný LC)

+

Pre-BCR (nefunkční = SMRT; funkční = PŘEŽITÍ)

přeskupení lehkých řetězců

BCR (HC+LC)

5

[CD179b]

VpreB

[CD179a]

+

VpreB 5

Obrázek 2 : Tvorba BCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek znázorňuje tvorbu BCR, která probíhá sekvenačně (v 

jednotlivých po sobě jdoucích krocích). Po přeskupení těžkých řetězců dojde ke 

spojení μHC proteinu se záchranným lehkým řetězcem (SLC) za vzniku 

pre-BCR. Pokud je pre-BCR funkční, buňka pokračuje ve svém vývoji 

přeskupením lehkých řetězců. Funkční lehký řetězec se poté spojuje s μHC za 

vzniku autentického BCR.  Pokud je pre-BCR nefunkční, buňka umírá. Obrázek 

převzat z přednášky Dr. M. Šinkory byl vytvořen na základě dat Hardy a 

Hayakawa, 2001. 

 

Specifita vazebného místa BCR ve vazebné oblasti je určována třemi 

krátkými úseky. Tyto tři variabilní úseky jsou označovány CDR1-3 (angl. 

complementarity-determining region) a jsou od sebe odděleny čtyřmi základními 

úseky, které jsou méně proměnlivé a jsou označovány FR1-4 (angl- 

framework). Molekula imunoglobulinu je v terciální struktuře poskládána tak, že 

CDR oblasti tvoří vazebné místo a obepínají antigen (obr. 4). CDR1 a CDR2 

oblasti jsou určovány V genovými segmenty, CDR3 oblast je určována oblastí 

přeskupení V, D a J segmentů. Díky svému prostorovému uspořádání je CDR3 
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VH-CDR3

VH-CDR1

VH-CDR2

VL-CDR3

VL-CDR2

VL-CDR1

HC

LC

oblast pro specifitu protilátek zásadní (obr. 3), což také dokázaly funkční studie 

[Davis a Bjorkman 1988, Tonegawa 1983]. Protože sekvence CDR3 oblasti je 

ve skutečnosti nezávislá na genomu jedince (viz. výše), mohou i živočišné 

druhy s omezeným počtem V, D a J genů vytvořit stejné spektrum protilátek 

jako živočišné druhy s vysokým počtem těchto segmentů. Takovým příkladem 

je například prase, které tvoří stejný repertoár protilátek jako člověk (který má 

desítky VH a DH segmentů a šest JH segmentů), a přitom má ve svém genomu 

pouze jeden JH, dva DH a osm nejpoužívanějších VH genů (tedy teoreticky 

pouze 16 druhů kombinací) [Šinkora 2003]. 

 

Obrázek 3 : Znázornění CDR3 oblasti na molekule imunoglobulinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku je znázorněn kalotový model CDR3 oblasti imunoglobulinu. 

Můžeme vidět, že všechny CDR oblasti  se vyskytují v místě, které je nezbytné 

k rozpoznání antigenu. Na obrázku vlevo dole je pak znázorněna interakce 

těchto oblastí s antigenem. Obrázek převzat z přednášky Dr. M. Šinkory byl 

vytvořen na základě strukturálních dat databáze PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/).  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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3.5. ZRÁNÍ B LYMFOCYTŮ V PERIFÉRII  

 

Nezralá B buňka, která vycestovala z primárního lymfatického orgánu, 

prodělala během svého vývoje pozitivní selekci (funkční BCR schopný vázat 

antigen zajistil přežití této B buňky). Pro správné fungování imunitního systému 

je však důležitý také mechanismus negativní selekce. Tento děj zajišťuje, že 

nezralé buňky schopné vázat antigen budou tento antigen snášet (tolerovat), 

zatímco zralé B buňky budou tvořit pouze repertoár antigen-specifických buněk, 

které nereagují s vlastními autoantigeny. Tato fáze vývoje B lymfocytů probíhá 

v periférii (sekundárních lymfatických orgánech, krvi a nelymfoidních tkáních). 

Tolerance B buňky k antigenu je zajišťována třemi způsoby: (1) eliminace 

(delece), (2) neodpovídavost (anergie) nebo (3) revize BCR (sekundární 

přeskupení lehkých řetězců a změna vazebnosti). Typ odpovědi je v závislý na 

typu antigenu, síle vazby BCR k antigenu, anatomickém místu výskytu B buňky 

a také na tom, v jakém stádiu vyzrávání se B buňka právě nachází a jaké 

stimulační a pomocné signály obdrží ze svého okolí. Čerstvě vzniklé B buňky 

vycestovalé z primárních lymfatických center jsou nejvíce náchylné k negativní 

selekci, signalizace přes BCR bez dalších pomocných signálů vede k potlačení 

těchto buněk a ke snášenlivosti antigenu. Má se za to, že asi 60-70% všech 

funkčních B buněk vzniklých v primárních lymfatických centrech je silně 

autoreaktivních. Připočteme-li eliminaci nízko-autoreaktivních B buněk při 

cirkulaci skrze tělo jedince, sníží se původní soubor funkčních B buněk na 

pouhých přibližně 15%. B lymfocyty, jejichž BCR neváže antigen, vyzrávají 

postupně do zralých B buněk. Zralou B buňku lze aktivovat skrze BCR jen v 

případě, že dodané signály jsou podány ve správném pořadí, správným 

způsobem, ve správné intenzitě a na správném místě. Tento proces je většinou 

kontrolován pomocnými T buňkami, které rozpoznávají část stejného antigenu 

prezentovaného na MHC-II molekulách B buněk svými TCR. Funkčně se po 

stimulaci zralá B buňka mění v B buněčný blast a proliferuje. Většina B blastů 

se následně mění v protilátky produkující buňku (AFC, angl. antibody forming 

cells) a dále pak v plasmatickou buňku, jejíž hlavní činností je produkovat 

protilátky. Některé B blasty se mohou  měnit v pamětˇové buňky [Azulay-Debby 

H. and Melamed D. 2007, Edry E., Melamed D. 2004,  Šinkora 2003, Allman a 

kol. 2004 ]. 
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S vyzráváním buněk souvisí i změna typu (třídy) imunoglobulinu. 

Přeskupené VDJH geny lze při sestřihu připojit k různým druhům konstantních 

(CH) genů těžkého řetězce. Změna typu CH genu se projeví změnou izotypu 

imunoglobulinu. V primárních lymfatických centrech při vývoji B buňky dochází 

nejprve k tvorbě μ těžkého řetězce, protože Cμ segment leží nejblíže VDJ 

oblasti [Šinkora 2003]. To je také důvod toho, že (1) se u B buněk při jejich 

vývoji nejdříve objevuje povrchový IgM, (2) časná exprese IgM je průvodním 

znakem nezralých B buněk a (3), IgM je produkován do okolí buněk jako první 

protilátka před následnou změnou izotopu, ke kterému dochází v pozdějším 

vyzrávání B buňky. Ke změně exprese C genu těžkého řetězce dochází dvěma 

možnými způsoby. Buď může být primární RNA sestřižena alternativními 

sestřihy, nebo může být vzdálenější C gen těžkého řetězce rekombinován blíže 

k JH oblasti podobným způsobem, jako je tomu u VDJ přeskupení. Prvně 

popsaný způsob je u AFC a plazmatických buněk méně častý a uplatňuje se 

především u nezralých a zralých B buněk, které mají BCR s dvojím typem CH 

řetězce (například IgM+IgD+ B buňky nebo IgM+IgE+ B buňky). Druhá alternativa 

je u AFC a plazmatických buněk častější, je však nevratná, neboť u ní dochází 

k odstranění DNA, která leží mezi JH genem a příslušně spojovaným CH genem 

(pak vznikají například IgA+, IgG+ nebo IgE+ B buňky). Nejdůležitější faktory, 

které ovlivňují změnu izotopu B buňky, jsou T lymfocyty a cytokiny jimi 

produkované [Hardy a Hayakawa 2001, Hentges F. 2004, Šinkora 2003, Wang 

a Clarke  2004].  

  

3.6.POVRCHOVÉ ZNAKY B LYMFOCYTŮ 

  

Některé povrchové molekuly jsou společné pro mnohé leukocyty, protože 

zajišťují společné základní funkce (např. membránový transport). Jiné 

povrchové molekuly jsou podle funkční specializace přítomné pouze na určitých 

subpopulacích. Této skutečnosti se také využívá při určování jednotlivých 

leukocytárních populací [Bartůňková a Hořejší 2002]. 

 

B buňky mohou být charakterizovány mnoha povrchovými znaky. 

Základními povrchovými znaky B lymfocytů je soubor molekul, které jsou 
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spojeny s BCR a které se podílejí na B buněčné aktivaci. Nejznámějšími BCR 

přidruženými molekulami jsou Ig- (CD79a, produkt mb-1 genu) a Ig-  (CD79b, 

produkt B29 genu) (viz obr č. 1). B buňky jsou však charakterizovány i dalšími 

povrchovými znaky, které nemusejí být spojeny s BCR nebo nemusejí být 

přísně specifické pro B buňky. Takovými povrchovými molekulami jsou 

například MHC molekuly II. třídy (MHC-II), komplementové receptory (např. 

CR1/CD35 nebo CR2/CD21), Fc receptory nebo kostimulační molekuly pro 

aktivaci jinými buněčnými typy jako je CD80/86. Je to i řada další znaků jako 

například CD5, CD6, CD11c, CD9, CD10, CD23, CD25, CD2, CD38, CD40, 

CD30, CD31 nebo CD38, které jsou již specifické pro různé subpopulace B 

buněk a vývojová stádia buněk B linie. Povrchové znaky jako BCR, CD19, 

CD20, CD21, CD22, CD37, CD39, CD40 a CD79 jsou většinou považovány za 

specifické pro buňky B linie. Doprovodné znaky mají specifický účel pro 

funkčnost B buněk a umožňují sledovat vývoj B lymfocytů krok po kroku (viz. 

obr. 4). Umožňují také sledovat funkční charakteristiky B buněčných 

subpopulací. Poznání funkčních charakteristik těchto molekul pak pomáhá 

pochopit chování B buněk ve vztahu k okolí i k jiným buňkám. Mnoho z těchto 

znaků se například uplatňuje při aktivaci B buněk za pomoci  T-pomocných 

lymfocytů. Takovými znaky jsou například CD40 molekula, která se páruje se 

svým ligandem CD40L na povrchu T buněk nebo CD80/86 molekuly, které se 

párují s T buněčným ligandem CD28. Jiné znaky se podílejí například při 

aktivaci zralých B buněk skrze BCR. Takovými molekulami jsou například CD21 

(komplementový receptor typu 2), CD23 (nízko-afinitní receptor pro IgE), CD35 

(komplementový receptor typu 1), CD19 (BCR koreceptor a signalizační 

protein) a CD81 (tetra-span membránový protein) [Carroll a kol., 1988]. 

Komplex CD19/CD21/CD81 pak tvoří signálně transdukční komplex a zvyšuje 

signalizaci skrze BCR při aktivaci komplementem potažených antigenů [Carter 

a Fearon, 1992; Matsumoto a kol., 1993]. Je však důležité též připomenout, že 

identifikace a charakterizace B buněk pomocí povrchových znaků je zčásti 

druhově specifická. Mnoho znaků vyskytujících se například na myších B 

buňkách nelze najít na lidských B lymfocytech a naopak. Proto je velmi důležité 

vždy pečlivě potvrdit a správně interpretovat význam jednotlivých znaků ve 

vztahu k určité populaci buněk a zkoumanému druhu. V této diplomové práci se 

zabýváme studiem prasečích B lymfocytů a poznání povrchových znaků a 
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vývojových stádií B buněk u tohoto druhu je uvedeno dále [Šinkora 2003, 

Bartůňková a Hořejší, Reth M. 1992, Fearon D.T. a Carter R.H. 1995, Sinclair 

NRSC 1969, Macardle a kol 1997 ] .  

 

Obrázek 4 : Povrchové znaky specifické pro určitá vývojová stadia u lidí a myší 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek znázorňuje vývoj B buňky od preB buňky po zralý B lymfocyt. 

Stav exprese RAG (rekombinační aktivační geny), TdT (terminální 

deoxynukleotidil tranferáza), μHC (těžký řetězec pro IgM) a SLC (záchranný 

řetězec) je vyznačen uvnitř každého vývojového stadia B buňky. Silné kružnice 

naznačují buňky v proliferační fázi a slabé kružnice značí buňky v klidové fázi 

buněčného cyklu. Hvězdice znázorňují buňky, které umírají na základě pozitivní 

nebo negativní selekce. Ve spodní části obrázku jsou uvedeny základní 

povrchové znaky jednotlivých stadií vývoje B lymfocytu. Převzato z Šinkora, 

2003 na základě dat Hardy a Hayakawa, 2001. 
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3.7. PRASE JAKO EXPERIMENTÁLNÍ MODEL 

 

Prasata jsou fylogeneticky poměrně hodně vzdálená primátům, což 

způsobuje určité odlišnosti v jejich imunitním systému [Šinkora a kol., 2005]. 

Prasečí lymfocyty jsou například značně heterogenní a obsahují několik 

buněčných populací, které nemají svůj přesný protějšek ani u lidí či myší. 

Příkladem může být (1) výskyt unikátní populace CD4+CD8+  T buněk 

v periférii, (2) nadměrný výskyt  T buněk, které jsou mnohdy početnější než 

 T lymfocyty a které můžeme rozdělit do nejméně 3 subpopulací na základě 

exprese molekul CD2 a CD8 nebo (3) vysoký počet buněk nesoucích na svém 

povrchu CD8 molekulu, které zahrnují NK buňky,  T a  T lymfocyty. 

Dalším příkladem je skutečnost, že všechny prasečí B lymfocyty nesou na 

svém povrchu molekulu CD25 (typický aktivační znak T lymfocytů u lidí a myší) 

a mohou se lišit v povrchové expresi molekul CD2 donedávna považovaných za 

typický znak T lymfocytů [Šinkora J. a kol., 1998].  

 

B buněčná lymfopoéza u prasat je na rozdíl od myší a lidí 

pravděpodobně omezena pouze na embryonální vývoj. B lymfopoetická aktivita 

začíná ve žloutkovém vaku dvacátého dne těhotenství, třicátého dne 

těhotenství se přesouvá do fetálních jater a v kostní dřeni jí lze nalézt až 

čtyřicátý pátý den těhotenství [Šinkora M. a kol., 2003]. Lymfopoetická aktivita 

v kostní dřeni dosahuje vrcholu mezi šedesátým a osmdesátým dnem 

těhotenství a během této periody je vytvořena většina periferních B buněk 

stejným mechanismem VDJ přeskupení, jak bylo popsáno výše [Šinkora 2008]. 

Pomocí průtokové cytometrie bylo zjištěno, že první periferní B buňky pozitivní 

na přítomnost IgM se objevují ve fetální krvi a slezině čtyřicátého dne 

těhotenství [Šinkora M. a kol., 2001]. Místo vývoje B buněk po narození však u 

prasat není dosud přesně určeno. Prasata jsou spárkatí savci stejně jako ovce, 

skot či koně, u kterých byl vývoj a rozšíření počtu B buněk po narození 

lokalizován do oblastí specifických folikulů rozprostřených v oblasti kyčelníku, 

oblasti známe jako ileální Peyerské pláty (IPP) [Yasuda a kol. 2006]. Tyto 

specifické orgány jsou podobné Fabriciově burze ptáků a diverzifikace B buněk 

zde probíhá pravděpodobně obdobným způsobem – procesem zvaným genová 
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konverze. Při tomto procesu se mění BCR na úrovni DNA podobně jako při 

vývoji B buněk v kostní dření, nicméně genové segmenty se nepřeskupují, ale 

vyměňují [Yasuda a kol. 2006]. Genová konverze využívá rekombinace 

krátkých nukleotidových sekvencí mezi homologickými molekulami DNA a její 

používání si při evoluci jednotlivých zvířecích druhů vynutilo využití pouze 

omezeného množství variabilních genů pro těžké řetězce protilátek (VH genů). 

Při genové konverzi se proto neprodukují nové B buňky, ale dochází k vývoji 

nového repertoáru somatickou diverzifikací původního souboru B buněk. Je 

pozoruhodné, že u prasat lze nalézt  IPP [Yasuda a kol. 2006] a že všechny VH 

geny prasat patří do skupiny, která je vysoce homologická lidským VH3 genům 

[Butler a kol. 1996]. U prasat byl také prokázán výskyt chimérických VH genů, 

které jsou průvodním jevem genové konverze [Butler a kol. 1996]. Všechny tyto 

nálezy nasvědčují tomu, že IPP by u prasat mohly být rozhodujícím orgánem při 

vývoji B buněk po narození. Na druhou stranu výsledky z laboratoře Dr. Šinkory 

ukazují, že přinejmenším během vývoje plodu je kostní dřeň prasat vysoce 

aktivním B buněčným orgánem [Šinkora a kol. 2000a]. Bylo též prokázáno, že 

produkty genové konverze pozorované u prasat mohou být experimentálně 

vysvětleny jako artefakty metody PCR amplifikace genů, která se používá při 

analýze [Šinkora a kol. 2000b]. Tyto nálezy naznačují, že prasata mohou 

představovat specifický případ zvířecího druhu, který během evoluce zachoval 

vývoj B buněk v kostní dřeni, jako je tomu u lidí a myší, a přesto vyvinul 

alternativní místo vývoje B buněk v IPP a omezil VH repertoár stejně jako ovce 

či skot. Problematika vývoje B buněk u prasat se v současnosti intenzivně 

studuje jak v laboratoři Prof. J. E. Butlera (University of Iowa, Iowa City, USA), 

tak laboratoři Dr. M. Šinkory (Mikrobiologický ústav AVČR,v.v.i., Nový Hrádek). 

 

Podobně jako vývoj, tak ani zrání prasečích B lymfocytů v periférii není 

přesvědčivě vysvětleno. Z důvodu absence jiných protilátek specifických pro B 

buňky byla většina studií provedena za použití protilátky proti těžkému řetězci 

IgM (HC). Tato anti-HC protilátka označuje všechny IgM pozitivní buňky, 

takže opomíjí plazmatické buňky a B buněčné prekurzory [Šinkora a kol., 2009]. 

Na druhou stranu značí naprostou většinu buněk v periferii, což bylo dokázáno i 

pomocí křížově reagující protilátky proti lidskému CD79 (Ig- molekula). 
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Problém této protilátky je však skutečnost, že značí oblast CD79 molekuly 

uvnitř buňky a k značení je nutná permeabilizace a usmrcení buněk. To 

znemožňuje její využití na živých buňkách a v buněčných kulturách. Dosavadní 

analýzy ukázaly, že všechny μHC+ buňky u prasat jsou také MHC-II, CD25 a 

CD45RC pozitivní [Šinkora a kol. 2009]. Fetální studie prokázaly, že prakticky 

všechny nezralé μHC+ buňky jsou zároveň CD21+ a CD2+ [Šinkora a kol. 1998, 

Šinkora a kol. 2005]. Na druhou stranu lze pozorovat, že u dospělých prasat 

nebo virem infikovaných mladých selat značná část B buněk nemá na svém 

povrchu CD2 anebo CD21 molekuly [Šinkora a kol. 2009]. Tento nález vedl ke 

studiím CD2/CD21 subpopulací B buněk, které částečně vysvětlují vyzrávání 

prasečích B lymfocytů v periférii (viz. obrázek 5) [Šinkora a kol. 2009 a 

nepublikované nálezy]. V rámci těchto studií bylo prokázáno, že CD2+CD21+ B 

buňky tvoří směsnou populaci naivních B buněk (Obr. 5–1) a B buněk, které 

byly aktuálně aktivovány (Obr. 5–6). Populace CD2—CD21+ B buněk (Obr. 5–3) 

se objevuje až po narození a úspěšné kolonizaci trávicího traktu. Molekula CD2 

u B buněk pravděpodobně funguje stejně jako u T buněk a má tedy adhezivní 

funkci. Ke ztrátě molekuly CD2 (Obr. 5–2) dochází výsledkem mezibuněčného 

kontaktu s její receptorovou molekulou CD58 na povrchu aktivovaných antigen 

prezentujících buňkách (APC, angl-antigen presenting cells). Sortovací 

experimenty za použití čistých subpopulací B buněk prokázaly, že CD2—CD21+ 

B lymfocyty (Obr. 5–3) téměř okamžitě (v řádu minut až několika hodin) 

získávají po aktivaci (Obr. 5–4) zpět molekuly CD2 na svém povrchu (Obr. 5–5) 

a vracejí se zpět do populace CD2+CD21+ B buněk (Obr. 5–6). To naznačuje, 

že po aktivaci je molekula CD2 znovu obnovena na povrchu. Aktivované B 

buňky (Obr. 5–6) v další fázi vývoje vyzrávají a ztrácí molekuly CD21 (Obr. 5–

7). Toto je nezvratný proces, protože sortované CD21— B buňky nikdy 

nezískávají CD21 zpět a vznikají de novo jako nová populace. V CD2+CD21— 

stádiu vývoje (Obr. 5–8) se B buňky značně dělí a zvyšují svůj počet. Při dalším 

vyzrávání a vzniku plazmatických buněk dochází ke ztrátě povrchové exprese 

IgM (buňky jsou stále v proliferační fázi buněčného cyklu) a případně i CD2 

(Obr. 5–9). V CD2—CD21— stádiu (Obr. 5–10) se B buňky dostávají do klidové 

fáze a již pouze vylučují protilátky jako plazmatické buňky. Transformace B 

buněčných populací do plasmatických buněk byla též potvrzena ELISA testy 

buněčných supernatantů, které potvrdily výše uvedené závěry.  
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Obrázek 5 : Model vyzrávání B lymfocytu v cirkulaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek znázorňuje vývoj B lymfocytu na základě exprese molekul CD2 

a CD21. Nezralé stadium CD2+CD21+ ztrácí molekulu CD2 a ve stadiu CD2—

CD21+ je připravené na aktivaci, po které obnovuje expresi molekuly CD2. Při 

dalším vyzrávání dochází ke ztrátě exprese molekuly CD21 a poté CD2 a 

přeměně na zralá výkonnostní stadia.  

 

 

3.8. ZKOUMANÉ PRASEČÍ ZNAKY 

 

CD1 

Prasečí  molekula CD1 je protein s těžkým řetězcem  o velikosti 40 

kDa a lehkým řetězcem s molekulovou hmotností 12 kDa [Haverson a kol. 

2001]. Tento protein je podobný lidskému CD1 [Chun a kol. 1999]. U prasete i 

člověka je tento znak exprimován  například na části B buněk a některých 

makrofázích [Peskowitz a ko. 1990, Saallmuler a kol. 1989, Salmon a kol. 

2000]. 
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CD2 

CD2 je 50 kDa velký transmembránový glykoprotein [Saalmuller a 

kol. 1989]. V periferní krvi má na svém povrchu molekulu CD2 většina αβ T 

buněk [Hirt a kol. 1990, Saalmuller a kol. 1990, Yang a kol. 1996]. B buněčné 

prekurzory u prasat exprimují CD2 v nízké densitě [Šinkora J. a kol 1998, 

Šinkora 2002]. 

 

CD21 

CD21 je transmembránový glykoprotein o velikosti 145kDa. Exprese 

tohoto znaku byla prokázána na  B buňkách a na  folikulárních dendritických 

buňkách [Naessens a kol. 1990, Saalmuller a kol. 2005]. S největší 

pravděpodobností jde o homologní molekulu k lidskému a myšímu CD21 se 

stejnou funkcí. 

 

SWC7 

Tento znak je exprimován na podmnožině B buněk a na folikulárních 

dendritických buňkách v zárodečných centrech různých lymfoidních orgánů 

(mandle, lymfatické uzliny, Peyerovy plaky [Bullido a kol. 1999] a na velké části 

B buněk v brzlíku a kostní dřeni [Šinkora J. a kol 2001], ale není exprimován na 

zbytku cirkulujících B lymfocytů [Bullido a kol. 1999]. Po aktivaci Phorbol 

esterem je SWC7 molekula vyjádřena na většině B buněk cirkulujících v krvi a 

na podmnožině T buněk [Bullido a kol. 1999, Šinkora J. a kol 2001].  SWC7 

molekula je pravděpodobně dimer dvou proteinů o velikosti cca 24kDa 

spojených kovalentně disulfidickými můstky [Bullido a kol. 1999].  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

4 .1. MATERIÁL A METODY 

 

4.1.1. Roztoky, činidla, média 

 

deionizovaná voda  

Pitná voda upravená destilací a následnou deionizací na ionto-měničové koloně 

Aqua osmotic typ 2 na finální vodivost 0,1 µS/cm. 

 

PBS pufr 

Fosfátem pufrovaný fyziologický roztok: 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 4,3 mM 

Na2HPO4x10H2O, 1,4 mM KH2PO4 v deionizované vodě, pH 7,4 (všechny 

chemikálie SIGMA-ALDRICH). 

 

FACS-GEL 

PBS obsahující 0,2% želatinu (Gelatine from Cold Water Fish Skin, SIGMA-

ALDRICH) a 0,1% NaN3. 

 

FACS-Azid (PBS-Azid) 

PBS obsahující 0,1% NaN3. 

 

FACS-GF (PBS-GF) 

PBS obsahující 5,5 mM D-glukosu a 20% fetální telecí sérum. 

 

FACS-NMS 

10% neimunní myší sérum (komplement inaktivované při 65°C po dobu 15 

minut) a 0,1% NaN3 v PBS. 

 

Tűrkův roztok 

3% kyselina octová a 1% genciánová violeť ve fyziologickém roztoku. 
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Kultivační médium 

Kompletní RPMI 1640 médium obsahující 20mM L-glutamin, 25mM HEPES, 

10% fetální telecí sérum, 1mg/ml Streptomycin a 100U/ml Penicilin (všechny 

chemikálie PAA laboratories). 

 

PTS pufr 

Pufr na ředění protilátek ( PBS Tween Solution): PBS obsahující 0,05 % Tween 

20 (SIGMA-ALDRICH). 

 

EWS pufr 

Promývací pufr ELISA (ELISA washing solution): 0,09% NaCl a 0,05% Tween 

20 (SIGMA ALDRICH) v deionizované vodě. 

  

CCB pufr 

Potahovací roztok ELISA (Carbonate Coupling Buffer): 32mM Na2CO3, 68 mM 

NaHCO3, 0,02% NaN3 v deionizované vodě, pH 9,5. 

 

Substrát pro detekci ELISA 

1 mg/ml p-nitrophenyl phosphate, 10 mM MgCl2, 50 mM Tris-HCl, pH 9,5 

v deionizované vodě. 

 

4.1.2. Pomůcky a přístroje  

 

Laboratorní nádobí - kádinky, odměrné válce, skleněné pipety 

Laboratorní plastik - polypropylenové zkumavky, polystyrenové 96-ti jamkové 

destičky, plastové pipety, špičky na automatické pipety 

96-ti jamková NUNC Maxisorp mikrotitrační deska (NUNC, Denmark) 

Laboratorní a chirurgické nástroje – skalpel, nůžky, pinzety  

Automatické pipety Finpipette 

Počítací komůrka (hemocytometr) 

Mikroskop Olympus IX71 

Třepačka Titromix T 1200 Tool a Thermolyne 

Centrifuga  Hettrich zentrifugen univerzal 32R 

Průtokový cytometr FACScalibur Becton Dickinson 
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Průtokový sortovací cytometr FACSVantage Becton Dickinson 

PCLysis analyzační software pro průtokovou cytometrii 

Inkubátor Sencor 37°C s CO2 atmosférou 

Mrazící boxy Sanyo -70°C a běžné laboratorní mrazící boxy a lednice 

Ledovač Dexion 

Vysokokapacitní zařízení pro skladování v tekutém dusíku 

Vodní a blokové lázně MLW 

Digestoř MGP 

Sterilizační autokláv Chirana PS20 

Laminární box Unimark ABX 200.1 

ELISA reader TECAN Schoeller   

ELISA promývačka TECAN Schoeller 

Magellan 6 TECAN analyzační software pro ELISA  

Chirurgický sál 

Laboratoř pro mikrobiologickou kontrolu 

 

4.1.3. Zvířata a odběr vzorků 

 

Experimentální zvířata použitá v této práci byla konvenční prasata a to 

buď (1) odvozená z plemene miniaturních prasat Minnesota křížením s černým 

vietnamským a bílým Malajským prasetem, chovaná v interním 

experimentálním chovu MBÚ AV ČR, v.v.i. nebo (2) české bílé ušlechtilé nebo 

přeštické černostrakaté prase získané z jatek v Dobrušce. 

 

4.1.4. Příprava buněk na průtokovou cytometrii 

 

Krev byla odebrána přímo do heparinu (20 U/ml). Erytrocyty byly z plné 

krve odstraněny pomocí hypotonického šoku deionizovanou vodou po dobu 

třicet sekund a následně přidáním stejného množství 2xkoncentrovaného PBS, 

které vedlo k vyrovnání osmotického tlaku. Získaná směs buněk byla zfiltrována 

přes nylonovou membránu o velikosti pórů 70μm a promyta v PBS pomocí 

centrifugace (veškeré promývací centrifugace, pokud nespecifikováno jinak, 

byly prováděny za podmínek 400G, 10 minut, 4°C). Buňky byly poté ještě 2x 

promyty v 1x PBS a orientační počet buněk byl zjištěn počítáním v počítací 
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komůrce za přítomnosti barvícího roztoku Tűrk. V případě požadavku na čisté 

suspenze lymfocytů byly tyto získány z krve po odstranění erytrocytů pomocí 

centrifugace (600G, 20 minut, 20°C) v cukernatém gradientu Histopaque-1077 

(SIGMA-ALDRICH). 

  

4.1.5. Značení buněk na průtokovou cytometrii 

 

4.1.5.1. Značení izotypově neshodnými protilátkami 

 

Připravené suspenze buněk byly promyty do FACS-GEL a byly naředěny 

na konečnou koncentraci 2x107 buněk/ml. Značení probíhalo v 96-ti jamkové 

mikrotitrační destičce s jamkami ve tvaru U. Na značení pro základní 

fenotypizaci bylo vždy použito 2x106 buněk na jamku (100 μl naředěné 

suspenze buněk). Buňky byly v prvním kroku označeny směsí primárních 

monoklonálních protilátek (pro specifikaci primárních protilátek viz. kapitola 

4.1.5.5.). Směs se vždy skládala z kombinací dvou (2-barevné značení), tří (3-

barevné značení) nebo čtyř (4-barevné značení) monoklonálních protilátek, 

které měly různý imunoglobulinový izotyp (např. IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 nebo 

IgM). Po 15-ti minutové inkubaci byly buňky 2x promyty v roztoku FACS-GEL. 

Pro detekci primárních protilátek byla použita směs sekundárních 

polyklonálních protilátek (kozí protilátky namířené proti jednotlivým izotypům 

myších imunoglobulinů), které byly přímo značeny různými fluorochromy (pro 

specifikaci sekundárních protilátek viz. kapitola 4.1.5.5.). Po 15-ti minutové 

inkubaci byly buňky 2x promyty ve FACS-GEL a byly připraveny pro měření na 

průtokovém cytometru. 

 

4.1.5.2. Značení systémem biotin-streptavidin 

 

V některých případech byla jedna z primárních protilátek značená 

biotinem. V tom případě směs sekundárních protilátek obsahovala i 

fluorochromem značený Streptavidin (viz. kapitola 4.1.5.5.), který detekoval 

biotinem značené primární protilátky. 
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4.1.5.3. Značení izotypově shodnými protilátkami 

 

V případě shody izotypu u primárních protilátek (přípustná je pouze jedna 

shoda pro jedno značení) byla jedna z těchto protilátek biotinylována a ze 

značení vynechána. Buňky byly poté označeny zbytkem izotypově neshodných 

protilátek, jak bylo popsáno v kapitole 4.1.5.1. Po dokončení značení byly buňky 

inkubovány ve FACS-NMS po 10 minut (tento krok blokoval volná vazebná 

místa na již přítomných sekundárních protilátkách). Po jednom promytí ve 

FACS-GEL byla přidána biotinilovaná primární protilátka a buňky byly opět 15 

minut inkubovány a následně 2x promyty ve FACS-GEL. Biotinylovaná 

protilátka byla nakonec detekována fluorochromem značeným Streptavidinem 

(viz. kapitola 4.1.5.5.). Po 15-ti minutové inkubaci byly buňky 2x promyty ve 

FACS-GEL a byly připraveny pro měření na průtokovém cytometru. 

 

4.1.5.4. Značení buněk na sortování 

 

V případě přípravy buněčných suspenzí pro sortování na průtokovém 

cytometru byl promývací roztok FACS-GEL nahrazen roztokem FACS-GF. 

Důvodem je, aby značení buněk neprobíhala za přítomnosti NaN3, který je pro 

buňky toxický a znemožňuje následnou kultivaci buněk in vitro. Dalším rozdílem 

bylo použití vyššího množství vstupních buněk (cca 2x109 buněk na jeden sort). 

Vlastní značení probíhalo obdobným způsobem, jak je popsáno výše (viz. 

kapitola 4.1.5.1 až 4.1.5.3). 

 

4.1.5.5. Použité protilátky  

 

Následující myší monoklonální protilátky namířené proti povrchovým 

prasečím znakům buněk byly používány jako primární protilátky (v závorce vždy 

uveden název klonu a poté izotyp protilátky). Všechny primární protilátky byly 

připraveny v laboratoři MBÚ AV ČR, v.v.i. z hybridomových klonů, které byly 

laboratoři darovány ze zahraničních zdrojů. V některých případech byly 

protilátky biotinilované pomocí konjugace s N-hydroxysuccinimide ester (Vector 

Laboratories) na základě protokolu, který uvádí výrobce: 
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anti-CD1 (76-7-4, IgG1) (darem od Dr. Joan Lunney) 

anti-CD2 (MSA4,IgG2a) (darem od Dr. Joan Lunney) 

anti-CD2 (1038H-5-37,IgM) (darem od Dr. Christian A. Huang) 

anti-CD21 (IAH-CC51,IgG2b) (darem od Dr. Joan Lunney) 

anti-SWC7 (IAH-CC55, IgG1) (darem od Dr. Joan Lunney) 

 

Jako sekundární protilátky byly použity kozí polyklonální protilátky 

specifické proti myším imunoglobulinovým podtřídám (GAM; goat anti-mouse) 

konjugované s fluorescenčními značkami. Jako fluorescenční značky byly 

použity fluoresceinisothiokyanát (FITC), R-phycoerytrin (PE), Cyanin 5 (Cy5), 

tandem R-phycoerytrin/Cyanin 5 (PE/Cy5), SpectralRed (SPRD), nebo 

Allophycocyanin (APC). Všechny sekundární protilátky byly zakoupeny 

výhradně od společnosti Southern Biotechnologies Associates, Inc., 

Birmingham, Alabama, USA: 

GAM-IgG1-FITC 

GAM-IgG2a-FITC 

GAM-IgM-FITC 

GAM-IgG1-PE 

GAM-IgG2a-PE 

GAM-IgM-PE 

GAM-IgG1-SPRD 

GAM-IgG2a-SPRD 

GAM-IgM-SPRD 

GAM-IgG1-Cy5 

GAM-IgG2a-Cy5 

GAM-IgM-Cy5 

GAM-IgG1-APC 

GAM-IgG2a-APC 

GAM-IgM-APC 

 

Pro detekci biotinylované primární protilátky byl použit konjugát 

fluorescenční značky se streptavidinem. Všechny streptavidinové konjugáty 

byly zakoupeny výhradně od společnosti Southern Biotechnologies Associates, 

Inc., Birmingham, Alabama, USA: 
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Streptavidin-FITC 

Streptavidin-PE 

Streptavidin-SPRD 

Streptavidin-Cy5 

Streptavidin-APC 

 

Výběr kombinací primárních a sekundárních protilátek, streptavidinu a 

k nim přidruženým fluorescenčním značkám se řídil potřebami experimentálních 

podmínek. Experimentálně byly stanoveny nejvhodnější titry protilátek pro 

optimální výsledky. 

 

4.1.6. Měření buněk na průtokovém cytometru 

 

Buňky byly změřeny na průtokovém cytometru FACScalibur (Becton 

Dickinson, Mountain view, CA) vybaveným modrým laserem s excitačním 

paprskem 488nm (pro excitaci FITC, PE, SPRD) a červenou diodou pro excitaci 

barev při 650nm (pro excitaci Cy5 a APC). Stroj byl vybaven dvěma detektory 

pro měření buněčné velikosti (FSC; forward scatter) a granularity (SSC; side 

scatter) a 4 fotonásobiči pro detekci fluorescenčních značek v jejich emisních 

spektrech (FITC 520nm, PE 575nm, SPRD 667nm, APC 660 nm). Elektronická 

kompenzace byla použita pro odečet spektrálního překryvu jednotlivých 

fluorochromů. V některých případech se pro detekci životnosti buněk používalo 

přímé značení propidium jodidem. Pro každé měření bylo sbíráno 50 až 700 

tisíc buněk. Výsledky byly analyzovány pomocí programu PC-Lysis. 

 

4.1.7. Sortování buněk na průtokovém cytometru 

 

Vybrané populace B buněk byly sortovány na průtokovém sortovacím 

cytometru FACSVantage (Beton Dickinson, Mountain view, CA) vybaveným 

modrým laserem s excitačním paprskem 488nm (pro excitaci FITC, PE, SPRD), 

červeným laserem s excitačním paprskem 650nm (pro excitaci Cy5 a APC) a 

UV laserem s excitačním paprskem 351-364nm (pro excitaci Hoechst 33258). 

Mrtvé buňky byly při sortování vyloučeny barvením fluorescenční sondou 

Hoechst 33258, která neznačí živé buňky. 
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4.1.8. Buněčné kultury 

 

Jednotlivé populace získané při sortování byly inkubovány v CO2 inkubátoru při 

37°C v mikrotitrační desce v přítomnosti kultivačního média.   

 

4.1.9.Určení koncentrace protilátek v roztoku pomocí ELISA 

 

Hladiny prasečích protilátek typu IgM, IgG a IgA v supernatantech 

odebíraných z kultivovaných buněk byly stanoveny pomocí imunologického 

testu „sendwich― ELISA. Při stanovení byla 96-ti jamková mikrotitrační deska, 

speciálně určená pro sendwich ELISA (NUNC Maxisorp), potažena záchytnými 

protilátkami v koncentraci 5 µg/ml v CCB pufru. Jako záchytné protilátky byly 

použity polyklonální kozí séra proti prasečím imunoglobulinům a to anti-IgM (typ 

AAI39) pro detekci prasečích IgM, anti-IgG (typ AAI41) pro detekci prasečích 

IgG a anti-IgA (typ AAI40) pro detekci prasečích IgA protilátek (všechny 

záchytné protilátky AbD Serotec, Oxford, UK). ELISA deska byla poté 

inkubována přes noc při pokojové teplotě nebo několik dnů při 4°C. Po trojím 

promytí EWS pufrem byly neředěné (nebo 5x ředěné v PTS pufru) kultivační 

supernatanty inkubovány v jednotlivých jamkách po dobu 1 hodiny a znovu 3x 

promyty v EWS. Detekce zachycených prasečích IgM nebo IgA protilátek byla 

provedena pomocí primárních myšších monoklonálních protilátek proti 

prasečím IgM (typ M160) a prasečím IgA (typ M1459 – obě protilátky 

poskytnuty spolupracujícím pracovištěm National Veterinary Services 

Laboratories , Ames, IA, USA). Pro detekci zachycených prasečích IgG 

protilátek byla použita primární kozí polyklonální protilátka proti prasečím IgG 

konjugovaná s biotinem (typ 6053-023, Southern Biotechnologie Associates, 

Inc, Birmingham, AL). Detekce primárních protilátek byla provedena 

sekundárními protilátkami a to pro zachycené prasečích IgA a IgM byla použita 

kozí polyklonální protilátka proti myším IgG konjugovaná s alkalickou fosfatázou 

(typ A2179, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO), zatímco v případě zachycených 

prasečích IgG byl použit extravidin konjugovaný s alkalickou fosfatázou (typ 

E2636, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO). Všechny protilátky byly v jednotlivých 

krocích po jednohodinové inkubaci při 4°C vždy 3x vymyty pomocí EWS pufru. 

Jako pozitivní kontrola bylo použito prasečí sérum JH-86 o definované a známé 
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koncentraci IgM, IgG a IgA protilátek, které bylo poskytnuto Prof. John E. 

Butlerem (Department of Microbiology, University of Iowa, Iowa City, Iowa, 

USA). Jako substrát pro alkalickou fosfatázu byl použit pNPP (p-nitrofenyl 

fosfát) v odpovídajícím pufru (viz. substrát pro detekci ELISA). Vzorky byly 

analyzovány na Infinite M200 reader při 405 a 630 nm a výsledky byly 

hodnoceny pomocí programu Magellan V6.3 software (veškeré zařízení Tecan 

Group Ltd., Grodig, Austria). 

 

Literární zdroje, ze kterých byly čerpány informace pro materiály a metody: 

Brema a kol 2008, Butler a kol. 2002, Butler a kol. 2007, Cukrowska a kol. 

1996, Šinkora a kol. 1998, Šinkora a kol. 2000a, Šinkora a kol. 2000b, Šinkora 

a kol. 2003, Šinkora a kol. 2005.  
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4.2. VÝSLEDKY 

 

4.2.1. Strategie analýzy vzorků a strategie vytváření regionů 

 

 Data získaná při měření vzorků na průtokovém cytometru byla 

analyzována pomocí programu PC-lysis. Tento program umožňuje grafické 

znázornění dvou parametrů použitím 2-dimenzionálního grafu (tzv. dotplot), 

ve kterém každá jednotlivá tečka znázorňuje jednu buňku vynesenou na ose X 

a Y dle zvolených parametrů. Při použití parametrů FSC a SSC (FSC- forward 

scatter měří zadní rozptyl světla a tedy velikost buněk [malá buňka pohltí méně 

světla než buňka větší], SSC – side scatter měří boční rozptyl světla a tedy 

granularitu buněk [méně granulární buňka má menší rozptyl světla]) je možné 

rozlišit různé populace leukocytů (např. malé agranulární lymfocyty, velké a 

nízko-granulární monocyty nebo malé, ale silně granulární granulocyty). 

Program PC lysis dále umožňuje ohraničit si určitý region v dotplotu a 

v následné analýze sledovat další parametry buněk pouze v tomto regionu 

(např. při použití výše zmíněných parametrů FSC a SSC lze ohraničit region 

znázorňující pouze lymfocyty a v další analýze sledovat už pouze parametry 

lymfocytů, nebo si lze ohraničit buňky s určitým povrchovým znakem a dále 

sledovat pouze je).  

 

Obrázek 6 představuje první krok v analýze. Všechny buňky ze vzorku 

byly znázorněny pomocí parametrů FSC a SSC a byly vytvořeny funkční 

regiony pro jednotlivé populace buněk. V regionu R1 jsou ohraničeny lymfocyty, 

zatímco region R2 ohraničuje monocyty, region R3 ohraničuje granulocyty, 

region R4 ohraničuje rozpadající se buňky a region R5 ohraničuje erytrocyty, 

nečistoty ze vzorku a fragmenty rozpadlých buněk (buněčný debris). Pro účely 

této diplomové práce je rozhodující region R1, který nazýváme lymfoidní a který 

nám při další analýze B buněk umožnil vypustit z analýzy všechny částice, které 

nejsou lymfocyty a které by následnou analýzu mohly negativně ovlivnit. 
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Obrázek 6: 

Znázornění parametrů FSC a SSC u všech 

buněk ve vzorku izolovaného z krve 6 

měsíců starých konvenčních selat. 

Jednotlivé regiony znázorňují různé 

populace buněk. Region R1 ohraničuje 

lymfocyt, region R2  monocyty, region R3 

granulocyty, region R4 rozpadající se buňky 

a region R5 ohraničuje erytrocyty, nečistoty                     

ze vzorku a fragmenty rozpadlých buněk 

 

 

Obrázek 7 představuje znázornění výskytu molekul CD21 a IgM na 

povrchu buněk v lymfoidním regionu. Region R2 v tomto případě vymezuje 

pouze buňky, které mají na svém povrchu molekulu CD21. Logickou kombinací 

regionu R1 (lymfoidní region, obr. 1) a regionu R2 (obr. 2) lze v další analýze 

sledovat pouze lymfoidní buňky, které mají na svém povrchu molekulu CD21.  

 

 

 

Obrázek 7: 

Exprese IgM a CD21 na povrchu lymfocytů 

izolovaných z krve 6 měsíců starých 

konvenčních selat. Znázorněny jsou pouze 

lymfoidní buňky. Region R2 ohraničuje 

CD21+ buňky.          
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4.2.2. Fenotyp SWC7 pozitivních lymfocytů 

 

Pro hodnocení exprese molekul SWC7 na povrchu B buněk byly 

současně analyzovány povrchové molekuly IgM, CD2 a CD21. Důvodem pro 

volbu těchto molekul je skutečnost, že molekula IgM označuje všechny B 

lymfocyty, které na svém povrchu nesou funkční BCR typu IgM.  Podle molekul 

CD2 a CD21 pak lze popsat zrání prasečích lymfocytů (viz kapitola 3.7).  

 

Obrázek 8 znázorňuje analýzu lymfocytů izolovaných z krve dospělých 

konvenčních prasat. Leukocyty krve byly značeny na povrchovou expresi IgM a 

SWC7. Analyzovány byly pouze buňky v lymfoidním regionu. Pomocí této 

analýzy bylo zjištěno, že molekula SWC7 se na povrchu B lymfocytů vyskytuje 

pouze v případech, kdy je také exprimována molekula IgM. Experimenty 

s novorozenými a mladými selaty (do 3 týdnů po narození) prokázaly, že 

molekula SWC7 je také uniformě exprimována pouze na povrchu IgM+ B buněk, 

tedy nezávisle na věku zvířete (viz. obr. 9). Srovnáním novorozených a 

dospělých prasat bylo zjištěno, že zatímco u novorozených selat jsou všechny 

IgM+ B lymfocyty také SWC7+, u starších selat můžeme nalézt velký počet IgM+ 

SWC7— B buněk (srovnej obr. 8 a 9). 

 

 

 

 

Obrázek 8:  

Exprese IgM a SWC7 na povrchu lymfocytů 

izolovaných z krve 6 měsíců starých 

konvenčních selat. Znázorněny jsou pouze 

lymfoidní buňky. 
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Obrázek 9: 

Exprese IgM a SWC7 na povrchu lymfocytů 

izolovaných z krve novorozených selat. 

Znázorněny jsou pouze lymfoidní buňky. 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 představuje analýzu lymfocytů izolovaných z krve dospělých 

konvenčních prasat. Leukocyty krve byly značeny na povrchovou expresi CD21 

a SWC7.  Analyzovány byly pouze buňky v lymfoidním regionu. Pomocí této 

analýzy bylo zjištěno, že SWC7+ buňky jsou zároveň i CD21+. Stejně jako 

v případě exprese SWC7 na IgM+ B buňkách (obr. 9) experimenty 

s novorozenými a mladými selaty (do 3 týdnů po narození) prokázaly, že 

molekula SWC7 je exprimována pouze na povrchu CD21+ B buněk, tedy 

nezávisle na věku zvířete (obr. 11). Srovnáním novorozených a dospělých 

prasat bylo zjištěno, že zatímco u novorozených selat jsou všechny CD21+ B 

lymfocyty také SWC7+, u starších selat můžeme nalézt velký počet CD21+ 

SWC7— B buněk (srovnej obr. 10 a 11). 

 

 

 

Obrázek 10: Exprese CD21 a SWC7 na 

povrchu lymfocytů izolovaných z krve 6 

měsíců starých konvenčních selat. 

Znázorněny jsou pouze lymfoidní buňky. 
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Obrázek 11: 

Exprese CD21 a SWC7 na povrchu lymfocytů 

izolovaných z krve novorozených selat. 

Znázorněny jsou pouze lymfoidní buňky. 

 

 

 

 

  

Obrázek 12 znázorňuje analýzu lymfocytů izolovaných z krve dospělých 

konvenčních prasat. Leukocyty krve byly značeny na povrchovou expresi IgM, 

CD2 a SWC7.  Analyzovány byly pouze IgM+ B buňky v lymfoidním regionu. 

Pomocí této analýzy bylo zjištěno, že SWC7 pozitivní buňky mohou být CD2+ i 

CD2—. Experimenty s novorozenými a mladými selaty (do 3 týdnů po narození) 

prokázaly, že molekula SWC7 je exprimována na všech IgM+ B lymfocytech, 

které mohou být buď CD2+ nebo CD2— (obr. 13). SWC7+ buňky proto na svém 

povrchu mohou, ale nemusí, exprimovat molekulu CD2. Srovnáním 

novorozených a dospělých prasat bylo zjištěno, že množství CD2—SWC7+ B 

buněk se zvyšuje s věkem zvířat (a zřejmě imunokompetentním stavu) a také 

skutečnost, že u novorozených prasat nejsou přítomny SWC7— B lymfocyty 

(srovnej obr. 12 a 13). Tyto nálezy souhlasí s předchozími výsledky (obr. 8-9 a 

10-11). 

 

 

Obrázek 12: Exprese CD2 a SWC7 na 

povrchu B lymfocytů izolovaných z krve 6 

měsíců starých konvenčních selat. 

Znázorněny jsou IgM+ lymfocyty. 

 

 

 

 

 

anti-CD21

a
n

ti
-S

W
C

7

anti-CD2

a
n

ti
-S

W
C

7



  37 

 

 

Obrázek 13: 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu B 

lymfocytů izolovaných z krve novorozených 

selat. Znázorněny jsou IgM+ lymfocyty. 

 

 

 

 

 

Při základní fenotypizaci B lymfocytů tedy bylo zjištěno, že znak SWC7 

se vyskytuje pouze na IgM+  a CD21+  B lymfocytech, které mohou být CD2+ 

nebo CD2—. Na základě těchto znalostí byly vybrány kandidátní populace pro 

sortování a následnou kultivaci (viz. dále).  

 

4.2.3. Sortovací strategie a sortování subpopulací CD2/SWC7 B buněk 

 

 Na základě exprese molekul CD2 a SWC7 lze IgM+CD21+ B buňky 

rozdělit do 4 subpopulací (obr. 14). Jednotlivé subpopulace byly získány jako 

čisté soubory buněk (SORT 1-4) na sortovacím průtokovém cytometru a jejich 

čistota po sortování byla prověřena zpětnou analýzou (obr. 15-18). 

 

Obrázek 14: 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu B 

lymfocytů izolovaných z krve 6 měsíců 

starých konvenčních selat. Znázorněny jsou 

pouze IgM+CD21+ lymfocyty. Buňky lze 

rozdělit do 4 subpopulací: SWC7+CD2—, 

SWC7+CD2+, SWC7—CD2— a SWC7—CD2+ 
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Obrázek 15 :  

SORT 1 - Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

vysortovaných IgM+ CD21+ SWC7+ CD2— B 

lymfocytů.  

 

 

 

 

 

Obrázek 16 : 

SORT 2 - Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

vysortovaných IgM+ CD21+ SWC7+ CD2+ B 

lymfocytů.  

 

 

 

 

 

Obrázek 17 : 

SORT 3 - Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

vysortovaných IgM+ CD21+ SWC7— CD2— B 

lymfocytů. 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 : 

SORT 4 - Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

vysortovaných IgM+ CD21+ SWC7— CD2+ B 

lymfocytů. 
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4.2.4. Kultivace sortovaných CD2/SWC7 subpopulací 

 

 Sorty 1-4 získané na sortovacím průtokovém cytometru (obr. 15-18)  byly 

kultivovány v inkubátoru s CO2 atmosférou v RPMI médiu po dobu 1, 2, 3, 6, 8 a 

10 dnů. Část buněk z každého sortu byla v jednotlivé dny odebrána, opětovně 

značena na povrchovou expresi molekul SWC7, CD2 a CD21 a měřena na 

průtokovém cytometru. Při měření a následné analýze  byla sledována změna 

fenotypu u jednotlivých sortovaných populací v průběhu kultivace. Grafy 1 – 4 

znázorňují procentuální zastoupení možných fenotypů buněk v jednotlivých 

sortech (CD21+SWC7+CD2—, CD21+SWC7+CD2+, CD21+SWC7—CD2— nebo 

CD21+SWC7—CD2+). Obrázky (obr. 19-42) poté znázorňují měření exprese 

molekul SWC7 a CD2 na CD21+ B buňkách  prováděné v jednotlivé dny 

kultivace. 

 

4.2.4.1. Sort 1: originálně sortované CD21+ SWC7+ CD2— B buňky 
 
 
Graf 1: Grafické znázornění změn ve fenotypu v průběhu kultivace pro 
originálně sortované CD21+ SWC7+ CD2— B buňky. Na ose X je vynesen počet 
dnů kultivace, na ose Y je vyneseno procentuální zastoupení možných 
fenotypů. 
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Obrázek  19 :  
 
Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

CD21+SWC7+CD2—sortovaných a následně 1 

den kultivovaných B lymfocytů. 

 
 
 
 

 

 

Obrázek 20 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

CD21+SWC7+CD2—sortovaných a následně  2 

dny kultivovaných B lymfocytů. 

 
 
 
 

. 

 

 

Obrázek 21 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu  

CD21+SWC7+CD2—sortovaných a následně  3 

dny kultivovaných B lymfocytů.  

 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 22 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

CD21+SWC7+CD2—sortovaných a následně 6 

dnů kultivovaných B lymfocytů. 
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Obrázek 23 : 
Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

CD21+SWC7+CD2—sortovaných a následně 8 dnů 

kultivovaných B lymfocytů. 

 

 

 

 

Obrázek 24 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

CD21+SWC7+CD2—sortovaných a následně 10 dnů 

kultivovaných B lymfocytů. 

 
 
 
 

 
4.2.4.2. Sort 2: originálně sortované CD21+ SWC7+ CD2+  B buňky 
 
Graf 2: Grafické znázornění změn ve fenotypu v průběhu kultivace pro 
originálně sortované CD21+ SWC7+ CD2+ B buňky. Na ose X je vynesen počet 
dnů kultivace, na ose Y je vyneseno procentuální zastoupení možných 
fenotypů. 
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Obrázek 25 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

CD21+SWC7+CD2+sortovaných a následně 1 den 

kultivovaných B lymfocytů. 

 

 

 
 
 
 
 
Obrázek 26 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

CD21+SWC7+CD2+sortovaných a následně 2 dny 

kultivovaných B lymfocytů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 27 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

CD21+SWC7+CD2+sortovaných a následně 3 dny 

kultivovaných B lymfocytů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 28 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

CD21+SWC7+CD2+sortovaných a následně 6 dnů 

kultivovaných B lymfocytů. 
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Obrázek 29 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

CD21+SWC7+CD2+sortovaných a následně 8 dnů 

kultivovaných B lymfocytů. 

 

 
 
 
 
 

Obrázek 30 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

CD21+SWC7+CD2+sortovaných a následně 10 

dnů kultivovaných B lymfocytů. 

 
 
 

4.2.4.3. Sort 3: originálně sortované CD21+ SWC7—  CD2—   B buňky 
 
Graf 3: Grafické znázornění změn ve fenotypu v průběhu kultivace pro 
originálně sortované CD21+ SWC7— CD2— B buňky. Na ose X je vynesen počet 
dnů kultivace, na ose Y je vyneseno procentuální zastoupení možných 
fenotypů. 
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Obrázek 31 : 
Exprese CD2 a SWC7 na povrchu CD21+SWC7—

CD2— sortovaných a následně 1 den 

kultivovaných B lymfocytů. 

 

 

 

 

 
Obrázek 32 : 
Exprese CD2 a SWC7 na povrchu CD21+SWC7—

CD2— sortovaných a následně 2 dny kultivovaných 

B lymfocytů. 

 

 

 

 

 

Obrázek 33 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu CD21+SWC7—

CD2— sortovaných a následně 3 dny kultivovaných 

B lymfocytů. 

 

 

 

 

 
 
Obrázek 34 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu CD21+SWC7—

CD2— sortovaných a následně 6 dnů 

kultivovaných B lymfocytů. 
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Obrázek 35 : 
Exprese CD2 a SWC7 na povrchu CD21+SWC7—

CD2— sortovaných a následně 8 dnů kultivovaných 

B lymfocytů. 

 

 

 

 

 
Obrázek 36 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu CD21+SWC7—

CD2— sortovaných a následně 10 dnů kultivovaných 

B lymfocytů. 

 

 

 
4.2.4.4. Sort 4: originálně sortované CD21+ SWC7—  CD2+   B buňky 
 
Graf 4: Grafické znázornění změn ve fenotypu v průběhu kultivace pro 
originálně sortované CD21+ SWC7— CD2+   B buňky. Na ose X je vynesen počet 
dnů kultivace, na ose Y je vyneseno procentuální zastoupení možných 
fenotypů. 
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Obrázek 37 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

CD21+SWC7—CD2+sortovaných a následně 1 

den kultivovaných B lymfocytů. 

 

 

 

 

Obrázek 38 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

CD21+SWC7—CD2+sortovaných a následně 2 

dny kultivovaných B lymfocytů. 

 

 

 

 

 

Obrázek 39 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

CD21+SWC7—CD2+ sortovaných a následně 3 

dny kultivovaných B lymfocytů. 

 

 

 

 

 

Obrázek 40:  

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

CD21+SWC7—CD2+ sortovaných a následně 6 

dnů kultivovaných B lymfocytů. 
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Obrázek  41 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

CD21+SWC7—CD2+ sortovaných a následně 8 

dnů kultivovaných B lymfocytů. 

 

 

 

 

Obrázek 42 : 

Exprese CD2 a SWC7 na povrchu 

CD21+SWC7—CD2+ sortovaných a následně 10 

dnů kultivovaných B lymfocytů. 

 

 

 

Na základě výsledků kultivačních experimentů se sortovanými 

subpopulacemi CD21+ B buněk lze konstatovat, že populace 

CD21+SWC7+CD2— v průběhu zrání ztrácí molekulu SWC7 a mění tedy svůj 

fenotyp na CD21+SWC7—CD2— (viz graf 1 a obr. 19-24). U populace 

CD21+SWC7+CD2+  došlo v průběhu zrání ke ztrátě molekuly CD2 a její fenotyp 

se tedy změnil na  CD21+SWC7+CD2— (viz graf 2 a obr. 25-30). U populací 

CD21+ SWC7—CD2—  (viz graf 3 a obr. 31-36) a  CD21+ SWC7—CD2+  (viz graf 

4 a obr. 37-42) nebyla pozorována v průběhu zrání změna fenotypu. Grafické 

znázornění změny fenotypu je uvedeno na obrázku 43. 

 

 

Obrázek 43 : 

Grafické znázornění změny CD2 a SWC7 

fenotypu jednotlivých subpopulací IgM+CD21+ 

B buněk odvozené z kultivačních experimentů.  
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4.2.5. Výsledky měření ELISA 

 

Jednotlivé sortované subpopulace B buněk mohou potenciálně 

produkovat protilátky do kultivačního média, což vypovídá o stádiu jejich 

vyzrávání a schopnosti produkovat protilátky. Z tohoto důvodu byla média ze 

sortovaných buněk odebírána a analyzována metodou ELISA na přítomnost 

prasečích protilátek IgA, IgM a IgG. Následující grafy znázorňují zjištěnou 

koncentraci protilátek IgM, IgG a IgA (v ug/ml média) u jednotlivě sortovaných 

subpopulací B buněk během kultivace. Navíc byl proveden experiment, kdy 

k sortovaným buňkám byla 9. den kultivace přidána protilátka proti IgM a 

koncentrace produkovaných protilátek do média byla následně měřena 13. den 

kultivace. Důvodem pro přidání protilátky anti-IgM je stimulace BCR na povrchu 

sortovaných B buněk a tedy jejich aktivace. 

   

 

Graf. 5  Koncentrace prasečích protiIátek typu IgM (v ug/ml) jednotlivými 

populacemi v průběhu kultivace. 
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Graf. 6  Produkce prasečí protiIátky IgG (v ug/ml)  jednotlivými populacemi 

v průběhu kultivace. 

 

 

 

Graf. 7  Produkce prasečí protiIátky IgA (v ug/ml) jednotlivými populacemi 

v průběhu kultivace. 

 

 

Z grafů měření ELISA vyplývá, že sortované subpopulace CD21+SWC7+CD2—  

a CD21+SWC7+CD2+ B buněk neprodukují protilátky, zatímco subpopulace 

CD21+SWC7—CD2—  B buněk produkuje protilátky třídy IgM a subpopulace 

CD21+SWC7—CD2+    produkuje protilátky jak třídy IgM, tak IgG. Po aktivaci B 
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buněk (přidání protilátky proti IgM) dojde obecně ke zvýšené tvorbě protilátek 

oproti buňkám, které nebyly aktivovány. Nejvyšší nárůst produkce byl zjištěn u 

subpopulace CD21+SWC7—CD2— B buněk, které produkují protilátky třídy IgM 

a subpopulací CD21+SWC7+CD2+, CD21+SWC7—CD2— a CD21+SWC7—CD2+, 

které produkují protilátky třídy IgG. 
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4.3. Diskuze 

 

 Základním cílem této diplomové práce bylo objasnit profil exprese 

molekul SWC7 na B buňkách u prasete a určit, jestli jsme schopni na základě 

těchto studií hlouběji vysvětlit vyzrávání prasečích B lymfocytů v cirkulaci. Byla 

provedena základní fenotypizace B lymfocytů, které nesou molekulu SWC7. 

Také byly vysortovány a kultivovány vhodné populace s cílem zjistit, jakou roli 

hraje exprese molekuly SWC7 na B lymfocytech vzhledem k současnému 

modelu B buněčného vývoje, který popisuje vyzrávání B buněk na základě 

exprese molekul CD2 a CD21. 

  

 Při základní fenotypizaci jsme zjistili, že B buněčný znak SWC7 se 

vyskytuje pouze na IgM+ a CD21+  B lymfocytech, které mohou být CD2+ nebo 

CD2—. Vzhledem k tomu, že molekula CD21 se během zrání B lymfocytů 

v periférii ztrácí při přechodu aktivovaných B buněk do výkonnostních stádií 

(obr. 5), naznačují tyto nálezy, že znak SWC7 je vyjádřen na povrchu nezralých 

B lymfocytů, ale nelze ho najít na AFC buňkách, plazmablastech, paměťových 

buňkách či plazmatických buňkách.  

 

Na CD21+  B lymfocytech se znak CD2 může i nemusí vyskytovat 

v závislosti na aktivaci B lymfocytu (obr. 5). Naše výsledky naznačují, že 

populaci CD21+ B buněk lze nadále rozdělit do dalších dvou subpopulací na 

základě exprese SWC7 (celkem tedy 4 subpopulace). Kultivační experimenty 

prokázaly, že subpopulace SWC7+CD2— a SWC7+CD2+ B lymfocytů mohou 

během kultivace měnit svůj fenotyp a ztrácet expresi molekuly SWC7, zatímco 

subpopulace SWC7—CD2— a SWC7—CD2+ nevykazovaly při kultivacích žádnou 

změnu fenotypu. Tento fakt naznačuje, že SWC7+ B buňky jsou přechodovými 

stadii vývoje, které vyzrávají do SWC7— B buněk. Z tohoto pohledu jednou 

ztracená exprese SWC7 na B buňkách nemůže být znovu obnovena. Tyto 

experimenty souhlasí i s ontogenetickými daty (obr. 8-9 a obr. 10-11). 

 

Obě subpopulace, které během kultivace mění svůj fenotyp 

(SWC7+CD2— a SWC7+CD2+), zastavují svůj vývoj v kulturách na fenotypu 

SWC7—CD2—. To naznačuje, že všechny tyto tři subpopulace jsou po sobě 
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jdoucí vývojová stadia. Jako výchozí se jeví subpopulce SWC7+CD2+, která 

ztrátou povrchové molekuly CD2 přechází ve fenotyp SWC7+CD2—, ze kterého 

se ztrátou povrchové molekuly SWC7 stává subpopulace SWC7—CD2— 

(všechny sortované subpopulce jsou CD21+). Jak bylo zmíněno v kapitole 2.7 o 

molekule CD2 a její roli na vývoji B lymfocytu, víme, že z nezralých CD21+CD2+ 

B buněk se po kontaktu s antigen prezentující buňkou (APC) stávají 

CD21+CD2— B buňky. Toto CD21+CD2— stadium vývoje B lymfocytů je 

připravené pro aktivaci a čeká na BCR aktivační signál, po kterém se molekula 

CD2 znovu re-exprimuje (výsledný fenotyp po aktivaci je tedy znovu 

CD21+CD2+). To by vysvětlovalo, proč subpopulace SWC7—CD2— a SWC7—

CD2+ B buněk nevykazovaly při kultivacích žádnou změnu fenotypu 

(nepřítomnost BCR signálu). Z našich experimentů není zřejmé, zda po aktivaci 

BCR dojde ke změně SWC7—CD2— do SWC7—CD2+ B buněk a následně ke 

ztrátě povrchové exprese CD21. Tyto experimenty však již byly provedeny 

v čase, kdy tato práce byla dokončována a potvrzují správnost našich závěrů 

[Šinkora a kol., nepublikované výsledky]. 

 

Na základě našich studií lze tedy poopravit model B buněčného vyzrávání 

CD21+ B lymfocytů a umožnit rozlišení mezi CD21+CD2+ naivními nezralými a 

aktivovanými zralými B buňkami, rozlišení, které do této doby nebylo možné 

(obr. 44). Populace CD2+SWC7+ reprezentuje naivní nezralé B buňky (obr. 44-

1), u kterých dochází ke ztrátě molekuly CD2 (obr. 44–2) důsledkem 

mezibuněčného kontaktu s její receptorovou molekulou CD48 nebo CD58 na 

povrchu aktivovaných APC (v závislosti na zvířecím druhu, kdy například u myší 

byla prokázána interakce CD2-CD48 a u lidí CD2-CD58) [van der Merwe a kol. 

1993]. Výsledná populace CD2—SWC7+ B lymfocytů (obr. 44–3) poté vyzrává 

bez BCR signalizace (obr. 44-4) do zralých CD2—SWC7— B buněk (obr. 44-5). 

Toto vyzrávání (obr. 44-4) je pravděpodobně kritickým přechodovým krokem 

vývoje B buněk, u kterého je zabezpečena negativní selekce a eliminace 

autoreaktivních B buněčných klonů stejným způsobem, jak bylo popsáno pro T1 

až T3 B buňky u myší a lidí [Su a Rawlings, 2002]. Lze se domnívat, že CD2—

SWC7+ B lymfocyty, které jsou v tomto kroku (obr. 44-4) aktivovány skrze BCR, 

umírají apoptickou formou buněčné smrti, na rozdíl od aktivačního kroku (obr. 
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44-6), kde signalizace skrze BCR vede k aktivaci a následnému vyzrávání do 

výkonnostních stádií B buněčného vývoje.  

 

Obrázek 44 : Aktualizovaný model vyzrávání prasečích CD21+ B lymfocytů 

v cirkulaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek znázorňuje vývoj CD21+ B lymfocytů podle exprese molekul 

SWC7 a CD2. Stadium CD2+SWC7+ reprezentuje nezralé buňky, které po 

kontaktu s APC ztrácí molekulu CD2 a v dalším vyzrávání i molekulu SWC7. Ve 

stadiu CD2—SWC7— mohou být aktivovány signalizací přes BCR a znovu 

exprimovat molekulu CD2. V další fázi vývoje pak B lymfocyty ztrácí expresi 

molekuly CD21 a mění se v AFC a další výkonnostní stadia. 

  

Tyto závěry byly potvrzeny i sérií následných pokusů, které nejsou 

součástí této diplomové práce [Šinkora a kol., nepublikované výsledky]. 

V každém případě je ztráta exprese SWC7 na B buňkách nezvratný proces, 

protože sortované SWC7— B buňky v našich experimentech nikdy nezískaly 

SWC7 zpět. Zralé CD2—SWC7— B buňky (obr. 44–5) jsou synchronizovány 

v tomto stadiu vývoje až do doby, než jsou aktivovány pomocí BCR signalizace 

(obr. 44-6). To je v souladu s našimi výsledky, které prokazují, že sortované 
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SWC7—CD2— B buňky nevykazovaly při kultivacích žádnou změnu fenotypu. 

Po signalizaci přes BCR (obr. 44-6) získávají  SWC7—CD2— B buňky zpět 

expresi molekuly CD2 (obr. 44-7) a následně v další fázi vývoje pak ztrácí 

molekuly CD21 (obr. 6–8). V CD2+CD21— stadiu vývoje (obr. 44–8) se zralé B 

buňky mění v AFC buňky a další výkonnostní stadia vyzrávání v souladu 

s modelem B buněčného vyzrávání na základě exprese molekul CD2 a CD21 

(obr. 5). 

 

Výše uvedené závěry potvrzují i testy ELISA, při kterých bylo prokázáno, 

že populace SWC7+ B buněk (CD2+SWC7+ a CD2—SWC7+) není schopna 

produkovat jakékoliv protilátky do média a z tohoto pohledu tyto B buňky 

reprezentují nezralá stadia vývoje. Naopak, populace SWC7—CD2— B lymfocytů 

produkuje do média protilátky typu IgM, zatímco populace SWC7—CD2+ 

produkuje protilátky typu IgM i IgG. Vzhledem k tomu, že při vývoji B buněk do 

výkonnostních stadií se produkuje jako první izotyp protilátky typu IgM a teprve 

potom následují ostatní izotypy [Bartůňková a Hořejší str.61], potvrzují tyto 

nálezy závěr, že SWC7—CD2+ B buňky jsou výsledkem vyzrávání SWC7—

CD2— B lymfocytů. Je nutno podotknout, že u obou populací SWC7—  B 

lymfocytů (CD2+ i CD2—) je množství produkované protilátky do média 

omezené. Ve srovnání s produkcí protilátek sortovanými CD21— B buňkami, 

které produkují řádově desítky ug/ml protilátek [Šinkora a kol., nepublikované 

výsledky], se u SWC7—  B lymfocytů jedná řádově o méně než 1 ug/ml protilátek 

(graf 5-7). To potvrzuje domněnku, že SWC7—  B buňky nejsou plnohodnotnými 

producenty protilátek a reprezentují stadia B buněčného vývoje, která 

předcházejí výkonnostním stadiím. Z tohoto důvodu jsme také v kulturách 

arteficiálně napodobili aktivaci B buněk sesíťováním jejich BCR pomocí anti-IgM 

monoklonální protilátky. V tomto případě došlo všeobecně ke zvýšení produkce 

protilátek do média u všech sortovaných subpopulací, ale signifikatně nejvyšší 

nárůst pro protilátky typu IgM byl zjištěn u SWC7—CD2— subpopulace, zatímco 

pro protilátky typu IgG to bylo u SWC7+CD2+, SWC7—CD2+ a SWC7—CD2—  

subpopulací. Nárůst produkce protilátek u SWC7— subpopulací po aktivaci BCR 

prokazuje, že tato vývojová stadia B buněk reprezentují zralá stadia schopná se 

vyvíjet do CD21— výkonnostních stadií. Zvýšenou produkci protilátek u 

SWC7+CD2+ B buněk nedokážeme v tuto chvíli jednoznačně vysvětlit. Naše 
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pracovní hypotéza předpokládá, že aktivace BCR byla provedena až 9. den 

kultivace, kdy značná část původně SWC7+CD2+ B buněk již byla 

transformována do stadia SWC7—CD2+ (obr. 23 a 24) a je možné, že právě 

nově vzniklé SWC7—CD2+ B buňky jsou zodpovědné za produkci protilátek do 

média. 

 

 Molekulová hmotnost molekuly SWC7 je cca 90 kDa [Guzylak a 

Salmon 2008], což by mohlo ukazovat na určitou podobnost s povrchovou 

molekulou myších B buněk CD19, která má molekulovou hmotnost 95 kDa 

[Tedder a kol. 1989]. Ontogenetické a funkční studie provedené u myší 

prokázaly, že CD19 je signalizační molekula zajišťující přenos signálu 

spuštěného přes BCR [Otero a Rickert 2003]. Počátek exprese molekuly CD19 

u myší koresponduje s počátkem D-J přeskupení těžkého řetězce [Krop a kol. 

1996]. Tato molekula je také nezbytná pro proliferační expanzi pre-B buněk 

[Otero a Rickert 2003]. Signalizace přes molekulu CD19 je požadována  pro 

úspěšné přejití z časného vývojového stadia v kostní dřeni do pozdějších 

vývojových stadiích probíhajících v cirkulaci [Del Nagro a kol. 2005]. Pro zrání B 

lymfocytů je molekula CD19 zcela esenciální. Se ztrátou exprese CD19 (při 

použití knock-out myší) klesá počet zralých B lymfocytů [Rosado a kol. 

1998,Zhou, Smith a kol. 1994, Sprent a kol. 1984]. Ačkoliv u prasete nebyly 

provedeny studie, které by monitorovaly expresi molekul SWC7 na 

prekurzorech B lymfocytů v kostní dření, výše uvedené nálezy jsou 

v částečném  souladu s expresí SWC7 na prasečích B buňkách. Naše práce 

prokázala, že molekula SWC7 je exprimována na nezralých B lymfocytech až 

do stadia zralých buněk, a proto může mít, stejně jako molekula CD19, kritickou 

roli při vyzrávání B buněk v cirkulaci. Myší molekula CD19 se ale na rozdíl od 

prasečí molekuly SWC7 ztrácí z povrchu B buněk až při konečné diferenciaci B 

lymfocytu v plazmatickou B buňku [Zhou a kol. 1992]. Na zralých B buňkách v 

periferii se molekula CD19 vyskytuje asociována s komplementovým 

receptorem CD21, kde kooperuje s BCR při aktivaci B buněk. Při této spolupráci 

molekula CD19 zesiluje signál aktivace přes BCR [Del Nagro a kol. 2005, Engel 

a kol. 1995, Rockery a kol. 1995]. Myší molekula CD21 je exprimována na 

povrchu B buněk od nezralých stadií a vyskytuje se na všech formách zralých B 

buněk [Loder a kol 1999., Allman a kol. 2001], což indikuje, že (1) role CD19 je 
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v časném B buněčném vývoji nezávislá na CD21 [Otero a Rickert 2003] a (2) 

exprese myších molekul CD19 a CD21 na zralých buňkách je koincidentní. U 

prasat se SWC7 ztrácí z povrchu B buněk těsně před ztrátou CD21, což 

naznačuje, že i v tomto případě jde o molekuly, které mají koincidentní expresi 

a jsou vzájemně potřebné pro zrání B lymfocytů. Zda-li je SWC7 prasečím 

homologem CD19 však není v tuto chvíli možno ani vyvrátit ani potvrdit a 

důkazní experimenty na tomto poli musí být ještě provedeny.  
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4.4. Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo objasnit profil exprese molekul 

SWC7 na B buňkách u prasete a zjistit, zda jsme na základě těchto studií  

schopni hlouběji vysvětlit vyzrávání prasečích B lymfocytů v periferii. 

Z provedených experimentů je zřejmé, že znak SWC7 se vyskytuje pouze na 

IgM+CD21+  B buňkách, které mohou, ale nemusí, na svém povrchu nést také 

molekulu CD2 (dílčí cíl 1). Sortovací a kultivační experimenty prokázaly, že 

profil exprese molekul SWC7 lze použít pro definovaní jednotlivých stadií 

vyzrávání IgM+ CD21+  B buněk (dílčí cíl 2 a 3). Výsledky stanovení koncentrace 

protilátek IgM, IgG a IgA u jednotlivě sortovaných subpopulací B buněk během 

kultivace pak potvrdily závěry sortovacích experimentů (dílčí cíl 4). V souhrnu 

lze konstatovat, že cíle diplomové práce byly splněny.  
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