
Úvod: Alzheimerova choroba (ACh) je specifickým typem demence s komplikovanou 

patologií. Za jednu z hlavních příčin Ach je považována tvorba extracelulárních 

nerozpustných fibril tvořených proteinem amyloid-beta (Aβ)vznikajícím z prekurzor-proteinu 

(AβPP) působením enzymů – sekretáz. Možnost ovlivnění činnosti β-sekretázy pomocí 

pasivní imunizace je v současné době testována jako možný způsob terapie ACh. Byla 

vyvinuta monoklonální protilátka nazvaná 2B12, která se prokazatelně váže na AβPP v 

blízkosti místa, kde dochází k jeho štěpení prostřednictvím β-sekretázy, a prostorovým 

stíněním zabraňuje štěpení AβPP a vzniku Aβ. 2B12 se na AβPP váže vně při povrchu buněk 

a celý vzniklý komplex se následně dostává do buňky, kde dochází k inhibici β-sekretázy. 

Metodologie: MOG buňky (původem nádorové hvězdicovité buňky) a H4 buňky (původem 

neurogliomy) byly při testování použity jako buněčný model ACh. Po inkubaci s 2B12, 

dalšími protilátkami vážícími se na AβPP (N-koncová protilátka) a protilátkami specificky se 

vážícími na jednotlivé buněčné organely za různých testovacích podmínek, buňky byly 

zafixovány a protilátky uvnitř označeny pomocí metod založených na principech 

imunologické buněčné chemie. To umožnilo jejich pozorování v jednotlivých buňkách 

prostřednictvím fluorescenčního mikroskopu. 

Výsledky: Prokázalo se, že příjem testovaných AβPP protilátek MOG I H4 buňkami je časově 

závislý. Nejlépe detekovatelné zbarvení indikující maximální možné množství protilátky v 

buňce bylo pro 2B12 po 4 hodinách inkubace v případě užití obou typů buněk; pro N-

koncovou protilátku po 2 hodinách – byla testována pouze na H4 buňkách. Buňky byly dále 

inkubovány s protilátkami specifickými jak pro AβPP, tak pro buněčné organely. Stanovením 

přítomnosti či nepřítomnosti vzájemně shodné lokalizace bylo určeno, které organely by se 

mohly s největší pravděpodobností účastnit procesu přijímání komplexu AβPP – protilátka do 

buněk a případně dalšího zpracování uvnitř buňky. V průběhu provedeného testování, 

vzájemná lokalizace protilátek byla dobře patrná jen při užití N-koncové protilátky a 

modelových H4 buněk. Organelou nejpravděpodobněji zapojenou do zmíněných procesů se 

ukázaly být časné endosomy, případně lysozomy, zatímco Golgiho aparát, mitochondrie, 

plasmatická membrána a endoplasmatické retikulum jako organely nezúčastěné. 

Závěr: Provedené testování na živých buňkách potvrdilo předpoklad, že příjem komplexu 

AβPP – protilátky do buněk je časově závislý. Zároveň jeho vzájemná lokalizace s uvedenými 

organelami podporuje klíčovou úlohu tzv. endosomálně-lysosomální cesty při zpracování 

AβPP. 



 


