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Příprava experimentálního systému pro studium 

životního cyklu myšího polyomaviru
Abstrakt:

Myší  polyomavirus  je  modelovým  zástupcem  virové  čeledi  Polyomaviridae. 

Do této  čeledi  patří  i některé  významné  lidské  patogeny  (BKV,  JCV,  Merkel  cell 

polyomavirus). Díky některým svým vlastnostem viry z této čeledi mohou sloužit i jako 

vektory pro genovou terapii, nebo pro přípravu rekombinatních vakcín.

Nové metodické přístupy mohou pomoci k porozumění dosud neznámých faktů 

ze životního  cyklu  myšího  polyomaviru.  Objasnění některých  dějů  životního  cyklu 

může být důležité z hlediska možného využití polyomavirů pro terapeutické účely.

Tato diplomová práce se zabývá přípravou dvou inovativních experimentálních 

systémů,  které  rozšiřují  možnosti  studia  životního cyklu  myšího  polyomaviru.  První 

část diplomové práce je zaměřena na přípravu rekombinantního myšího polyomaviru 

exprimujícího  žlutý  fluorescenční  protein  (EYFP)  v časných  fázích  infekce.  Takový 

virus  může  být  vhodným  nástrojem  pro  studium  šíření  infekce  v živých  buňkách 

metodami  fluorescenční  mikroskopie  i  průtokové  cytometrie.  Lze  jej  využít  i pro 

studium  kolokalizace  nestrukturního  proteinu  velkého  T  antigenu  s některými 

buněčnými proteiny.

V  druhé  části  diplomové  práce  je  popsána  příprava  hybridní  buněčné  linie 

připravené fúzí myších a opičích buněk. Tato buněčná linie umožňuje rychlou a snadnou 

identifikaci  předpokládaného enkapsidačního signálu v genomu myšího polyomaviru. 

Ta by mohla za určitých okolností sloužit i pro přípravu vektorů pro genovou terapii 

odvozených od myšího polyomaviru.

Klíčová  slova: myší  polyomavirus,  životní  cyklus  viru,  velký  T  antigen,  EYFP, 

enkapsidační signál, buněčná fúze
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Experimental system for the mouse polyomavirus life 

cycle study
Abstract:

Murine polyomavirus (MPyV) is the prototype of the Polyomaviridae family. This 

family  includes  also  some  important  human  pathogens  (BKV,  JCV,  Merkel  cell 

polyomavirus).  Due to their  specific properties viruses within this  family may serve 

as versatile vectors for gene therapy or recombinant vaccine production.

New methodological approaches may help to understand some yet unknown facts 

about MPyV life cycle. Clarification of some processes during murine polyomavirus life 

cycle may be also important to fully exploit polyomaviruses for therapeutic purposes.

The aim of  this  diploma thesis  was  to  preparare  two innovative  experimental 

systems that extend possibilities of studying the life cycle of MPyV. The first part of the 

diploma thesis focusses on construction of recombinant MPyV which expresses yellow 

fluorescent  protein (EYFP) in  the  early stages  of  infection.  Such virus  can  be very 

useful  for  studying  the  infection  spreading  by  live-cell  imaging  and  Fluorescence-

Activated  Cell  Sorting  (FACS)  and  can  be  employed  for  co-localization  studies 

of YFP-tagged LT antigen with certain cellular proteins.

Second  part  of  the  diploma  thesis  describes  preparation  of  a hybrid  cell  line 

prepared by fusion of mouse and monkey cells. This new cell line facilitates quick and 

easy identification of the putative encapsidation signal in genome of MPyV. The hybrid 

cell  line may also be used for preparation of vectors for gene therapy derived from 

murine polyomavirus.

Key  words: murine  polyomavirus,  virus  life  cycle,  Large  T  antigen,  EYFP, 

encapsidation signal, cell fusion, live-cell imaging

6



Seznam použitých zkratek
aa označení pro aminokyselinu, z angl. amino acid
bp páry bazí
BSA bovinní sérum albumin
BSM bezsérové médium
CAT chloramfenikol acetyltransferáza 
DBD DNA vazebná doména, z angl. DNA binding domain
DMEM Dulbekovo modifikované Eaglovo médium
DMSO dimethyl sulfoxid
EtOH ethanol
EYFP žlutý fluorescenční protein, z angl. Enhanced Yellow 

Fluorescent Protein
FACS průtoková cytometrie, rozlišující fluorescenčně označené 

populace buněk (z angl. fluorescence-activated cell 
sorting)

FBS fetální bovinní sérum
GAPDH glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza
hpi hodin po infekci
hpt hodin po transfekci
hr-t mutanty mutanty myšího polyomaviru s defektem v genu pro MT 

a ST (z angl. host range mutant)
IF imunofluorescence
ChIP chromatinová imunoprecipitace
kDa kiloDalton
LT velký T antigen z angl. Large T antigen, nestrukturní 

protein myšího polyomaviru
LT-YFP velký T antigen fúzovaný s proteinem EYFP
MPyV myší polyomavirus
MT střední T antigen z angl. Middle T antigen, nestrukturní 

protein myšího polyomaviru
NLS jaderný lokalizační signál (z angl. nuclear localization 

signal)
ori replikační počátek (z angl. origin of replication)
pes polyomavirový enkapsidační signál
pfu jednotka pro stanovení titru viru – plak tvořící virus 

(z angl. plaque forming unit)
rpm otáčky za minutu (z angl. revolutions per minute)
RT-PCR real-time PCR
SB Southern blot
SDS lauryl sulfát sodný (z angl. sodium dodecyl sulphate)
ses SV40 enkapsidační signál
ST malý T antigen z angl. Small T antigen, nestrukturní 

protein myšího polyomaviru
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SV40 simian virus 40
UCF kyveta ultracentrifugační kyveta
VLPs viru podobné částice, z angl. virus like particles
VP1, VP2, VP3 strukturní proteiny myšího polyomaviru (z angl. viral 

protein)
WB Western blot
yPyV myší polyomavirus, který má část genu pro LT nahrazený 

genem pro EYFP
wt divoký typ, z angl. wild – type, označuje virus nebo formu 

proteinu, které odpovídají formě, vyskytující se volně 
v přírodě
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 1. Úvod a cíle práce
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Myší  polyomavirus  je  modelovým  zástupcem  virové  čeledi  Polyomaviridae.  

Spolu  s virem  SV40  jsou  nejprobádanějšími  viry  z  této  čeledi.  Při  studiu  jejich 

životního  cyklu  bylo  objasněno mnoho  buněčných  dějů  (replikace  buněčné  DNA, 

úpravy  RNA).  Kromě  toho  by  myší  polyomavirus  mohl  být vhodným  nástrojem 

pro přípravu vektorů pro genovou terapii a přípravu rekombinatních vakcín.

V naší  laboratoři  se  už  dlouho  zabýváme  studiem  životního  cyklu  myšího 

polyomaviru.  Součástí  našeho  studia  je  i  vliv  inhibice  některých  buněčných  funkcí 

na propagaci  virové  infekce.  Zde  se  pomocí  průtokové  cytometrie  (FACS) 

a fluorescenční mikroskopie porovnává množství infikovaných buněk v buněčné kultuře 

ošetřené inhibitorem a bez inhibitoru. V laboratoři jsme dosud postrádali systém, který 

by  umožňoval  rychlou  a  nenáročnou  kvantifikaci  infikovaných  buněk  bez nutnosti 

jejich fixace a vizualizace pomocí protilátek. Prvním cílem této diplomové práce proto 

bylo:

1. Připravit  mutantní  MPyV  umožňující  sledovat  průběh  infekce  v  živých  

buňkách.

Pro přípravu takového viru byl zvolen přístup, kdy by byla nahrazena část genu 
pro velký  T  antigen  (LT),  v genomu  MPyV,  genem  pro  EYFP.   Z  genomu  takto 
připraveného  viru  (dále  označovaný  jako yPyV)  by  tak  byl  exprimován  zkrácený 
protein  LT,  fúzovaný  s  proteinem  EYFP  (dále  označovaný  jako  LT-YFP). 
Pod fluorescenčním mikroskopem by  bylo  možné  sledovat,  ve  které  buňce  dochází 
k expresi  časných  genů  MPyV.  Exprese  časných  genů  se používá  jako  dostatečný 
průkaz  infekce  buňky virem MPyV.  Připravený  virus  by navíc  umožňoval  sledovat 
lokalizaci dějů, kterých se účastní LT antigen a rychlé hledání buněčných linií citlivých 
pro MPyV. 

Dílčí úkoly při přípravě yPyV byly:

• připravit plazmid pLT-YFP, který by byl základem pro vytvoření genomu yPyV.

• ověřit  produkci  mutantního  proteinu  LT,  zfúzovaného  s  proteinem  EYFP  

(LT-YFP).

• připravit genom yPyV.

• produkovat  virus  yPyV,  transfekcí  genomu do  buněk  s konstitutivní  expresí  

LT antigenu, který komplementuje funkci fúzního LT-YFP.

• vyizolovat virus yPyV a ověřit jeho schopnost reinfekce.
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Druhým cílem mé  diplomové  práce  bylo  zaměřit  se  na  studium morfogeneze 

virionů.  V genomu  MPyV  nebyl  dosud  identifikován  enkapsidační  signál.  V naší 

laboratoři byl navržen experimentální systém, který by umožnil možnou enkapsidační 

sekvenci identifikovat (viz Kap. 2.4.1.2.). Konkrétním cílem bylo:

2. Připravit  hybridní  buněčnou  linii  umožňující  studium  enkapsidace  MPyV  

genomu.

Připravená buněčná linie musela splňovat několik důležitých kritérií: 1.  umožnit 

dobrou  produkci  strukturních  proteinů  myšího  polyomaviru,  2. podpořit replikaci 

plazmidů  s SV40  ori a 3. být  snadno  transfekovatelná.  Proto  bylo  nutné  připravit 

buněčnou  linii,  která  by:  1. obsahovala  proteiny  z myší  buněčné  linie, potřebné 

pro produkci  strukturních  proteinů  MPyV  a případně  i pro morfogenezi  virionů, 

2. produkovala SV40 LT nutné  pro replikaci plazmidů s SV40  ori a obsahovala opičí 

proteiny důležité pro interakci s SV40 LT při replikaci plazmidů s SV40 ori.

Dílčí úkoly byly:

• vnést do opičí buněčné linie Vero gen pro rezistenci k Hygromycinu.

• provést fúzi opičí linie Vero, rezistentní k Hygromycinu, s myší buněčnou linií 

WOSE,  rezistentní  ke  G418  a  produkující  SV40  LT  (připravená  dříve  

RNDr. H. Španielovou,  PhD.)  a selekcí  v  přítomnosti  Hygromycinu  a  G418  

získat klony fúzní buněčné linie. 

• otestovat, zda získaná buněčná linie HAJI splňuje požadované podmínky.
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 2.1. Čeleď Polyomaviridae
Viry čeledi Polyomaviridae jsou malé neobalené viry, jejichž genomem je dsDNA 

o velikosti  přibližně  5  kbp,  uspořádaná  do  minichromosomu  s  pomocí  buněčných 

histonů  H2A,  H2B,  H3  a  H4.  Polyomaviry  infikují  celou  řadu  obratlovců,  včetně 

člověka. Prvním objeveným zástupcem  této čeledi byl myší polyomavirus, izolovaný 

v 50. letech  20.  stol.  (Gross  et  al.,  1953;  Stewart  et  al.,  1958).  V  roce  1960  byl 

identifikován opičí  virus  SV40 (Sweet  a  Hilleman,  1960),  jako  kontaminující  virus 

vakcíny  proti  dětské  obrně.  Myší  polyomavirus  i  SV40  byly  schopny  způsobovat 

u svých hostitelů různé druhy nádorů.  Dosud je známo pět  polyomavirů infikujících 

člověka: BK virus (Gardner et al., 1971), JC (Padgett et al., 1971) a v posledních třech 

letech  objevené  KI virus  (Allander  et  al.,  2007),  WU virus  (Gaynor   et  al.,  2007) 

a Merkel  cell  polyomavirus  (Feng et  al.,  2008).  Ukazuje  se,  že  lidské  polyomaviry 

mohou být asociovány s chorobami, u kterých dosud nebyla  známa žádná patologická 

agens. Nové poznatky o životním cyklu polyomavirů by tak mohly pomoci i při léčbě 

jimi způsobených nemocí.

Kromě patologických dopadů na člověka, mají polyomaviry i řadu vlastností, díky 

kterým  by  mohly  být  využívány  jako  vektory  pro  genovou  terapii.  Jsou  schopny 

enkapsidovat  cizorodou  DNA,  nebo tvořit  virům  podobné  částice  (VLPs,  z  angl. 

virus- like  particles),  které  neobsahují  virovou DNA. Ty po úpravách mohou sloužit 

jako  rekombinantní  vakcíny.  Pro  přípravu  vektorů  pro  genovou  terapii  založenou 

na polyomavirových kapsidách je třeba vytvořit podmínky, které by zaručily vysokou 

účinnost enkapsidace cizorodé DNA a zároveň bezpečnost takto připraveného vektoru.

 2.2. Myší polyomavirus – modelový zástupce čeledi 
Polyomaviridae

Myší polyomavirus slouží jako modelový zástupce čeledi Polyomaviridae. Spolu 

s virem SV40 jsou nejvíce prostudovanými zástupci této čeledi. I přes to, že většina 

polyomavirů sdílí mnoho společných vlastností, MPyV  má některé specifické atributy, 

které jsou charakteristické pouze pro něj a jemu blízce příbuzné hlodavčí polyomaviry. 

Výhodou je, že na rozdíl od viru SV40 není MPyV pro člověka patogenní (Vilchez 

a Butel,  2004;  Garcea,  2001)  a  v lidské  populaci  proti  tomuto viru nejsou přítomné 

neutralizační protilátky.  To z něj činí  vhodného adepta pro možné využití  v klinické 

praxi (příprava vakcín, vektor pro genovou  terapii).
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 2.2.1. Životní cyklus myšího polyomaviru

Studium životního cyklu MPyV a SV40 pomohlo k objasnění velkého množství 

buněčných  procesů – např.  mechanismu  buněčné  transformace,  replikace  buněčné 

DNA, transkripce  nebo úprav RNA (Imperiale  a  Major,  2007).  V podrobném studiu 

životního cyklu MPyV a jeho patogeneze  je však stále mnoho neobjasněných otázek, 

které by mohly být  vyřešeny s použitím nových experimentálních přístupů.  Základní 

kroky životního cyklu MPyV jsou shrnuty ve schématu na Obr. 2.1.

Obr. 2.1. Životní cyklus myšího polyomaviru. (upraveno z Cole a Conzen, 2001). 
MPyV vstupuje do buňky receptorem zprostředkovanou endocytózou. Jako receptor slouží sialová 
kyselina  na gangliosidech  na povrchu  buňky.  Pak pokračuje  transport viru  v caveosomu směrem 
k jádru nejspíš přes pozdní endosomy a endoplazmatické retikulum. V endoplazmatickém retikulu 
dojde k dosud neobjasněnému rozvolnění virové kapsidy. Částečně uvolněný genom pak neznámým 
způsobem putuje do jádra. V jádře dochází k úplnému rozbalení genomu a expresi časných genů 
tzv. T antigenů. Ty se podílí  na replikaci virového genomu a regulaci transkripce pozdních genů 
pro strukturní  proteiny.  Strukturní  proteiny  putují  do  jádra,  kde  dochází  k morfogenezi  virionů 
a enkapsidaci virového minichromosomu. Poté se virus uvolní z buňky.

 2.2.2. Organizace genomu MPyV

Velikostí  kapsidy i  genomu patří  polyomaviry k  nejmenším virům.  Genomem 

MPyV je 5,3 kbp dlouhá cirkulární dsDNA. Velikost genomu myšího polyomaviru je 

shora omezená. Při cíleném zvětšování polyomavirového genomu vkládáním cizorodé 

DNA  může  dojít k nestabilitě  polyomavirových  kapsid,  zhoršené  enkapsidaci, 
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či zkracování upraveného genomu (Chang a Wilson, 1986). 

Genom polyomavirů lze rozdělit do tří oblastí – 1. oblast kódující geny časné fáze 

infekce  před replikací;  2.  oblast  kódující  geny  pozdní  fáze  infekce  po  replikaci 

a 3. nekódující oblast, ve které je obsažen jediný replikační počátek (ori) a promotory 

pro transkripci genů časné i pozdní fáze infekce (Obr. 2.2.). Po vstupu MPyV genomu 

do jádra dochází k expresi tří nestrukturních proteinů, tzv. T antigenů, podílejících se 

na regulaci  buněčných  funkcí  ve  prospěch  viru.  Po replikaci  jsou  z MPyV genomu 

exprimovány 3 strukturní proteiny, majoritní VP1 a dva minoritní VP2 a VP3. Všechny 

tři společně tvoří kapsidu viru.

Obr. 2.2. Organizace genomu MPyV (převzato z Cole a Conzen, 2001). 
Na obrázku lze vidět schématické znázornění pozice genů pro nestrukturní T antigeny a strukturní 
proteiny.  Vyznačená  je  i  regulační  oblast,  obsahující  ori,  enhancery  a promotory.  Vlnovky 
s písmenem A, na koncích znázorněných genů, označují pozici polyA signálu na transkribovaných 
mRNA. Z obrázku je patrná strategie nahromadění 6 genových produktů do velmi malého genomu, 
která  je  společná  všem polyomavirům.  Polyomaviry  totiž  velmi  chytře  využívají  alternativního 
sestřihu a translace z rozdílného čtecího rámce. Nestrukturní proteiny sdílejí společnou C-koncovou 
sekvenci  a  liší  se  N-koncem. Situace u strukturních  proteinů  je  poněkud jiná,  sekvence VP3 je 
shodná  s  C-koncovou  sekvencí  VP2.  Oblast  pro  N-koncovou  část  VP1  se  překrývá  s  oblastí 
pro C-konec  VP2  a  VP3,  ale  je  translatována  z jiného  čtecího  rámce.  Zajímavostí  genomu 
polyomavirů  je striktní  rozdělení  směru  transkripce  genů  časné  fáze  infekce  a genů  pozdní  fáze 
infekce. Časná oblast je přepisována v jednom směru od ori, pozdní oblast je přepisována ve směru 
opačném. 
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 2.2.3. Genové produkty časné fáze infekce MPyV – T antigeny

Jak už bylo popsáno výše, po vstupu MPyV genomu do jádra dochází k expresi 

genů  pro nestrukturní  regulační  proteiny,  tzv. T  antigeny.  T  antigeny  se  podílejí 

na změnách  stavu  v  buňce,  které  vedou  k  lepším  podmínkám  pro  průběh  infekce, 

např. regulují buněčný cyklus a replikaci virové DNA. MPyV kóduje tři  T antigeny, 

které byly pojmenovány podle své velikosti jako velký T antigen – LT (z angl. Large T 

antigen),  střední T antigen – MT (z angl. Middle T antigen)  a malý T antigen – ST 

(z angl. Small T antigen). SV40 kóduje pouze dva T antigeny, LT a ST, a jejich působení 

na buňku je trochu odlišné od působení T antigenů MPyV.

 2.2.3.1. Velký T antigen

Gen pro LT je transkribován jako první z časných genů. Čas jeho exprese se liší 

dle toho, ve které fázi buněčného cyklu byla infikována buňka (Chen a Fluck, 2001a). 

Detekce mRNA pro MPyV LT je obvykle možná okolo 6 hpi, detekce proteinu 8 hpi 

(Chen  a  Fluck,  2001a).  LT antigen  MPyV  je  782  aminokyselin dlouhý  protein 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/P03074?log$=seqview_status#sequence_1520316

34),  s molekulovou  hmotností  okolo  100  kDa.  LT je  multifunkční  protein,  složený 

z několika separátních funkčních domén (Obr. 2.3). Mezi jednotlivými polyomaviry se 

primární  sekvence  LT antigenu  shodují  z 15 – 80% (Pipas,  1992). I  přes  variabilitu 

v primární  sekvenci  zůstává  funkce  LT  antigenu  u  většiny  polyomavirů  stejná. 

Při porovnávání  organizace domén se velké T antigeny virů z čeledi  Polyomaviridae 

dají rozdělit do dvou skupin, dle podobnosti buď k SV40 LT, nebo MPyV LT. MPyV LT 

na  rozdíl  od  SV40  LT  postrádá  doménu  pro  vazbu  buněčného  proteinu  p53 

(Pipas, 1992). SV40 LT vazbou na p53 tento protein sice stabilizuje, ale znemožňuje mu 

jeho  správnou  funkci.  Spolu  s  vazbou proteinu  pRb  tímto  SV40  LT  způsobuje 

transformaci buňky. Stabilní exprese SV40 LT se používá pro imortalizaci buněčných 

linií (Cheng et al., 2009). Na C - konci má SV40 LT navíc tzv. host range doménu, která 

může mít svou úlohu při morfogenezi virionů. Tuto doménu s SV40 sdílejí i lidské viry 

BK a JC (Pipas, 1992).

V  průběhu  infekce  MPyV  LT  rekrutuje  nebo  pozměňuje  funkci  buněčných 

proteinů, důležitých pro produkci viru a blokuje buněčný antivirový obranný systém. 

Je to  jediný  virový  protein,  který se  přímo  podílí  na  replikaci  virové  DNA 

a je zodpovědný za zahájení exprese pozdních genů (Brodsky a Pipas, 1998; Kern et al., 
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1986).  Funkce  jednotlivých  domén  MPyV  LT  antigenu  jsou  ve  zkratce  popsány 

na Obr. 2.3.

Obr.  2.3.  Schématické  znázornění  domén  MPyV  Velkého  T  antigenu  (zkonstruováno  dle 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/P03074?log$=seqview_status#sequence_152031634). 
Na obrázku  jsou  znázorněny  domény  a  místa  fosforylace  MPyV  LT.  Čísla  označují  pozici 
aminokyselin, kterými jsou domény vymezené. J doména je důležitá hlavně pro interakci MPyV LT 
s buněčným proteinem Hsp70. MPyV LT aktivuje Hsp70 a využívá ho hlavně pro uvolnění proteinů 
z rodiny pRb z vazby na E2F (Brodsky a Pipas, 1998). Po uvolnění transkripčního faktoru E2F může 
dojít  k  expresi  genů,  důležitých  pro  vstup  buňky  z  G1  fáze  do dalších  fází  buněčného  cyklu. 
Rb vazebná doména je zodpovědná za vazbu buněčných  proteinů z rodiny pRb. Je důležité, aby 
byla v blízkosti J domény, aby mohlo dojít k uvolnění pRb z komplexu s E2F (Brodsky a Pipas, 
1998). MPyV LT obsahuje dva jaderné lokalizační signály (NLS) a je převážně lokalizován v jádře. 
Velký  T  antigen  MPyV  je  různě  posttranslačně  modifikován,  na  schématu  jsou  znázorněna 
fosforylovaná  místa  (P).  Jejich  role  je  pravděpodobně  v  regulaci  lokalizace  LT.  DNA vazebná 
doména a  ori vazebná doména jsou zodpovědné za vazbu k MPyV genomu a zahájení replikace. 
Zn finger  doména  je  důležitá  pro  další  vazbu  k MPyV  DNA a oligomerizaci  LT  při  replikaci. 
Helikázová doména a doména pro hydrolýzu ATP (označená elipsou s ATP), která je její součástí, 
jsou důležité pro rozvolnění virové DNA při replikaci. LT při replikaci oligomerizuje a vytváří dvě 
hexamerní struktury, které rozvolněním řetězců DNA pomáhají obousměrnému průběhu replikace. 

 2.2.3.2. Střední T antigen

Střední T antigen (MT) je protein, který je unikátní pro myší polyomavirus a jemu 

příbuzné hlodavčí viry. U polyomavirů infikujících jiné savce a ptáky nebyl gen pro MT 

nalezen.  Jeho  role  v životním  cyklu  MPyV  se  liší  dle  toho,  jestli  virus  prochází 

produktivní  infekcí  vedoucí  k  lýzi  buňky a uvolnění  virového potomstva nebo virus 

prochází  neproduktivním  infekčním  cyklem.  K neproduktivní  infekci  dochází  často 

v buňkách  hostitelů,  které  MPyV  přirozeně  neinfikuje  (většinou  se  neproduktivní, 

někdy také označovaná jako abortivní infekce, studuje v krysích a křeččích buňkách). 

K abortivní infekci ale může docházet i v některých myších buněčných liniích. Virus 

v nich  exprimuje  pouze  své  časné  geny  pro nestrukturní  proteiny,  není  schopen 

replikace virového genomu a exprese pozdních genů. V buňce se pak netvoří  virové 

potomstvo.

MT se při produktivní infekci podílí na časné i pozdní transkripci, replikaci virové 
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DNA a morfogenezi virionů. Už v roce 1970 bylo ukázáno, že tzv. host range mutanty 

MPyV  (hr-t  mutanty),  tzn.  mutanty,  které  nejsou  schopné  navodit  transformaci 

u křeččích a krysích buněk, vykazují sníženou schopnost produkce virového potomstva 

v  myších  buňkách (Benjamin,  1970).  Později  bylo  zjištěno,  že  za  snížení  produkce 

virového potomstva u hr-t mutant je zodpovědné poškození či ztráta genu pro MT a ST. 

Türler a Salomon (1985) ukázali, že MT a ST oba přispívají k lytickému i abortivnímu 

cyklu MPyV. 

MT interaguje s celou řadou buněčných proteinů a je u MPyV hlavním proteinem 

zodpovědným za aktivaci buněčných drah signální transdukce (Obr. 2.4.). 

Obr.  2.4.  Aktivace  drah  signální  transdukce  polyomavirovým  proteinem  MT.  (převzato 
z Schaffhausen a Roberts, 2009).
MT je  schématicky  znázorněn  jako  modrý  obdélník.  MT je  orientován  N-koncem vlevo  (žluté 
písmeno N) a C-koncem vpravo (žluté písmeno C). Na obrázku jsou zvýrazněna místa, přes která 
MT interaguje s  buněčnými proteiny. Každý z buněčných proteinů, který je zobrazen pod MT, je 
důležitý pro transformaci buňky. Jejich aktivace je možná důležitá i pro produktivní virovou infekci. 
Přesný účinek aktivace drah signální transdukce na produktivní virovou infekci je nadále studován.
DNA J  domain  =  J  doména  (stejná  jako  u  LT);  PP2A =  protein  fosfatáza  2A;  PTK  =  rodina 
tyrozinových kináz Src (Src, Yes, Fyn); PI3K = fosfatidylnositol-3-kináza, PLCγ =  fosfolipáza C. 
Na obrázku není vyznačena aktivační interakce Gab1 – PI3K. 

Právě aktivace drah signální transdukce je způsob, jakým MT přispívá ke zvýšení 

časné a pozdní transkripce a replikace MPyV genomu (Chen et al., 1995; Chen a Fluck, 
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2001b;  Chen  et  al.,  2006).  Chen  et  al.  (2006)  ukázali,  že  při defektu  MT dochází 

v infikované  buňce  ke snížené  produkci  LT proteinu a  strukturních  proteinů  a  také 

ke snížení  amplifikace  genomu.  Tato  snížení  je  schopna  částečně  kompenzovat 

přítomnost funkčního proteinu ST nebo přídavek séra k buněčné kultuře,  který vede 

ke zvýšení mitogenní stimulace. 

Role  MT  při  morfogenezi  byla  rovněž  odhalena  při  studiu  hr-t  mutant 

(Garcea a Benjamin,  1983).  Garcea  et  al.  (1985)  zjistili,  že  problém s  morfogenezí 

je způsoben  nízkou  fosforylací  strukturního  proteinu  VP1,  ještě  před  zahájením 

enkapsidace. To pak vede ke zhoršení maturaci virionů. Za zvýšení fosforylace  může 

aktivace drah signální transdukce a také interakce MT s protein fosfatázou 2A (PP2A). 

Interakce MT s PP2A ruší její defosforylační aktivitu a nepřímo tak zvyšuje fosforylační 

aktivitu  v buňce.  Při deleci  C-koncové hydrofobní  domény není  MT schopen vazby 

na membránu. MT bez C-koncové domény je lokalizován v jádře (Messerschmitt et al., 

1996) a stále interaguje s PP2A. Za přesun MT do jádra je zodpovědná právě interakce 

s PP2A ( Messerschmitt  et al., 1996). Přesun MT s PP2A do jádra způsobuje snížení 

fosforylace VP1 a tím i defekt v morfogenezi virionů (Schaffhausen a Roberts, 2009).

Jak už bylo řečeno, při  neproduktivní infekci dochází v buňkách infikovaných 

MPyV pouze k expresi  časných genů. Ty pak způsobují  transformaci buňky.  Middle 

T antigen  se  na  transformaci  podílí  aktivací  buněčných  drah  signální  transdukce. 

K transformaci přispívá hlavně tím, že napodobuje aktivitu protein tyrozinových kináz 

z rodiny Src a interaguje s PP2A (Cheng  et al., 2009; Schaffhausen a Roberts, 2009). 

Pro navození buněčné transformace je důležitá vazba MT na membránu (Schaffhausen 

a Roberts, 2009). 

 2.2.3.3. Malý T antigen

Nejmenším z MPyV T antigenů je small T antigen. Stejně jako u LT a MT se 

na jeho N-konci nachází J-doména. Malý T antigen se nachází v jádře i  cytoplasmě 

(Ellman  et  al.,  1984).  ST stejně  jako  MT interaguje  s  PP2A a  inhibuje  její  funkci. 

Tím přispívá  jak  k produktivní  infekci  (Chen  et  al.,  2006;  Chen  et  al.,  1995;  Chen 

a Fluck,  2001b;  Berger  a  Wintersberger,  1986),  tak  i k transformaci  buňky 

při neproduktivní infekci (Pipas, 1992). ST se tedy podobně jako MT podílí na virové 

transkripci, replikaci i morfogenezi (Martens et al., 1989; Chen et al., 2006).
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 2.2.4. Morfogeneze myšího polyomaviru

Po replikaci  MPyV  genomu  a expresi  pozdních  genů,  dochází  v jádře 

infikovaných buněk k morfogenezi virionů. Proces morfogeneze byl v minulosti dosti 

studovaným  jevem,  protože  pochopení  zákonitostí  morfogeneze  by  mohlo  pomoct 

k efektivnější přípravě vektorů pro genovou terapii  a rekombinantních vakcín na bázi 

polyomavirových  kapsid.  I přes  vynaložené  badatelské  úsilí  s využitím  různých 

experimentálních  přístupů,  např.  izolace  meziproduktů  morfogeneze,  odvození 

morfogeneze od krystalografických studií kapsid, skládání kapsid in vitro, je v procesu 

morfogeneze stále mnoho neznámých. Ví se, že morfogeneze se účastní řada buněčných 

i  virových  proteinů.  Z  virových  proteinů  je  důležitá  účast  všech  tří  strukturních 

proteinů,  které  se  uspořádávají  do kapsidy s ikosahedrální  symetrií  tak,  že  majoritní 

VP1  protein  tvoří  pentamery  a v dutině  každého  pentameru  je  lokalizován  jeden 

z proteinů  VP2,  nebo  VP3.  72 pentamerů  pak  tvoří  virovou  kapsidu.  Dále  se 

morfogeneze  účastní  LT  antigen,  který  přispívá  i interakcí  s  proteinem  Hsp70 

a MT antigen, zajišťující fosforylaci VP1. Z buněčných proteinů je důležitý už dříve 

zmiňovaný  protein  Hsp70 a  svou roli  mohou  mít  i  některé  z  jaderných  buněčných 

proteinů, např. YY1.

 2.2.4.1. Enkapsidace genomu myšího polyomaviru

Proces enkapsidace je jednou z nevyřešených otázek morfogeneze MPyV. Genom 

MPyV  se  po replikaci  balí  do  kompaktního  minichromosomu  za  účasti  všech  pěti 

buněčných histonů.  Při enkapsidaci  je  histon  H1 vytlačen  a  v  kapsidě pak  zůstávají 

na genomu zbylé čtyři histony, H2A, H2B, H3 a H4. Velkou neznámou zůstává, jakým 

způsobem je  při  enkapsidaci  rozpoznávám virový  genom.  Poznatky  o  morfogenezi 

virionů MPyV byly podrobně shrnuty v bakalářské práci Studium morfogeneze virů 

čeledi Polyomaviridae: využití pro praxi  (Pergner, 2008).

Brzy  po  objevu  myšího  polyomaviru  bylo  ukázáno,  že  při  izolacích 

z infikovaných  buněk,  lze  najít  v inokulu  pseudoviriony,  které  obsahují  lineární 

fragmenty  myší  chromosomální  DNA (Michel et al.,  1967).  Procentuální  zastoupení 

pseudovirionů  s  enkapsidovanou  buněčnou  DNA  v porovnání  s  viriony  s  MPyV 

genomem se lišilo ve frakcích s různou vznášivou hustotou získaných ultracentrifugací 

v CsCl  gradientu.  Při  izolacích  se běžně  vyskytují dvě  frakce  partikulí  -  frakce 

"lehkých" virových partikulí,  které jsou většinou prázdné bez obsahu DNA a frakce 
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"těžkých"  virionů  s enkapsidovanou  virovou  DNA.  Michel  et  al.  (1967)  rozlišovali 

při izolacích tři různé frakce s odlišnou vznášivou hustotou. Dvě těžší frakce obsahující 

hlavně  viriony  s enkapsidovaným  genomem  a jednu  frakci  lehkých  partikulí.  Tato 

frakce byla tvořená hlavně prázdnými partikulemi a nacházela se v ní i převážná většina 

ze  všech  pseudovirionů  s enkapsidovanou  buněčnou  DNA,  které  bylo  možné  najít 

ve virovém  inokulu.  To  by  mohlo  znamenat,  že  při enkapsidaci  není  selektivně 

enkapsidována pouze virová DNA, ale veškerá DNA, která  se velikostí  blíží  virové 

DNA. 

Yuen  a Consigli  (1983) se  zabývali  existencí  frakce  prázdných  kapsid 

při izolacích MPyV. Ukázali, že pokud se k infikovaným buňkám před izolací viru přidá 

formaldehyd,  ve virovém inokulu  se nenachází téměř žádné prázdné partikule. Podle 

jejich dat tedy frakce prázdných partikulí s nižší vznášivou hustotou vznikají uvolněním 

MPyV genomu z virionů při proceduře izolace viru. Navíc tímto experimentem ukázali, 

že nedochází  k  enkapsidaci  DNA  do  předem  preformovaných  prázdných  kapsid, 

ale že kapsidy vznikají okolo DNA.

VP1  je  schopen  vázat  DNA  s  vysokou  afinitou  nezávisle  na  její  sekvenci 

(Moreland  et al., 1991). Při produkci VLPs složených pouze ze strukturního proteinu 

VP1  v bakulovirovém  expresním  systému  byly  v izolacích  nalezeny  pseudoviriony 

obsahující buněčnou DNA o velikosti odpovídající velikosti MPyV genomu (Gillock et  

al.,  1997).  Roitman-Shemer  et  al.  (2007) publikovali,  že  se  pentamery  SV40  VP1 

s delecí  C – koncových  ramen,  důležitých  pro tvorbu  kapsid,  spojené  s  monomerem 

proteinu VP2, nebo VP3, váží po celé délce SV40 genomu, nezávisle na sekvenci.

Mukherjee  et  al.  (2007)  zkonstruovali   in  vitro  experimentální  systém,  který 

umožňuje  rozvolnění  SV40  VLPs,  produkovaných  v  bakulovirovém  expresním 

systému, a následnou enkapsidaci plazmidů, postrádajících jakoukoliv SV40 sekvenci.  

Enkapsidaci  prováděli v jaderném  lyzátu  z hmyzích buněk.  Přítomnost  jaderného 

extraktu se ukázala být esenciální pro funkci jejich systému. Tento experiment by mohl 

spolu s experimenty Roitman-Shemer et al. (2007) znamenat, že pro enkapsidaci DNA 

do SV40 kapsidy není  nutná žádná virová sekvence.  Je však nutné zdůraznit,  že se 

v obou  případech  jedná  o zcela  umělé  systémy,  které  neodráží  podmínky  panující 

při morfogenezi  virionů  v infikované  buňce.  Vysoká  afinita  VP1  proteinů  k DNA 

nezávisle  na  její  sekvenci  navíc  neodpovídá  na  otázku,  jakým  způsobem 

je při enkapsidaci rozeznáván virový genom.

U DNA virů  větších  než polyomaviry (herpesviry a  adenoviry)  byla  spolehlivě 
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prokázána  přítomnost  enkapsidačního  signálu  na virovém genomu (Knipe  a  Howley 

2007). 

Tento signál je rozpoznáván virovými a případně buněčnými proteiny,  které se 

účastní morfogeneze virionu. Z polyomavirů byla existence  možného enkapsidačního 

signálu  zatím  prokázána  pouze  u viru  SV40.  Oppenheim et al.  (1992)  ukázali, 

že plazmid,  obsahující  část  regulační  oblasti  z SV40  genomu,  byl  při  kotransfekci 

s virovou  DNA,  ze  které  se  exprimovaly  strukturní  proteiny  SV40,  enkapsidován 

do virionu více než plazmid bez regulační SV40 sekvence. Sekvenci nutnou ke zvýšení 

enkapsidace nazvali ses, z angl. simian virus 40 encapsidation signal. Ses funguje jako 

cis enkapsidační  signál,  tzn. že pro správnou  enkapsidaci  je nutná  jeho  přítomnost 

ve virové  DNA.  Ve svých  dalších  pracech  se  v laboratoři prof. Oppenheim zabývali 

strukturou  ses (Dalyot-Herman  et  al.,  1996) a interakcemi  mezi  buněčným 

transkripčním faktorem Sp1,  navázaným v oblasti  okolo  ses a strukturními  proteiny 

SV40 (Gordon-Shaag et al., 1998; Gordon-Shaag et al., 2002).

U MPyV zatím nebyl nalezen žádný enkapsidační signál, který by fungoval jako 

ses. Jeho existence však nebyla ani vyvrácena. Jedním z cílů této diplomové práce bylo 

podílet  se  na přípravě  experimentálního  systému  pro  rychlou  a účinnou  možnost 

identifikace  polyomavirového  enkapsidačního  signálu,  zkráceně  pes.  Enkapsidace 

je velmi komplexní děj, které ho se může účastnit i velké množství buněčných proteinů. 

Proto  bylo  třeba,  aby  připravovaný  experimentální  systém  simuloval  co  nejlépe 

podmínky, které mohou nastat při morfogenezi virionů. Návrh systému je důkladněji 

popsán v Kap. 2.4.1.2.
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 2.3. Metody detekce virové infekce v živých buňkách
Limitujícím  faktorem  vizualizace  virů  je  jejich  malá  velikost.  V optickém 

mikroskopu není možné viry pozorovat. Jedinou výjimkou je mimivirus, jehož kapsida 

dosahuje velikosti okolo 0,5 μm (viz Obr. 2.5.).

Obr. 2.5. Vizualizace Mimiviru v amébě Acanthamoeba 
polyphaga  pomocí  Gramova  barvení.  (Raoult et  al., 
2007)
Tmavě fialové tečky (některé zvýrazněné bílou šipkou) jsou 
jednotlivé kapsidy mimiviru. Mimivirus byl objevem v roce 
1992.  Dlouhou  dobu  byl  kvůli  velikosti  své  kapsidy 
i genomu považován za bakterii. Teprve v roce 2003 bylo 
uznáno, že se jedná o virus. Mimivirus se odlišuje od všech 
dosud  známých  virů  např.  i tím,  že u něj  byl  nalezen 
teoretický virofág, tzn. virus, který parazituje na jiném viru 
(La Scola et al., 2008). 

Elektronový mikroskop sice umožňuje dobrou vizualizaci virů, ale nelze jej použít 

pro pozorování  živých  buněk.  Pozorování  průběhu  infekce  v  živých  buňkách  však 

přináší  velmi  cenné  informace  o životním cyklu  studovaného viru.  Východiskem se 

stala  fluorescenční  mikroskopie.  Ta  velmi  dobře  umožňuje  zviditelnění  virových 

proteinů, virové DNA či celé virové kapsidy v živých buňkách.

S rozvojem přípravy monoklonálních protilátek se vizualizace virových antigenů 

pomocí fluorescenčně značených protilátek v zafixovaných buňkách stala v dnešní praxi 

běžně používaným postupem. Vývoj této metody je spojen s klinickou virologií, kdy 

bylo třeba najít testy, které by umožňovaly rychlou a snadnou detekci virových antigenů 

v buňkách  a  tkáních  –  např.  pro  detekci  viru  vztekliny  se  používají  fluorescenčně 

značené protilátky už od 60. let 20. stol. (Schneider a Furusho, 1966; Blenden  et al., 

1983). Kromě vztekliny byla detekce virových antigenů pomocí fluorescence historicky 

používaná i u dalších lidských virů – příušnic,  chřipky,  spalniček (vše Sommerville, 

citováno z Boonpucknavig et al., 1976) a horečky dengue (Boonpucknavig et al., 1976). 

Bylo  však  dosaženo  úspěchů  i při detekci  virových  antigenů  pomocí  fluorescenčně 

značených  protilátek  in  vivo.  Sharma  a Shimeld  (1997)  byli  schopni  vizualizovat 

Herpes simplex  virus 1 v rohovce  živých myší  po aplikaci  fluorescenčních  protilátek 

mikroinjekcí přímo do oka. Pod fluorescenčním mikroskopem byl signál pozorovatelný 
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skutečně pouze u myší, které byly infikované příslušným virem. Navrhli tak možnost 

využití tohoto testu pro rychlou detekci virové infekce nejen u zvířat, ale i u lidí.

Přelomem  pro  laboratorní  výzkum  infekce  v  živých  buňkách  se  stal  objev 

fluorescenčních proteinů. Fluorescenční protein byly objeveny už v 60. letech 20. stol. 

v medúze  Aequorea  victoria.  Rozvoj  jejich  využití  jako  nástrojů  pro  molekulární 

biologii však začal až v roce 1995, kdy Heim et al. (1995) publikovali vylepšení GFP. 

Mutací dosáhli toho, že GFP dávalo silnější signál. V současnosti existuje mnoho forem 

fluorescenčních proteinů, lišících se velikostí, excitačním a emisním spektrem a mnoha 

dalšími  vlastnostmi  (viz  info  na  stránkách  http://www.clontech.com/).  Celá  řada 

fluorescenčních  proteinů  byla  odvozena  z  proteinu  GFP  mutacemi  jednotlivých 

aminokyselin  –  např.  EGFP (zesílený zelený fluorescenční  protein),  EYFP (zesílený 

žlutý  fluorescenční  protein),  apod. Jejich  použití  pro  značení  proteinů  ve  virologii 

je snadnější  než využití  fluorescenčně značených protilátek.  Pro vizualizaci virových 

proteinů  se  některý  z  fluorescenčních  proteinů  přímo  fúzuje  s  N- či  C-koncem 

studovaného  proteinu.  U některých  virů  je  vkládání  cizorodých  genů  do  genomu 

víceméně  bezproblémovou  záležitostí.  Připravené  mutantní  viry  mají  téměř  úplně 

shodné vlastnosti s divokými typy virů. Několik takových virových experimentálních 

systému  bylo  zkonstruováno  např.  u  herpesvirů  (Elliott  a  O’Hare,  1998; 

Breshears et al., 2003; de Oliveira, 2008; Straschewski et al., 2010), retrovirů (Stauber 

et al., 1999; Chang et al., 2001; McDonald et al., 2002), nebo i rostlinných virů (Cohen 

et al., 2000; Mazier et al., 2004). Tyto konstrukty rozšiřují možnosti studia vstupu viru 

do buňky,  lokalizace  virových proteinů nebo regulace  genové exprese. Sacher  et  al. 

(2008)  ve  svých  experimentech  připravili  systém,  který  velmi  chytře  využívá  viru 

exprimujícího  fluorescenční  protein  (Obr. 2.6.).  Gen  pro  EGFP  vložili  do genomu 

myšího  cytomegaloviru  za  stop  kazetu,  která  inhibuje  jeho  expresi.  Stop  kazetu 

ohraničili  loxP místy,  která  jsou  specificky rozpoznávána  Cre  rekombinázou.  V její 

přítomnosti dochází k vystřižení stop kazety z genomu a virus exprimuje gen pro EGFP. 

Když  takto  mutantním  virem  infikovali  transgenní  myši  stabilně  exprimujicí  Cre 

rekombinázu, mohli pozorovat šíření infekce v jednotlivých tkáních v živé myši. Tento 

systém umožňuje i studium vlivu delecí jednotlivých virových genů na propagaci virové 

infekce. 
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Obr.  2.6.  Experimentální  systém  pro 
studium  šíření  myšího  cytomegaloviru 
v živých myších. (Sacher et al., 2008).
V buňkách exprimujicích Cre rekombinázu 
dochází k vystřižení stop kazety ohraničené 
loxP  místy  a expresi  EGFP.  Virové 
potomstvo  takového  viru  pak  exprimuje 
EGFP po vstupu do dalších buněk.

Snijder  et  al.  (2009)  zase  využili  virů  exprimujicích  fluorescenční  protein 

pro sestavení počítačového modelu propagace virové infekce v buněčné kultuře. Počítač 

tak nyní umožňuje s 90% přesností predikovat, která buňka bude infikována virem.

Někdy  se  označení  fluorescenčním  proteinem  používá  pro  studium  funkce 

a lokalizace  samotného  virového  proteinu  mimo  kontext  virové  infekce.  Takové 

konstrukty  byly  připraveny  mj.  u  parvovirů  (Ihalainen  et  al.,  2007),  herpesvirů 

(Tetsuka et  al.,  2004),  retrovirů  (Freedman  a  Auersperg,  1986),  nebo  polyomavirů 

(Huerfano  et al., 2010; Vít,  2010). Ne vždy se virové proteiny značí jen pro studium 

funkcí  důležitých pro virus.  Presley  et  al.  (1997)  kupříkladu využili  GFP  označený 

glykoprotein  viru  vesikulární  stomatitidy  pro studium  transportu  mezi 

endoplazmatickým retikulem a Golgiho aparátem. 

Kromě značení fluorescenčními proteiny lze využít pro fluorescenční mikroskopii 

a FACS analýzy i metod vycházejících z oblasti nanotechnologií. Tzv. Quantum Dots 

(Qdots) jsou koloidní polovodičové krystaly velké jen několik nanometrů, které jsou 

schopné po excitaci emitovat záření (Michalet  et al.,  2005) (Obr.  2.7.).  Dají se jimi 

označit  jednotlivé  proteiny,  virové  částice  (Li  et  al.,  2009)  i celé  buněčné 

kompartmenty.  Jejich velikost  a tvar lze upravit  při přípravě.  Výhodou Qdots oproti 

jiným fluorescenčním značkám je dlouhá doba,  po kterou jsou schopny dávat stejně 

silný světelný signál a také to, že jejich emisní spektrum je posunuté mimo spektrum 

autofluorescence buňky (Michalet  et  al.,  2005).  Signál,  který poskytují  je navíc  tak 

silný,  že  lze  v extrémních případech pozorovat  v buňce i  molekuly označené pouze 

jednou Qdot (Michalet et al., 2005). Qdots tak mohou být dobře využity při pozorování 
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dějů  v  živých  buňkách.  Je  ale  potřeba  je  před  použitím  upravit,  aby  byly  dobře 

rozpustné ve vodném prostředí a také aby nebyly pro buňku toxické. 

Obr. 2.7. Srovnání velikostí Qdots a dalších vybraných fluoresceinů a molekul využívaných 
při fluorescenční mikroskopii (Michalet et al., 2005).
FITC - fluorescein izothiokyanát; GFP; Qdot – zelená (4 nm, nahoře) a červená (6,5 nm, dole); 
Qrod – tyčinkovitě tvarovaná Qdot; SAV – streptavidin, MBP – maltózu vázající protein; 
IgG - imunoglobulin třídy G; 20 nm bead – Qdot obalená solubilizačními chemickými činidly.

Fluorescenční  mikroskopie  sice  umožňuje  sledovat  děje  v  živé  buňce, 

ale neposkytuje tak přesné informace o jejich lokalizaci jako elektronová mikroskopie. 

Ta  umožňuje  detailnější  pohled  na struktury  v  buňce.  Jak  už  bylo  řečeno,  její 

nevýhodou  je,  že  neumožňuje  pozorování  živých  buněk.  Novým  experimentálním 

přístupem, který může spojit výhody obou zmíněných metod je elektronová tomografie. 

Ta sice neumožňuje studovat pohyb proteinů v živé buňce, ale je schopná poskytnout 

3D rekonstrukce prostředí v buňce s rozlišením, které poskytuje elektronový mikroskop 

(princip  viz  Obr. 2.8.).  Fixace  buněk  pro  elektronovou  tomografii  je  tak  rychlá,  že 

dokáže  při  správném  načasování  zachytit  děje,  které  trvají  jen  několik  sekund. 

Pro elektronovou mikroskopii a tomografii dnes existují sondy, kterými se dají označit 

studované  proteiny  (Mercogliano  a DeRosier,  2007;  Diestra  et  al.,  2009).  Sonda  je 

tvořena  metaloproteinem vázajícím  kov,  který  lze  v elektronovém  tomografu  dobře 

zviditelnit.  Studovaný  protein,  který  je  označen  touto  sondou,  je  pak  v  buňce  lépe 

rozlišitelný. 
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Obr. 2.8. Princip elektronové tomografie (Prnka a Šperlink, 2006).
Vzorek je otáčen kolem jedné osy a nasnímán z různých směrů principem podobným elektronové 
mikroskopii  (a).  Zpětnou  projekcí  jsou  získané  snímky  rekonstruovány  do  3D  modelu  (b). 
Když k datům z elektronové tomografie přidáme data z konfokální mikroskopie, dá se do modelu 
zavést i pohyb pozorovaných označených molekul v buňce v čase a prostoru (Spiegelhalter  et al., 
2010).

Elektronová  tomografie  se  dá  použít  i v kombinaci  s konfokální  mikroskopií 

(Obr. 2.9.). Děje, které jsou zachycené v živé buňce pomocí konfokální mikroskopie tak 

lze,  po fixaci  a  provedení  elektrontomografického snímkování,  rekonstruovat  do  3D 

modelu (Spiegelhalter et al., 2010). 

Obr. 2.9. 3D rekonstrukce buňky ze snímků 
pořízených  elektronovou  tomografií 
(Spiegelhalter et al., 2010).
Pro  své  experimenty  fúzovali  protein  Bin-1 
protein s GFP. Při nadprodukci Bin-1 v buňkách 
dochází  ke vzniku tubulárních membránových 
útvarů, které pochází z plazmatické membrány. 
Žlutě  je  označen  signál  proteinu  GFP. 
V blízkosti  je  možné  vidět  jaderný  obal, 
mitochondrie,  endocytické  váčky,  lysozomy, 
mikrotubuly  (červeně)  a aktinová  vlákna 
(černě). Ukázalo se, že distribuce GFP signálu 
získaná  z elektronové  tomografie  odpovídá 
datům,  která  byla  získána  z konfokálního 
mikroskopu. Při použití elektronové tomografie 
je  ve srovnání  s  konfokální  mikroskopií  lépe 
vidět lokalizace signálu v rámci buňky.

Kromě  elektronové  tomografie  se  využívá  i  pozitronová  tomografie,  kterou 

je možné  vizualizovat  děje  přímo  v  živých  zvířatech  (Doubrovin  et  al.,  2001). 

Pozitronová  tomografie  se  využívá  i  při  neinvazivním  vyšetřování  lidí.  Není  však 

schopna  poskytnout  takové  detaily  jako  elektronová  tomografie.  Optická  difrakční 

tomografie je další technika, která umožňuje pozorovat děje v živé buňce, ale ani ta 

nedosahuje rozlišení elektronové tomografie (Sung et al., 2009). Sung et al. (2009) byli 
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schopni  při experimentech  pozorovat  živé  buňky  s  rozlišením  okolo  0,35  μm. 

Pro virologii tedy optická difrakční tomografie zatím nemá využití.

U polyomavirů nebyl do nedávné doby zkonstruován systém, který by umožňoval 

studovat  propagaci  virové  infekce  v  živých  buňkách.  Až poté,  co  jsme  v  laboratoři 

navrhli  konstrukci  rekombinantního  viru  MPyV,  který  by  toto  umožňoval,  byla 

publikována práce Katzman et al., 2008. Ti připravovali mutantní virus SV40, který by 

při infekci produkoval EGFP co nejdřív po vstupu do buňky. Tohoto viru chtěli využít 

pro rozlišení nově infikovaných buněk, které stabilně exprimují SV40 LT a ST. Klasické 

imunofluorescenční označení LT antigenu exprimujícího se z virového genomu totiž 

není v takových buňkách možné. Na druhou stranu virus nemusel při infekci těchto 

buněk produkovat žádný T antigen. Nejprve se Katzman et al. pokusili nahradit genem 

pro EGFP časnou oblast kódující T antigeny hned za regulační oblastí genomu. Takový 

virus  se  nebyl  schopen  v  buňkách  replikovat.  Autoři  se  domnívali,  že  virus  SV40 

pro regulaci  životního  cyklu  potřebuje  intronovou  sekvenci  v  genech  pro  LT a ST, 

a proto se rozhodli vložit gen pro EGFP až do oblasti druhého exonu LT. Vznikl tak 

virus  SV40  exprimujicí  fúzní  protein  LT-EGFP.  Tento  virus  se  sice  byl  schopen 

replikovat a docházelo i ke vzniku virového potomstva, ale jeho výtěžky byly malé.

Jedním z cílů této diplomové práce byla příprava obdobného mutantního MPyV, 

který by umožnil detekci šíření infekce v živých buňkách. Po publikaci Katzman et al. 

(2008) se ukázalo, že příprava takového systému může být problematická. Přestože viry 

MPyV a  SV40  patří  do  jedné  virové  čeledi,  některé  jejich  vlastnosti  se  liší.  Námi 

připravený  rekombinantní  myší  polyomavirus  sice  vykazoval  podobné  problémy 

s produkcí virového potomstva, ale i přesto jsme dosáhli o něco vyšších výtěžků než 

Katzman et al. (2008). Způsob přípravy a produkce rekombinantního MPyV je popsán 

ve výsledkové části diplomové práce v Kap. 5.1.
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 2.4. Metody studia enkapsidace DNA

 2.4.1. "Pakážovací" buněčné linie – nástroj pro studium virové 
morfogeneze i pro genovou terapii

Studium enkapsidace virové DNA a celé morfogeneze virionů je většinou velmi 

složité. Morfogeneze je velmi dynamický proces, kterého se může účastnit celá řada 

buněčných i virových proteinů (viz Kap. 2.2.4.).

Protože  je  enkapsidace  jedním  z  klíčových  kroků  virové  infekce,  může 

porozumění jejím zákonitostem vést k efektivnějšímu boji s virovou infekcí. Potenciál 

některých  virů  jako  nástroje  pro  genovou  terapii  směruje  studium  enkapsidace 

do nových dimenzí. Odhalení procesů vedoucích k úspěšné enkapsidaci virové DNA se 

využívá pro zvýšení účinnosti přípravy virových vektorů. Při přípravě takových vektorů 

nemusí  používané  experimentální  podmínky  vůbec  odrážet  podmínky,  které  panují 

při morfogenezi  během  přirozené  virové  infekce  (viz  umělý  pakážovací  systém 

Mukherjee  et al. (2007) zmíněný v Kap. 2.2.4.1.). Většina experimentálních systémů 

pro přípravu virových vektorů je ale postavena na tzv. pakážovacích buněčných liniích, 

které se snaží co nejlépe napodobovat podmínky, které panují při enkapsidaci během 

morfogeneze.  Ty  mohou  být  použity  pro  studium  enkapsidace  při  virové  infekci 

a s některými  úpravami  mohou  být  použitelné  pro zvýšení  produkce  bezpečných 

virových vektorů.

 2.4.1.1. "Pakážovací" linie odvozené od jednoho typu buněčné linie

Prvním virem, u kterého byl objasněn proces morfogeneze byl bakteriofág T4. 

Jeho  výhodami  pro studium  morfogeneze  byly:  1.  snadná  příprava  mutací  jeho 

jednotlivých genů, 2. možnost provedení jednotlivých kroků morfogeneze in vitro, čímž 

byly odstraněny rušivé elementy buněčného prostředí, které by nemusely s morfogenezí 

souviset a 3. možnost rychlého ověření funkčnosti připraveného viru. Pro bakteriofágy 

bylo připraveno mnoho in vitro i in vivo pakážovacích systémů, které mohou mít využití 

při  přípravě  vektorů  pro  genovou  terapii  nebo  pro  enkapsidaci  nukleových  kyselin 

a proteinů do nanočástic  (např. tzv. pakážovací motor odvozený z bakteriofága  Phi29 

(Lee et al., 2009)).

Studium enkapsidace  u savčích  virů není  tak  jednoduché jako u bakteriofágů. 

I přesto  bylo  dosaženo  alespoň  částečného  porozumění  mechanismu  enkapsidace 

u většiny  virů,  které  mají  potenciál  jako  vektory  pro  genovou  terapii.  Byly  tak 
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zkonstruovány  pakážovací  linie  pro retrovirové  (Takahara  et  al.,  1992),  lentivirové 

(Farson et al., 2001), herpesvirové (Delecluse et al., 1999), papillomavirové (Stauffer et  

al., 1998) a adeno-asociované vektory (Rolling a Samulski, 1995).  

Z polyomavirů je nejvíce prostudovaná morfogeneze u viru SV40. SV40 je také 

prvním  polyomavirem,  u kterého  byla  nalezena  enkapsidační  sekvence  (viz 

Kap. 2.2.4.1.).  Oppenheim  et al.  (1992)  zkonstruovali  jednoduchý  experimentální 

systém,  který  jim  umožňoval  porovnat  enkapsidaci  plazmidu  s  potenciální  SV40 

enkapsidační sekvencí oproti plazmidu bez této sekvence. Pro experimenty použili jako 

pakážovací  linii  opičí  buňky Cos,  které  stabilně  exprimují  SV40 LT.  V nich  se  tak 

mohou replikovat plazmidy s SV40  ori. Navíc jsou Cos buňky permisivní pro SV40. 

Do buněk Cos  transfekovali  plazmidy s  různě  velkou částí  nekódující  oblasti  SV40 

genomu,  reporterovým  genem  CAT  pro chloramfenikol  acetyltransferázu  a  také 

s SV40 ori pro replikaci. Spolu s ním vždy kotransfekovali SV40 genom, ze kterého se 

exprimovaly strukturní proteiny. V buňkách se produkovaly strukturní proteiny, které 

s různou  účinností  enkapsidovaly  plazmid  s SV40  nekódující  sekvencí.  Vytvořené 

pseudoviriony vyizolovali z buněk Cos a použili pro reinfekci. V infikovaných buňkách 

změřili  aktivitu  proteinu  Cat.  Tu ještě  normalizovali  na  míru  replikace  jednotlivých 

plazmidů.  Tímto způsobem se jim podařilo identifikovat sekvenci,  která pokud byla 

obsažena  v  plazmidu,  zvyšovala  pravděpodobnost,  že  bude  strukturními  proteiny 

enkapsidován. Tuto sekvenci označili jako ses (viz Kap. 2.2.4.1.). Podařilo se jim zjistit, 

že  ses je  v  blízkosti  ori a  funguje jako  cis enkapsidační  signál  (musí  být  přítomen 

na enkapsidované DNA).

 2.4.1.2. "Pakážovací" linie připravené fúzí dvou různých buněčných linií 

V naší laboratoři  byl  RNDr. Hanou Španielovou, PhD. navržen experimentální 

systém,  který  by  umožnil  studium  enkapsidace  genomu  MPyV  do  virionu 

při morfogenezi  a identifikaci  případné  enkapsidační  sekvence  (Obr.  2.10.).  Tento 

systém  je  volně  odvozen  od  systému,  který  při  svých  experimentech  používali 

Oppenheim et al. (1992) (podrobněji byl popsán výše). 

Systém navržený v naší laboratoři je postaven na enkapsidaci plazmidové DNA 

obsahující sekvenci z MPyV genomu (potenciální  pes) do MPyV virionů ve speciálně 

připravené fúzní hybridní pakážovací buněčné linii.  Tato linie musí splňovat několik 

požadavků,  které  vychází  z  navrženého  systému  pro  nalezení  a  identifikaci 

polyomavirové enkapsidační sekvence. 
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Experimentální  systém je  založen  na  kotransfekci  dvou  plazmidů  do  hybridní 

buněčné linie. První kotransfekovaný plazmid nese sekvenci z genomu MPyV, která by 

mohla být hledanou enkapsidační sekvencí  pes.  Protože je možné, že se  pes nachází 

v blízkosti  replikačního počátku MPyV (ori) nebo se dokonce překrývá se  sekvencí 

MPyV  ori,  je v připraveném  plazmidu  SV40  ori,  který  zajišťuje  jeho  replikaci. 

Replikace  použitého  plazmidu  se  tak  stává  v  přítomnosti  SV40  LT  a  potřebných 

primátích replikačních enzymů zcela nezávislá na MPyV ori. To umožňuje zkracování 

a vyměňování MPyV sekvence, kterou plazmid obsahuje. Možnost výměny a zásahů 

do teoretické enkapsidační sekvence bez ovlivnění replikace je hlavní výhodou našeho 

systému  oproti  systému  Oppenheim et al.  (1992).  Tím  se  nám  může  podařit 

identifikovat  nejmenší  možnou  část  MPyV  genomu,  která  je  nutná  pro zajištění 

enkapsidace.

Druhý  kotransfekovaný  plazmid  nese  geny  pro  strukturní  proteiny  MPyV. 

Heterologní exprese a produkce strukturních proteinů je velmi problematická a doposud 

se v naší  laboratoři  daří  pouze v myších  buňkách.  Použitý  plazmid navíc  umožňuje 

provést delece genů pro jednotlivé strukturní proteiny (VP1, VP2, VP3) a zkoumat tak 

příspěvek daného proteinu pro morfogenezi.

Pokud  by  první  plazmid  skutečně  obsahoval  hledaný  pes,  měl  by  být 

enkapsidován strukturními proteiny s vyšší účinností než plazmid bez obsahu MPyV 

sekvence.

Požadovaná buněčná linie tak musí splňovat následující  podmínky:  1. umožnit 

dobrou  produkci  strukturních  proteinů  myšího  polyomaviru,  2. umožnit  replikaci 

plazmidů s SV40 ori a 3. být snadno transfekovatelná. Aby mohlo být tohoto dosaženo, 

bylo  potřeba  připravit  fúzní  linii  opičích  a myších  buněk.  Opičí  linie  je  nezbytná 

pro replikaci  plazmidů  s  SV40  ori.  Myší  buněčná  linie  je  nutná  pro  produkci 

strukturních proteinů myšího polyomaviru. Navíc musí tato linie stabilně exprimovat 

SV40  LT pro  replikaci  plazmidů  s  SV40  ori.  Příprava  fúzní  buněčné  linie  složené 

ze dvou druhově rozdílných savčích buněčných linií  už byla  v minulosti  mnohokrát 

úspěšně provedena (Norwood et al., 1976, Zajchowski  et al., 1990, Rank et al., 1998, 

van Olphen a Mittal, 2002). Fúzní hybridní buněčná linie z myších a lidských buněk 

byla použita i pro srovnávací studii MPyV a SV40 (Huebner  et al., 1977). Konkrétní 

postup  při  přípravě  naší  hybridní  myšo – primátí  buněčné  linie  je  popsán 

v Kap. 3.7.2.18.  a Kap. 4.2.
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Obr.  2.10.  Navržený experimentální  systém pro studium morfogeneze  MPyV a identifikaci 
teoretické polyomavirové enkapsidační sekvence (Španielová, 2008).
Do  hybridní  buněčné  linie  jsou  kotransfekovány  dva  plazmidy.  První  nese  sekvenci  z  MPyV 
genomu,  která  by  mohla  být  hledaným  pes  a  SV40  ori pro  zajištění  replikace.  Navíc  nese 
reportérový gen pro luciferázu (označen zeleně). Druhý plazmid nese geny pro strukturní proteiny 
MPyV  (označeny  červeně).  Buněčná  linie  musí  zajistit  replikaci  prvního  plazmidu  a  expresi 
strukturních proteinů  z  druhého plazmidu.  Pak  se  mohou vytvořit  pseudoviriony,  které  obsahují 
první z kotransfekovaných plazmidů. Po izolaci z buněk tyto pseudoviriony použijeme pro infekci 
myších buněk 3T6.  Nakonec  změříme aktivitu  luciferázy v infikovaných buňkách.  Pro  kontrolu 
kotransfekujeme hybridní buňky plazmidem s SV40 ori a genem pro luciferázu, ale neobsahujícím 
žádnou  polyomavirovou  sekvenci.  Také  z  nich  vyizolujeme  pseudoviriony,  kterými  infikujeme 
buňky  3T6.  Pak  porovnáme  aktivitu  luciferázy  v  těchto  buňkách  a  buňkách  infikovaných 
pseudoviriony s plazmidem obsahujícím MPyV sekvenci.

35



 3. Materiál a metody
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 3.1. Použité přístroje
Aparatura pro DNA elektroforézu (Cleaver Scientific)

Aparatura pro SDS-PAAGE (Hoefer)

Aparatura pro western bloting (Amersham Biosciences)

Centrifuga Beckman Centrifuge GS-15R, rotor S4180

Centrifuga Megafuge 1.0R (Heraeus Sepatech)

Centrifuga Microfuge Lite Centrifuge (Beckman)

CO2 termostat (Forma Scientific)

Elektroforéza E-C Apparatus corporation (Hoefer)

Elektronový mikroskop JEOL JEM 1200EX

Fluorescenční mikroskop BX-60 (Olympus)

Chladící a vyhřívací termoblok BIOSAN typ CH-100 s blokem CH-2, 20x1,5 ml 

Invertovaný mikroskop Carl Zeiss-Jena

Invertovaný mikroskop Olympus CK40

Kultivační přístroje (Labnet, Lab Therm)

Nanodrop – Spektrofotometr ND-1000 

Mikrocentrifuga Beckman Mikrofuge Centrifuge, rotor F241,5

Molecular Imager GS-800 Calibrated Densitometer 

PCR aparatura Mastercycler Epgradient S

Real-time PCR aparatura LightCycler® 480 Multiwell Plate 384  (ROCHE)

Sonikátor Bransonic 5 (Cole-Parmer Instrument Company)

Sonikátor  Soniprep 150 (Schoeller Pharmacia Praha)

Sonikátor UP50H (Schoeller Pharmacia Praha)

SpeedVac® Plus SC 110 A (Savant)

Spektrofotometr Spekol 11 (Carl Zeiss-Jena)

Sušička gelů BIO-RAD 543 Gel Dryer

Termocykler (BIOSAN)

Termostat TCH 100 (laboratorní přístroje Praha)

Třepačky (Labnet, Lab Therm)

Ultracentrifuga L5-50B, rotory SW 28, SW 41 (Beckman)

UV transluminátor (BioLum)

Vortex-Genie 2 (Scientific Industries)

Zapisovač REC 112 (Amersham Pharmacia Biotech)
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 3.2. Použité plazmidy

• pMJG Plazmidový vektor odvozený od plazmidu pMJ1, do kterého je 

vložen celý genom MPyV linerizovaný enzymem EcoRI 

(Krauzewicz et al., 1990).

• pEYFP – N1 Plazmidový vektor firmy Clontech, který umožňuje v savčích 

buňkách expresi studovaného proteinu fúzovaného s proteinem 

EYFP. Polylinker pro vložení heterologního genu je v plazmidu 

umístěn tak, aby se protein EYFP nacházel na C-konci 

studovaného proteinu. Mapa plazmidu a sekvence polylinkeru 

jsou na Obr. 3.1.

Obr. 3.1. Kruhová mapa plazmidu pEYFP – N1 a sekvence polylinkeru
(převzato z http://www.clontech.com/images/pt/dis_vectors/PT3192-5.pdf).
Plazmid  obsahuje  silný  cytomegalovirový  promotor,  pro  zajištění  exprese  vloženého  proteinu. 
Před genem pro EYFP se nachází polylinker (označený MCS). Podrobná sekvence polylinkeru je 
pod mapou plazmidu. Selekčním genem v plazmidu je rezistence ke kanamycinu.

• pTK – Hyg Plazmidový vektor firmy Clontech, který nese gen pro rezistenci 

k Hygromycinu. Je možné jej použít pro přípravu buněčné linie 

rezistentní k Hygromycinu a používat pro kotransfekci 

s jakýmkoliv savčím expresním vektorem. 

(http://www.clontech.com/products/detail.asp?tabno=2&product_id=10483)
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 3.3. Použité buněčné linie

• NIH 3T6 Stabilní linie myších fibroblastů, permisivní pro MPyV, tzn. 

MPyV je schopen do těchto buněk vstoupit a projít celým 

životním cyklem. Buněčná linie byla poskytnuta prof. Griffin, 

Royal Postgraduate School, London.

• Swiss 3T3 Stabilní linie myších fibroblastů, odvozená z embryonálních 

tkání. MPyV není schopen vstoupit do této buněčné linie 

přirozenou cestou. Při transfekci jeho genomu do buněk dochází 

k produkci viru. Tato buněčná linie byla poskytnuta 

RNDr. J. Hejnarem, Csc. , ÚMG AV ČR, Praha.

• WOP Myší buněčná linie transformovaná genomem wtMPyV odvozená 

od buněčné linieSwiss 3T3. Buňky WOP stabilně exprimují gen 

pro LT, MT a ST. Jsou permisivní pro MPyV.

Poskytnuta prof. Paolo Amati, Sapienza Università di Roma.

• Vero Buněčná linie heteroploidních opičích fibroblastů odvozená 

z ledvin Afrického kočkodana (Cercopythecus aethiops). Tato 

buněčná linie je permisivní pro viry SV40 a BK. Poskytnuta 

prof. Dorries, Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

• WOSE Buněčná linie odvozená od buněk NIH 3T6. Připravena byla 

transfekcí buněk 3T6 plazmidem PRNS-E, který nese rezistenci 

ke G418 a časnou oblast SV40 klonovanou mezi LTR. Exprimují 

SV40 LT a pěstují se v koncentraci 1000 μg/ml G418. Připravená 

RNDr. Hanou Španielovou, PhD., PřF UK, Praha.

• Vero-Hyg Charakteristika této buněčné linie je uvedena ve výsledkové části 

diplomové práce (viz Kap. 4.2.).

• HAJI Charakteristika této buněčné linie je uvedena ve výsledkové části 

diplomové práce (viz Kap. 4.2.).
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 3.4. Použité bakteriální kmeny
Escherichia coli DH5α [rec A1 endA1 thi-1 hsdR17 supE44, gyrA95 relA1 ɸ80 

lacZΔM15] (Stratagene).

Escherichia coli XL1-blue [recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 relA1 lac F´ 

proAB lacIqZΔM15 Tn10 (Tetr)] (Stratagene).

 3.5. Použité primery

PyGV1A
GGACGCGTCGACGAGAA TTCGGGCCTGAACTTC   

Podtržená sekvence je komplementární k sekvenci v wtMPyV.

Restrikční místo SalI

Primer,  který  byl  použit  pro  amplifikaci  části  genomu wtMPyV z  plazmidu  pMJG 

pro přípravu genomu yPyV1. Primer nasedá v oblasti 1560 bp (gen pro LT) v genomu 

wtMPyV a amplifikuje sekvenci ve směru k ori. Ve své sekvenci nese restrikční místo 

rozpoznávané enzymem SalI.

PyGV1B
GGTCCGCTCGAGCGGCCGC  CTGTTAGGAGGCAAGTCTC  

Podtržená sekvence je komplementární k sekvenci v wtMPyV.

Restrikční místo XhoI

Restrikční místo NotI

Primer,  který  byl  použit  pro  amplifikaci  části  genomu wtMPyV z  plazmidu  pMJG 

pro přípravu genomu yPyV1. Primer nasedá v oblasti 2321 bp (gen pro LT) v genomu 

wtMPyV a  amplifikuje  sekvenci  ve směru  k  pozdní  oblasti.  Ve  své  sekvenci  nese 

restrikční místo rozpoznávané enzymem XhoI a NotI.

2yPyV1
CGTTGCGTCGACCTGTCCTCCCTAGCCTTCTTA   
Podtržená sekvence je komplementární k sekvenci v wtMPyV.
Restrikční místo SalI

Primer,  který  byl  použit  pro  amplifikaci  části  genomu wtMPyV z  plazmidu  pMJG 

pro přípravu genomu yPyV2. Primer nasedá v oblasti 1400 bp (gen pro LT) v genomu 
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wtMPyV a amplifikuje sekvenci ve směru k ori. Ve své sekvenci nese restrikční místo 

rozpoznávané enzymem SalI.

2yPyV2
CGTCCGAGATCTGCGGCCGCGTCGCTTGGTACCAGTGT    

Podtržená sekvence je komplementární k sekvenci v wtMPyV.

Restrikční místo BglII

Restrikční místo NotI  

Primer,  který  byl  použit  pro  amplifikaci  části  genomu wtMPyV z  plazmidu  pMJG 

pro přípravu genomu yPyV2. Primer nasedá v oblasti 2171 bp (gen pro LT) v genomu 

wtMPyV a  amplifikuje  sekvenci  ve směru  k  pozdní  oblasti.  Ve  své  sekvenci  nese 

restrikční místo rozpoznávané enzymem BglII a NotI.

cLT-Fw
AGCACAGGGTTTCAGCAGTT

Celá jeho sekvence je komplementární k sekvenci v wtMPyV.

Primer,  který  byl  použit  pro  real-time  PCR  pro  porovnání  míry  inhibice  replikace 

wtMPyV  genomu  v  přítomnosti  a  nepřítomnosti  yPyV1,  nebo  yPyV2.  Primer 

rozpoznává  oblast  genu  pro C-koncovou  část  proteinu  LT,  která  není  obsažena 

v genomech  virů  yPyV1  ani  yPyV2.  Nasedá  na  genom wtMPyV v oblasti  1622 bp 

a amplifikuje sekvenci ve směru k pozdní oblasti. 

cLT-Rw
CAGGGGATCATCAAGGTTGT

Celá jeho sekvence je komplementární k sekvenci v wtMPyV.

Primer,  který  byl  použit  pro  real-time  PCR  pro  porovnání  míry  inhibice  replikace 

wtMPyV  genomu  v  přítomnosti  a  nepřítomnosti  yPyV1,  nebo  yPyV2.  Primer 

rozpoznává  oblast  genu  pro C-koncovou  část  proteinu  LT,  která  není  obsažena 

v genomech  virů  yPyV1  ani  yPyV2.  Nasedá  na genom wtMPyV v  oblasti  1871 bp 

a amplifikuje sekvenci ve směru k ori. 
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EYFP-Fw correct
ACGTAAACGGCCACAAGTTC

Celá jeho sekvence je komplementární k sekvenci v genu pro EYFP.

Primer,  který  byl  použit  pro  real-time  PCR  pro  porovnání  míry  inhibice  replikace 

yPyV1 nebo yPyV2 genomu.  Primer  rozpoznává  část  v  genu pro EYFP,  která  není 

obsažena  v  genomu  wtMPyV.  Nasedá  v  oblasti  okolo  1689  bp  v  genomu  yPyV1 

a 1529 bp  v genomu  yPyV2  a amplifikuje  sekvenci  ve  směru  k  pozdní  oblasti 

v genomu.

 

EYFP-Rw
AAGTCGTGCTGCTTCATGTG

Celá jeho sekvence je komplementární k sekvenci v genu pro EYFP.

Primer,  který  byl  použit  pro  real-time  PCR  pro  porovnání  míry  inhibice  replikace 

yPyV1 nebo yPyV2 genomu.  Primer  rozpoznává  část  v  genu pro EYFP,  která  není 

obsažena  v  genomu  wtMPyV.  Nasedá  v  oblasti  okolo  1874  bp  v  genomu  yPyV1 

a 1714 bp v genomu yPyV2 a amplifikuje sekvenci ve směru k ori. 

9F 
CTGGCCTCCGCTTACTC

Celá jeho sekvence je komplementární k sekvenci v wtMPyV.

Primer byl použit pro sekvenaci plazmidu pLT-YFP1 a pLT-YFP2. Nasedá na oblast 

wtMPyV i yPyV genomů v oblasti 9 bp v MPyV genomu a amplifikuje část genomu 

ve směru k 3´konci genu pro LT.

1388F 
GCAACGCCACCTAAGAA

Celá jeho sekvence je komplementární k sekvenci v wtMPyV.

Primer byl použit pro sekvenaci plazmidu pLT-YFP1 a pLT-YFP2. Nasedá na oblast 

wtMPyV i yPyV genomů v oblasti 1388 bp v MPyV genomu a amplifikuje část genomu 

ve směru k 3´konci genu pro LT.
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1502B 
GTTCCCGGCATTTCTAG

Celá jeho sekvence je komplementární k sekvenci v wtMPyV.

Primer  byl  použit  pro  sekvenaci  plazmidu  pLT-YFP1.  Nasedá  na  oblast  wtMPyV 

i yPyV genomů v oblasti 1502 bp v MPyV genomu a amplifikuje část genomu ve směru 

k ori.

2613F
GGGCCCGGTTTC

Celá jeho sekvence je komplementární k sekvenci v wtMPyV.

Primer byl použit pro sekvenaci plazmidu pLT-YFP1 a pLT-YFP2. Nasedá na oblast 

wtMPyV i yPyV genomů v oblasti 2613 bp v MPyV genomu a amplifikuje část genomu 

ve směru k pozdní oblasti v genomu wtMPyV.

2731B
GAGATACCCTTGCCCTA

Celá jeho sekvence je komplementární k sekvenci v wtMPyV.

Primer byl  použit  pro sekvenaci plazmidu pLT-YFP1 a pLT-YFP2. Nasedá na oblast 

wtMPyV i yPyV genomů v oblasti 2731 bp v MPyV genomu a amplifikuje část genomu 

ve směru k ori.

 3.6. Použité primární protilátky
Proti MPyV LT – ACIID7

Myší monoklonální protilátka proti společné oblasti časných antigenů MPyV (ST, MT, 

LT).  Hybridomový supernatant. Použitá pro WB v ředění 1:10 a pro ChIP neředěná. 

Poskytnuta Dr. S. Dilworth, Imperial College School of Medicine, London.

Proti MPyV LT – C4 CR

Krysí monoklonální protilátka proti  společné oblasti  (CR – z angl.  common region) 

časných antigenů myšího polyomaviru, izotyp IgG. Hybridomový supernatant. Použita 

neředěná  ve  směsi  1:1  s  ACIID7  pro  ChIP.  Poskytnuta  Dr.  S.  Dilworth,  Imperial  

College School of Medicine, London.
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Proti MPyV VP1 

Myší monoklonální  protilátka proti  strukturnímu proteinu VP1 myšího polyomaviru. 

Hybridomový  supernatant.  Použita  neředěná  pro  imunofluorescenci.  Připravena 

RNDr. Alenou Morávkovou, PhD.

Proti GFP (Abcam)

Polyklonální  králičí  protilátka  proti  GFP.  Rozpoznává  všechny  formy  proteinů 

odvozené  od  GFP,  jako  např.  YFP,  EGFP,  EYFP.  Nerozpoznává  EYFP ve  fúzním 

proteinu LT-YFP v denaturované formě (data nezobrazena). Použitelná pro ChIP, WB, 

IF a další metody. Použité ředění pro WB, IF a ChIP bylo 1:1000. 

Proti p53 (Exbio)

Myší  monoklonální  protilátka  proti  proteinu  p53.  Specificky  rozpoznává  lidský 

a primátí p53. Izotyp Mouse IgG2a. Použitá pro Imunoblot v ředění 1:1000.

Proti GAPDH (Ambion)

Myší monoklonální protilátka, která rozpoznává glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázu 

(GAPDH).  Rozpoznává  rybí,  kuřecí,  králičí,  myší,  lidskou  a  kuřecí  GAPDH. 

Nerozpoznává kvasinkovou formu GAPDH. Použita pro Imunoblot v ředění 1:1000.

Nespecifické myší IgG (DAKO)

Nespecifické  myší  imunoglobuliny  IgG.  Použité  jako  negativní  kontrola  pro  ChIP 

v ředění 1:200.

 3.7. Použité sekundární protilátky
Kozí proti králičím imunoglobulinům – Px (Pierce)

Kozí protilátka proti králičím imunoglobulinům konjugovaná s křenovou peroxidázou 

(HRP). 

Kozí proti myším imunoglobulinům – Px (Bio-Rad)

Kozí protilátka proti myším imunoglobulinům konjugovaná s křenovou peroxidázou 

(HRP).
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Oslí proti králičím imunoglobulinům – Alexa Fluor 488 (Molecular Probes)

Oslí protilátka proti králičím imunoglobulinům konjugovaná s Alexa Fluor 488.

Oslí proti myším imunoglobulinům – AlexaFluor 546 (Molecular Probes)

Oslí protilátka proti myším imunoglobulinům konjugovaná s Alexa Fluor 546.

 3.8. Použitá antibiotika
Kanamycin (Sigma – Aldrich)

Váže se na 70S podjednotku ribozomu a inhibuje translokaci a způsobuje mistranslaci. 

Působí na gram-pozitivní i gram-negativní bakterie.

(http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?N4=K4378|

SIGMA&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC)

G418 (Sigma – Aldrich)

G418 (Invivogen)

G418  je  aminoglykosidové  antibiotikum,  které  je  svou  strukturou  podobné 

gentamicinu B1. G418 blokuje syntézu proteinů inhibicí elongace při translaci. Působí 

na prokaryotické i eukaryotické buňky. (http://www.invivogen.com/family.php?ID=6)

Hygromycin B (Sigma – Aldrich)

Hygrogold (Invivogen) 

Jedná  se  o  aminoglykosidové  antibiotikum,  které  zabíjí  bakterie,  kvasinky  a buňky 

vyšších  eukaryot.  Způsobuje  inhibici  proteosyntézy  (váže  se  do  70S  podjednotky 

ribozomu, inhibuje translokaci a způsobuje mistranslaci).

(http://www.invivogen.com/PDF/HygroGold_05F08-SV_TDS.pdf)
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 3.9. Použité metody

 3.9.1. Standardní laboratorní metody

 3.9.1.1. Příprava kompetentních bakterií XL1-blue pro elektroporaci

Bakterie  XL1-blue  z   konzervy  byly  rozčárkovány  bakteriologickou  kličkou 

na plotně s živným agarem č. 2 (ŽA 2) na monokolonie. Na plotně byly nechány růst 

v termálním  boxu  při  37°C  přes  noc  (16  h).  Jedna  monokolonie  byla  zaočkována 

do 20 ml  média  TPN  v  Erlenmeyerově  baňce.  Suspense  byla  třepána  přes  noc 

v třepačce pro kultivaci bakterií (150 rpm, 37 °C). Po inkubaci byla změřena optická 

denzita  bakteriální  suspense.  Do 400 ml TPN byl  zaočkován takový objem narostlé 

bakteriální  kultury,  aby  optická  denzita  po  zaočkování  byla  A = 0,1.  Kultura  byla 

třepána  150 rpm,  37 °C.  Po 1 h  byla  zkontrolována  optická  denzita  kultury.  Další 

kontroly byly provedeny po 30 min a pak vždy po 15 min, dokud kultura nedosáhla 

optické denzity A = 0,5 - 0,7. Pak byla suspense centrifugována v 8 zkumavkách Falcon 

50 ml  (4000 rpm,  10 min,  4  °C).  Bakterie  byly resuspendovány v každé  zkumavce 

v 50 ml sterilní ddH2O a opět centrifugovány (4000 rpm, 10 min, 4 °C). Sediment byl 

resuspendován  v  každé  zkumavce  ve 25 ml  ddH2O,  suspense  byly  spojeny  do  čtyř 

zkumavek  a  znovu  centrifugovány  (4000  rpm,  10  min,  4  °C).  Sediment  byl 

resuspendován  v  každé  zkumavce  ve  2  ml  10% glycerolu.  Suspense  byly  spojeny 

do dvou zkumavek a centrifugovány (4000 rpm, 10 min, 4 °C). Nakonec byly bakterie 

resuspendovány v 1 ml 10% glycerolu, rozplněny do mikrozkumavek po 50 μl, 100 μl 

a 150 μl, ihned zmraženy v tekutém dusíku a uskladněny v -80 °C. Kompetence bakterií 

byla ověřena zkušební elektroporací plazmidové DNA.

Materiál:

ŽA 2 (Imuna)

TPN médium 2% Pepton pro bakteriologii; 0,5% Kvasničný extrakt; 

0,5% NaCl

10% roztok glycerolu (w/w)

 3.9.1.2. Elektroporace plazmidové DNA do kompetentních bakterií DH5-α, nebo 
bakterií XL1-blue.

Kompetentní bakterie byly skladovány v -80°C. Před použitím byly rozmraženy 

na ledu. Na stěnu sterilní 2mm elektroporační kyvety, vychlazené na ledu, byla nejdříve 
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nanesena kapka plazmidové DNA (2 μl max. 100 ng) a pak přes kapku přidáno 50 μl 

bakteriální suspense. Pak byl aplikován puls 2 kV, 5 ms, 200 μF (délka pulsu se může 

měnit a optimální je 5 ms ± 0,5 ms). K bakteriím byl ihned přidán 1 ml Soc média 

(předehřátého na 37 °C).  Suspense  byla  přenesena  do 100 ml  Erlenmeyerovy baňky 

a minimálně 1 h třepána 155 rpm při 37°C. Ze suspense bylo vyseto na plotnu s ŽA 2 

s příslušným  antibiotikem  většinou  po 10 μl,  100 μl  a  700 μl.  Pak  byly  bakterie 

ponechány růst přes noc (cca 16h).

Materiál:

Soc médium 2% Pepton pro bakteriologii; 0,5% Kvasničný extrakt; 

10mM NaCl; 2,5mM KCl; 20mM glukóza; 10mM MgCl2; 

10mM MgSO4; 

Roztoky MgCl2 a MgSO4 byly připraveny 100mM a byly 

sterilizovány zvlášť. Do média byly přidány těsně před použitím.

ŽA 2 (Imuna)

 3.9.1.3. Ultrarychlá izolace plazmidové DNA alkalickou metodou v malém objemu

Kolonie  bakterií  byly  načárkovány  sterilním  párátkem  na plotny  s ŽA2 

s antibiotikem  a pak  dobře  resuspendovány  v 700 μl  živného  bujónu  č. 2  (ŽB  2) 

s antibiotikem ve sterilní mikrozkumavce. Bakterie byly třepány min. 7 h, max. 16 h, 

155 rpm, 37 °C. Po inkubaci byly centrifugovány 1 min, 14000 rpm, 4 °C. Sediment byl 

resuspendován  v 250  μl  TE  pufru.  Pak  bylo  přidáno  250  μl  Roztoku II a 4krát 

promícháno převracením zkumavky. K suspensi bylo ihned přidáno 250 μl Roztoku III 

a jemně promícháno převracením. Pak byly vzorky centrifugovány 5 min, 14000 rpm, 

4 °C. Supernatant byl přenesen do nové minizkumavky, bylo k němu přidáno 0,5 ml 

100%  izopropanolu,  promícháno  převracením a  centrifugováno  10 min,  14000 rpm, 

4 °C. Sediment byl opláchnut 200 μl 80% EtOH a krátce zcentrifugován. Pak byla DNA 

vysušena  při laboratorní  teplotě,  aby se  mohl  odpařit  EtOH.  Na závěr  byla  DNA 

rozpuštěna ve 20 μl TE pufru. Vyizolovaný plazmid byl ověřen restrikční analýzou.

Materiál:

ŽB 2 (Imuna)

TE pufr 10mM TRIS – HCl (pH 8,0); 1mM EDTA (pH 8,0)

Roztok II 1% SDS (w/v); 0,2M NaOH

Roztok III 3M octan draselný, ledová kyselina octová 

pro upravení pH na hodnotu 5,2
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100% izopropanol

 3.9.1.4. Izolace plazmidové DNA alkalickou lyzí z velkého objemu 
(Sambrook et al., 1989)

Do Erlenmeyerovy baňky (o objemu minimálně 5krát větším než objem ŽB, který 

měl  být  zaočkován),  byla  do  50 ml  ŽB  2  s příslušným  antibiotikem  zaočkována 

monokolonie bakterií, nesoucích plazmid. Bakteriální kultura pak byla třepána přes noc 

(150 rpm, max. 16 h, 37 °C). Celých 50 ml suspense bylo převedeno do zkumavky 

Falcon a centrifugováno (4800 rpm, 10 min,  4 °C ).  Supernatant  byl  slit  a  sediment 

resuspendován ve 2 ml Roztoku I. Pak byly přidány 4 ml Roztoku II, suspense byla 

promíchána  převracením  zkumavky  a  inkubována  5  min  při  laboratorní  teplotě. 

Poté byly přidány 3 ml Roztoku III, suspense byla opět promíchána otáčením zkumavky 

(v tomto kroku bylo už nutné dávat pozor na rozbití genomové DNA) a inkubována 

20 min  na  ledu.  Po  inkubaci  následovala  centrifugace  (4800 rpm,  15  min,  4 °C). 

Supernatant byl přefiltrován přes gázu do nové zkumavky. K supernatantu byl přidán 

0,7x násobek objemu 100% izopropanolu (5 ml), směs byla promíchána a inkubována 

10 min  v lednici.  Pak  byla  centrifugována  (4800 rpm,  30 min,  4°C).  Sediment  byl 

resuspendován  v 800 μl  80%  EtOH  a  přenesen  do  minizkumavky.  Falcon  byla 

vypláchnuta  ještě  700 μl  80% EtOH a  roztok  byl  opět  přenesen  do  minizkumavky 

k předchozímu.  Minizkumavka  byla  centrifugována  (15300 rpm,  3  min,  4 °C). 

Supernatant  byl  slit  a  sediment  nechán  vyschnout  při laboratorní  teplotě.  Poté  byl 

sediment resuspendován ve 300 μl ddH2O. Resuspendovaný sediment byl zbaven RNA 

inkubací s RNasou (viz 3.9.1.7.).  Poté byl vzorek zbaven zbylých proteinů a RNasy 

pomocí  extrakce  směsí  fenol/chloroform  1:1  (viz  3.9.1.8.).  DNA  byla  vysrážena 

přidáním 3M octanu sodného a 96% EtOH (viz 3.9.1.9.) a po vysrážení resuspendována 

obvykle v 50 μl ddH2O, nebo TE pufru. Kvalita vyizolovaného plazmidu byla ověřena 

elektroforeticky.  Identita  plazmidu  byla  obvykle  ověřena  pomocí  restrikční  analýzy 

a jeho koncentrace byla změřena na nanodropu, nebo pomocí spektrofotometru.

Materiál:

ŽB  2 (Imuna)

Roztok I 25mM TRIS-HCl (pH 8,0); 10mM EDTA-NaOH 

(pH 8,0)

Roztok II 1% SDS (w/v); 0,2M NaOH

Roztok III 3M octan draselný, ledová kyselina octová 
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pro upravení pH na hodnotu 5,2

100% izopropanol

RNasa 10 mg/ml, zbavená DNAsy 5 min/100 °C

3M octan sodný (pH 5,2)

96% ethanol

80% ethanol (v/v)

 3.9.1.5. Izolace pLT-YFP ve vysoké čistotě vhodné k tranfekci savčích buněk

Pro vyizolování plazmidu pLT-YFP, kterým byly transfekovány savčí buňky, byl 

používán  EndoFree Plasmid Maxi Kit  (QIAGEN). Plazmid byl izolován přesně dle 

návodu dodaného výrobcem. Vyizolovaný plazmid neobsahoval bakteriální endotoxiny 

a byl proto dobře použitelný pro transfekce savčích buněk. Izolace tímto kitem je však 

finančně  náročná.  Vyizolovaná  DNA stačila  pro  většinu  prováděných  experimentů 

a produkci viru. 

Materiál:

EndoFree Plasmid Maxi Kit (QIAGEN, kat. č. 12362)

 3.9.1.6. Izolace pLT-YFP v čistotě vhodné k transfekci savčích buněk pomocí 
alkalické lýze z velkého objemu s použitím LiCl

Touto metodou byl získáván plazmid pLT-YFP v čistotě dostatečné pro transfekci 

savčích buněk. Ve srovnání s použitím EndoFree Plasmid Maxi Kit (QIAGEN) je tato 

metoda  levnější,  ale  získané  výtěžky jsou nižší.  Izolace  se  prováděla  podobně jako 

izolace uvedena v Kap.  3.9.1.4.,  ale  lišila  se  použitím LiCl  pro odstranění  proteinů 

ze vzorku.

Do Erlenmeyerovy baňky (o objemu minimálně 5krát větším než objem ŽB, který 

měl  být  zaočkován),  byla  do  50 ml  ŽB  2  s příslušným  antibiotikem  zaočkována 

monokolonie bakterií, nesoucích plazmid. Bakteriální kultura pak byla třepána přes noc 

(150 rpm, max. 16 h, 37 °C). Celých 50 ml suspense bylo převedeno do zkumavky 

Falcon a centrifugováno (4800 rpm, 10 min,  4 °C ).  Supernatant  byl  slit  a  sediment 

resuspendován ve 2 ml Roztoku I. Pak byly přidány 4 ml Roztoku II, suspense byla 

promíchána  převracením  zkumavky  a  inkubována  5  min  při  laboratorní  teplotě. 

Poté byly přidány 3 ml Roztoku III, suspense byla opět promíchána otáčením zkumavky 

(v tomto kroku bylo už nutné dávat pozor na rozbití genomové DNA) a inkubována 

20 min  na  ledu.  Po  inkubaci  následovala  centrifugace  (4800 rpm,  15  min,  4 °C). 
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Supernatant byl přefiltrován přes gázu do nové zkumavky. K supernatantu byl přidán 

0,7x násobek objemu 100% izopropanolu (5,6 ml), směs byla promíchána a inkubována 

10 min  v lednici.  Pak  byla  centrifugována  (4800 rpm,  30 min,  4°C).  Sediment  byl 

resuspendován  v 700 μl  80%  EtOH  a  přenesen  do minizkumavky.  Falcon  byla 

vypláchnuta  ještě  500 μl  80% EtOH  a  roztok  byl  opět  přenesen  do minizkumavky 

k předchozímu.  Minizkumavka  byla  centrifugována  (15300 rpm,  3  min,  4 °C). 

Supernatant byl vysušen a pak byl resuspendován v 350 μl TE pufru. Z resuspendované 

DNA byly odstraněny přebytečné proteiny extrakcí 100 μl 10M LiCl a inkubací 10 min 

na ledu. Minizkumavka pak byla centrifugována (13000 rpm, 3 min). Supernatant byl 

přelit do nové minizkumavky a byl doplněn TE pufrem do 600 μl. Pak byly proteiny 

extrahovány  přidáním  1x objemu  směsi  fenol/chloroformu  (viz  Kap.  3.9.1.8.). 

Po extrakci  proteinů  byl  k odebrané  vodné  fázi  přidán  0,7x  násobek  objemu 

izopropanolu (420 μl). Minizkumavka byla inkubována 10 min při laboratorní teplotě 

a pak centrifugována (13000 rpm, 5 min). Sediment byl opláchnut 500 μl 80% EtOH 

a opět  krátce  zcentrifugován  (13000 rpm,  3  min).  Sediment  byl  vysušen  a  pak  byl 

rozpuštěn  v 200 μl  TE pufru.  Poté  byla  ze vzorku DNA odstraněna  RNA, inkubací 

s RNasou (viz Kap. 3.9.1.7.). Po inkubaci byl roztok doplněn do 400 μl. Aktivita RNasy 

byla zastavena extrakcí 1x objemu směsi fenol/chloroform (viz Kap. 3.9.1.8.). DNA pak 

byla extrahována přidáním 2,5x objemu 96% EtOH a 0,1x objemu 3M octanu sodného 

(viz Kap. 3.9.1.9.). Sediment byl resuspendován ve 100 μl TE pufru. Kvalita separace 

byla zkontrolována elektroforeticky a koncentrace DNA změřena na nanodropu.

Materiál:

ŽB 2 (Imuna)

Roztok I 25mM TRIS-HCl (pH 8,0); 10mM EDTA-NaOH 

(pH 8,0)

Roztok II 1% SDS (w/v); 0,2M NaOH

Roztok III 3M octan draselný, ledová kyselina octová 

pro upravení pH na hodnotu 5,2

100% izopropanol

TE pufr 10mM TRIS-HCl (pH 8,0); 1mM EDTA (pH 8,0)

10M LiCl

RNasa 10 mg/ml, zbavená DNAsy 10 min/100 °C

3M octan sodný (pH 5,2)

96% ethanol
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80% ethanol (v/v)

 3.9.1.7. Odstranění RNA při izolaci DNA

Ke vzorku DNA byla přidána 1/100 objemu RNasy. Vzorek pak byl inkubován 

minimálně 30 min (čas inkubace se pohyboval v rozmezí 30 min – 60 min) při 37 °C. 

Aktivita  RNasy byla  zastavena  přečištěním vzorku pomocí  směsi  fenol/chloroformu 

(viz Kap. 3.9.1.8.).

Materiál:

RNasa 10 mg/ml, zbavená DNAsy 5 min/100 °C

 3.9.1.8. Přečištění DNA směsí fenol/chloroformu pro odstranění proteinů

Ke vzorku DNA v minizkumavce (objem mezi 200 – 400 μl) byl přidán 1x objem 

směsi fenol/chloroformu 1:1. Obsah minizkumavky byl řádně zvortexován pro smísení 

vrstev a centrifugován 3 min, 13000 rpm, RT ve stolní minifúze Beckman. Horní vodná 

fáze byla odebrána do nové minizkumavky. Postup byl opakován, dokud byla viditelná 

vrstva proteinů na rozhraní vodné a organické fáze. Poté byl ke vzorku přidán 1x objem 

chloroformu,  pro  zbavení  se  zbytku  fenolu,  minizkumavka  byla  zvortexována 

a centrifugována (13000 rpm, 3 min). DNA v odebrané vodné fázi pak byla většinou 

srážena přidáním 3M octanu sodného a 96% EtOH (viz Kap. 3.9.1.9.).

Materiál:

upravený fenol (Sigma – Aldrich)

chloroform s izoamylalkoholem 24:1

 3.9.1.9. Srážení DNA pomocí 3M octanu sodného a 96% EtOH

K  roztoku  s  DNA v  minizkumavce  (objem  maximálně  400  μl)  byl  přidán 

0,1x objem 3M octanu sodného a 2,5x objem 96% EtOH. Vzorek byl srážen v -20°C 

(doba  srážení  od  30 min,  do 16 h).  Po srážení  byla  minizkumavka  centrifugována 

minimálně 30 min (čas mohl být prodloužen pro zvýšení výtěžku), 15300 rpm, 4 °C. 

Sediment  byl  opláchnut  1 ml 80% EtOH a centrifugován 10 min,  15300 rpm, 4 °C. 

Supernatant  byl  slit  a  sediment  byl  sušen  10 min  při laboratorní  teplotě.  DNA byla 

rozpuštěna v ddH2O, nebo TE pufru (pH 8,0).

Materiál:

3M octan sodný
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96% ethanol

TE pufr 10mM TRIS-HCl (pH 8,0); 1mM EDTA (pH 8,0)

 3.9.1.10. Restrikční štěpení DNA

Restrikční  štěpení  bylo  prováděno  dle  doporučení  výrobce  používaných 

restrikčních  enzymů.  Do minizkumavky  byla  napipetována  DNA,  přidán  pufr 

pro příslušný  restrikční  enzym,  aby  jeho  výsledná  koncentrace  byla  1x  (pufr  je 

k enzymu  dodávaný  výrobcem  většinou  10x  koncentrovaný)  a směs  byla  doplněna 

ddH2O do konečného objemu. Pak byl přidán enzym dle doporučení výrobce, většinou 

1U/μg DNA. Směs byla inkubována min. 30 min při 37 °C. Pokud bylo vyžadováno 

naštěpení veškeré DNA, byla směs inkubována přes noc, většinou 16 h.

Pro  štěpení  DNA  dvěma  restrikčními  endonukleázami  najednou  byla  směs 

namíchána dle doporučení na stránkách výrobce enzymů.

(http://www.fermentas.com/en/tools/doubledigest)

Materiál:

Restrikční enzymy (Fermentas) BamHI, BglII, EcoRI, EheI, NcoI, NotI, 

SalI, XhoI

Pufr pro restrikční enzym (Fermentas)

 3.9.1.11. Defosforylace 5´ konců  restrikčně naštěpeného plazmidu pomocí FastAP™ 
Thermosensitive Alkaline Phosphatase (Fermentas)

Defosforylace 5´ konců restrikčně naštěpeného plazmidu byla provedena proto, 

aby se při vkládání fragmentu DNA do plazmidu zamezilo jeho zpětné cirkularizaci. 

Směs na defosforylaci byla připravena dle doporučení výrobce.

Lineární DNA 1-5 μg (do 10 pmol konců)

10x FastAP™ pufr 5 μl

ddH2O do 49 μl

FastAP™ 1 μl (1 U)

Pak byla minizkumavka s reakční směsí inkubována 10 min při 37 °C.

Reakce byla ukončena inkubací 5 min při 75 °C.

Materiál:

FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase (Fermentas) 1 unit/μl

10x  FastAP™ pufr (Fermentas)
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 3.9.1.12. PCR amplifikace části genomu MPyV pomocí High Fidelity PCR enzyme 
mix (Fermentas) pro přípravu yPyV genomu

Pro přípravu genomu yPyV bylo nutné amplifikovat úsek genomu MPyV bez části 

genu pro LT, který měl být nahrazenem genem pro EYFP. Pro amplifikaci byl zvolen 

High  Fidelity  PCR enzyme mix  (Fermentas),  který  se  vyznačuje  malou  chybovostí 

a schopností amplifikovat dlouhé úseky DNA. Jako templát byl použit plazmid pMJG 

se zaklonovaným genomem MPyV (viz Kap. 3.2.), který byl před reakcí linearizován 

enzymem SspI. Linearizace byla ověřena na elektroforéze. PCR reakce byla namíchána 

dle doporučení výrobce.

Cyklus pro reakci byl nastaven dle doporučení výrobce. Bylo vyzkoušeno několik 

různých teplot nasedání primerů (55 °C – 65 °C) a časů elongace (3 – 5 min). Všechny 

cykly dávaly stejné produkty. Jako nejvýhodnější se ukázal cyklus s teplotou nasedání 

primerů  65 °C  a  časem  elongace  3  min.  Kvalita  PCR  produktu  byla  ověřena 

elektroforeticky.

Reagencie: Koncentrace v reakci:

• 38 μl dd H2O

• 5 μl pufru 1x, 

• 1 μl dNTP 10mM 0,2 mM, 

• 2,5 μl Primer A 0,5 μM

• 2,5 μl Primer B 0,5 μM

• 1 μl Templátové DNA 1ng/μl 1 ng

• 1 μl DNA pol. 2,5 units/50 μl

Použitý cyklus:

Počáteční denaturace: 94 °C 3 min

10krát opakovat: denaturace 95 °C 30 s

nasedání primerů 65 °C 30 s

elongace 68 °C 3 min

20krát opakovat: denaturace 95 °C 30 s

nasedání primerů 65 °C 40 s

elongace 68 °C 3 min + 10 s/cyklus

závěrečná elongace: 68 °C 10 min

Popsaný cyklus byl využíván pro amplifikaci úseku DNA o délce cca 5 kbp. Čas 

53



jednotlivých kroků cyklu se může měnit v závislosti na délce amplifikované sekvence. 

Zde uváděná teplota nasedání primerů platí pouze pro jeden pár primerů. Pro jiný pár 

primerů se může lišit. Je třeba ji určit ze sekvence primerů.

Materiál:

High Fidelity PCR enzyme mix (Fermentas)

10mM dNTP směs byla připravena ze zásobních roztoků 100mM dATP, 

100mM dTTP, 100mM dGTP a 100mM dCTP (všechny 

Fermentas)

 3.9.1.13. Separace a vizualizace molekul DNA pomocí agarózové elektroforézy

Pro separaci DNA molekul byla použita aparatura pro horizontální elektroforézu 

firmy  Cleaver  Scientific.  DNA  molekuly  byly  separovány  v  agarózovém  gelu 

(Amresco). Gel byl připraven rozpuštěním agarózy v 0,5x koncentrovaném pufru TBE, 

zahřátím v mikrovlnné troubě. Koncentrace gelu byla volena dle velikosti a topologie 

separovaných molekul, od 0,8% pro separaci velkých molekul, přes 1% pro nejčastější 

separaci, po 1,2% pro separaci malých fragmentů DNA. Do gelu byl před ztuhnutím 

přidán ethidium bromid, který sloužil pro vizualizaci molekul DNA. Před nanesením 

na gel byla DNA naředěna 1:6 v 6X DNA Loading Dye (Fermentas). Jako hmotnostní 

standard  byl  použit  marker  GeneRuler™  1 kb  Plus  DNA  Ladder,  ready-to-use, 

75-20,000 bp firmy Fermentas (viz Obr. 3.2.). 

Obr. 3.2.  GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder, ready-
to-use, 75-20,000 bp (Fermentas)
Ukázka rozdělení proužků markeru pro porovnání velikosti DNA 
molekul při rozdělení v agarózovém gelu. 

Materiál:

0,5x TBE 45 mM TRIS, 45 mM H3BO3, 1 mM EDTA

(pH = 8,0)

6x DNA Loading Dye (Fermentas)

Agaróza pro elektroforézu (Amresco)

2000x ethidium bromid (Serva) 1 mg/1 ml H2O
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 3.9.1.14. Příprava konstruktu pLT-YFP1/2

Plazmid pLT-YFP, ze kterého byl následně připraven genom yPyV, byl připraven 

ligací  naštěpeného  a  defosforylovaného  plazmidu  pEYFP-N1  a  naštěpeného  PCR 

amplikonu  z genomu wtMPyV.  Pro ligaci  byla  použita  T4 DNA ligáza  (Fermentas). 

Směs byla namíchána dle doporučení výrobce.

Směs pro ligaci:

Plazmid pEYFP-N1 60 ng

PCR fragment 60 ng (nebo 120 ng)

Pufr pro T4 ligázu 2 μl

T4 ligáza 1 unit

ddH2O do 20 μl

Po ligaci byla ligační směs elektroporována do bakterií  XL1-blue.

Materiál:

T4 DNA ligáza (Fermentas)

10x konc. pufr pro T4 ligázu (Fermentas)

 3.9.1.15. Příprava genomu yPyV

Na přípravu  jednoho alikvotu  yPyV genomu bylo  100 μg  plazmidu  pLT-YFP 

štěpeno  enzymem  NotI  přes  noc  (dle  Kap.  3.9.1.10.).  Naštěpení  plazmidu  bylo 

zkontrolováno elektroforeticky.  Aby byla  zajištěna cirkularizace genomu yPyV,  byla 

namíchána ligační směs do velkého objemu do sterilní Falcon 50 ml:

• 1 ml pufru pro T4 DNA ligázu

• pLT-YFP (70μg)

• doplněno do 14 ml sterilní ddH2O

• 3 μl T4 DNA ligázy (15 units)

Falcon byla mírně promíchána a krátce zcentrifugována.  Ligace probíhala 18 h 

při laboratorní teplotě. DNA z ligační směsi byla extrahována přidáním 2,5x násobku 

96% EtOH a 0,1x násobku 3M octanu sodného a srážením minimálně 1 h v -80°C. 

Po vysrážení  byla  DNA  sedimentována  centrifugací  (4800 rpm, 1h a 30 minut). 

Sediment  byl  opláchnut  70%  EtOH  (lab.  teplota)  a  opět  centrifugován  (4800 rpm, 

10 min).  Sediment  byl  po vyschnutí  rozpuštěn ve 100 μl ddH2O. Produkt  ligace byl 

zkontrolován na elektroforéze.
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Materiál:

Pufr pro T4 ligázu 400mM TRIS-HCl, 100mM MgCl2, 100mM DTT, 

5mM ATP

T4 DNA ligáza (Fermentas)

 3.9.1.16. Pasážování buněk

Z Petriho misky s konfluentně narostlými buňkami bylo odsáto médium. Buňky 

byly  po dobu  1 min  opláchnuty  Verzenem (2  ml  pro  Petriho  misku  Ø  6  cm,  4  ml 

pro Petriho misku Ø 10 cm). Verzen byl poté odsát. Pak byl k buňkám přidán Trypsin 

(0,5 ml pro Petriho misku Ø 6 cm a 1 ml pro Petriho misku Ø 10 cm). Petriho miska 

byla  inkubována  při  37 °C  dokud  se  buňky nepustily.  Pak bylo  k  buňkám přidáno 

DMEM  s 10%  FBS.  Buněčná  suspense  byla  rozdělena  na  nové  Petriho  misky 

a doplněna do 5 ml médiem na Petriho misce Ø 6 cm a 8 ml na Petriho misce Ø 10 cm. 

Pasážování buněk, zejména počet pasáží týdně a ředění suspense při pasáži, se lišilo dle 

příslušné buněčné linie. 

Materiál:

Verzen (0,02% EDTA v 1x PBS)

Trypsin (0,05% v 1xPBS)

DMEM (Gibco)

Fetální bovinní sérum (Gibco)

 3.9.1.17. Transfekce buněk s použitím GT porator electroporation solution 
(GEN Trend)

Transfekce pomocí GT porator electroporation solution se ukázala být nevhodná 

pro transfekci  buněk  WOP.  Buňky po  transfekci  hodně  umíraly.  Dosažená  účinnost 

transfekce  byla  navíc  nižší  než ve srovnání  s jinými  způsoby  transfekce  (viz  Kap. 

3.9.1.18.  a  3.9.1.19.).  Tento  způsob  transfekce  byl  vyzkoušen  proto,  že  je  levnější 

ve srovnání s použitím kitu Cell Line Nucleofector®Kit (LONZA).

Buňky  byly  den  předem  vysety  tak,  aby  v  den  transfekce  dosahovaly  max. 

50% konfluence.  V den transfekce byly buňky uvolněny z  Petriho misky,  přeneseny 

do sterilní zkumavky Falcon 50 ml a spočítány. 1*106 buněk bylo přeneseno do nové 

sterilní  zkumavky Falcon 50 ml.  Pak byla  buněčná suspense centrifugována (90x g, 

7 - 10 min). Z buněk bylo odsáto médium. Sediment byl resuspendován v 1 ml 1x PBS 

pro tkáňové kultury (TK). PBS bylo odsáto a buňky byly resuspendovány v 80 μl GT 
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porator electroporation solution. K buňkám bylo přidáno 5 μg DNA. Pak byly buňky 

přeneseny  do  sterilní  elektroporační  kyvety  a  byl  aplikován  pulz  dle  programu 

v přístroji pro elektroporaci bakterií:

• Napětí: 200V

• Kapacitance: 960 μF

• Čas pulsu: 20 ms

• Puls: 1x

K buňkám bylo po aplikaci pulzu okamžitě přidáno 500 μl DMEM s 10%FBS 

(37 °C). Pak bylo po 50 μl suspense přímo z kyvety vyseto na sklíčka ve 24 – well 

destičce a doplněno do 500 μl DMEM s 10%FBS.

Materiál:

GT porator electroporation solution (GEN Trend)

1x PBS pro TK (Gibco)

DMEM (Gibco)

Fetální bovinní sérum (Gibco)

 3.9.1.18. Transfekce buněk s použitím kitu Cell Line Nucleofector®Kit (LONZA)

Kit  byl  používán pro transfekci  buněk 3T6,  3T3 a  WOP. Nejlepších  výsledků 

transfekce bylo dosahováno při použití buněk 3T3. Výhodou tohoto způsobu transfekce 

oproti jiným je menší spotřeba DNA pro transfekci daného počtu buněk. Další výhodou 

je velmi rychlá exprese genů z vnášené DNA. Hlavní nevýhodou je finanční náročnost. 

Buňky byly den před transfekcí pasážovány tak, aby v den transfekce dosahovaly 

maximálně  50%  konfluence.  Buňky  byly  sklizeny  a  spočítány.  4*106 buněk  bylo 

přeneseno do sterilní zkumavky Falcon 50 ml a centrifugovány (90x g, 7 – 10 min, lab. 

teplota). Pak bylo z buněk odsáto médium a k sedimentu buněk bylo přidáno 6 μg DNA 

a 100 μl  Nucleofector® Solution V. Buňky byly přeneseny do sterilní  2mm kyvety 

na elektroporaci  a  byl  aplikován  puls  dle  programu  k příslušné  buněčné  linii. 

Po aplikaci pulsu bylo k buňkám ihned přidáno 500 μl vytemperovaného RPMI média 

(37 °C). Buněčná suspense byla přenesena z elektroporační kyvety do minizkumavky 

a inkubována 15 min ve vodní lázni (37 °C). Pak byly buňky vysety na Petriho misku 

Ø 10 cm do 8 ml DMEM s 10% FBS. Po 4 hpt bylo buňkám vyměněno médium. 

Materiál:

Cell Line Nucleofector®Kit (LONZA)
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DMEM (Gibco)

RPMI (Gibco)

 3.9.1.19. Transfekce buněk s použitím TurboFect™ in vitro Transfection Reagent 
(Fermentas)

Transfekce  buněk  s  použitím   TurboFect™  in  vitro Transfection  Reagent 

(Fermentas) má oproti  Cell Line Nucleofector®Kit (LONZA) výhodu hlavně v nižší 

úmrtnosti buněk. Buňky navíc zůstávají po celou dobu transfekce přisedlé a je proto 

možné pozorovat buňky už v brzkých časech po transfekci. Celá procedura transfekce je 

méně  časově  náročná.  Nevýhodou  je  mnohem  větší  množství  použité  DNA 

pro transfekci stejného množství buněk jako u Cell Line Nucleofector®Kit (LONZA) 

(až  10krát  –  60krát  větší  spotřeba  DNA).  Další  nevýhodou  je  pozdější  exprese 

vnášených genů oproti  Cell  Line Nucleofector®Kit  (LONZA).  Transfekční  účinnost 

obou metod může být srovnatelná a liší se u různých buněčných linií. Některé buněčné 

linie  lépe  snáší  transfekci  s použitím  Cell  Line  Nucleofector®Kit  (LONZA),  jiné 

s použitím TurboFect™ in vitro Transfection Reagent (Fermentas).

Transfekce  byla  prováděna  dle  doporučení  výrobce.  Buňky  WOP  byly  den 

před transfekcí  vysety  v počtu  4*104 do  jamek  ve  24  –  well  destičce,  nebo  4*105 

na Petriho  misku  Ø  6  cm.  Buňky  3T6  byly  vysévány  v  počtu  2*104 do  jamek 

ve 24 - well  destičce,  nebo 2*105 na  Petriho misku  Ø 6 cm. Buňky byly doplněny 

DMEM s 10% sérem do 1 ml ve 24 – well destičce, nebo do 6 ml na Petriho misce. 

Druhý den  byla  v minizkumavce  připravena  transfekční  směs.  Pro  transfekci  buněk 

ve 24 – well  destičce byl  naředěn 1 μg DNA do 100 μl  BSM. Pro transfekci buněk 

na Petriho misce bylo naředěno 6 μg DNA do 600 μl BSM. K DNA byly přidány 2 μl 

TurboFect™  in vitro Transfection  Reagent  (Fermentas)  pro transfekci  buněk 

ve 24 – well  destičce,  nebo  12  μl  roztoku  pro  transfekci  buněk  na  Petriho  misce. 

Suspense  byla  promíchána  pipetováním  a inkubována  15  –  20 min  při  laboratorní 

teplotě. Pak byla suspense s DNA rovnoměrně nakapána do média k buňkám.

Materiál:

TurboFect™ in vitro Transfection Reagent (Fermentas)

DMEM (Gibco)
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 3.9.1.20. Transfekce buněk HAJI, Vero-Hyg a WOSE plazmidem pEYFP-N1 
s použitím FuGENE® 6 Reagent (ROCHE)

Buňky byly vysety v počtu 2*105 buněk/jamku v 6 – well destičce a doplněny 

do 2 ml médiem.  Další den byly transfekovány plazmidem pEYFP-N1. Nejdříve byla 

připravena transfekční směs. Do 97 μl BSM (předehřátého na 37 °C) v minizkumavce 

byly  přidány  3  μl  FuGENE®  6  Reagent  (ROCHE)  a  směs  byla  promíchána 

vortexováním. Minizkumavka byla 5 min inkubována při laboratorní teplotě. Pak byly 

přidány 2 μg pEYFP-N1. Směs byla promíchána vortexováním a inkubována 20 min 

při laboratorní teplotě. Poté byla transfekční směs rovnoměrně rozprostřena do média 

v jamce s buňkami a buňky byly vráceny do termostatu. Expresi EYFP bylo možné 

pozorovat druhý den.

Materiál:

DMEM (Gibco)

FuGENE® 6 Reagent (ROCHE)

 3.9.1.21. Izolace viru yPyV1 z buněk

Buňky  WOP byly  transfekovány  genomem  yPyV1  (celkem 10  Petriho  misek 

Ø 10 cm). Po 6 dnech po transfekci byly zmraženy v -20 °C a uchovány do doby než 

byl  izolován  virus.  Buňky  byly  celkem  třikrát  zmraženy  v -80  °C  a  rozmraženy 

při laboratorní  teplotě.  Poté  byly  ze  6  Petriho  misek  seškrabány  buňky  pryžový 

škrabátkem.  Buněčné  suspense  byly  přeneseny  do  sterilní  zkumavky  Falcon  50  ml 

(celkem cca 48 ml buněčné suspense). Zbylé 4 Petriho misky s infikovanými buňkami 

byly uloženy při 4 °C do doby než byly zpracovány.  Falcon se suspenzí  buněk byla 

centrifugována (4300 rpm, 40 min, 4 °C). Po centrifugaci byl supernatant přelit z jedné 

Falcon  50  ml  do  dvou  sterilních  ultracentrifugačních  kyvet  (UCF  kyvet)  pro rotor 

SW 28. Do použité Falcon byly k sedimentu sterilním škrabátkem seškrabány buňky 

z uložených 4 PM Ø 10 cm  (cca  32  ml  buněčné  suspense).  Buněčná  suspense  byla 

centrifugována (4300 rpm, 40 min, 4 °C). Supernatant byl dolit do UCF kyvet a zbytek 

supernatantu (cca 20 ml) byl převeden do sterilní zkumavky Falcon 50 ml. Sediment 

ve zkumavce Falcon, který byl získán centrifugací buněčných suspensí, byl uschován 

při 4 °C do doby zpracování. Sloupec supernatantu v UCF kyvetách byl podvrstven 

cca 5  ml  10% roztoku  sacharózy v B pufru.  UCF kyvety  byly vyváženy s  přesností 

na 2 desetinná  místa  (doplnění  do  určené  hmotnosti  bylo  provedeno  supernatantem 

z nové Falcon 50 ml). Vzorky pak byly centrifugovány v ultracentrifúze (25000 rpm, 
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3 h, 4 °C) v rotoru SW 28. Supernatant byl slit  a sediment v jedné UCF kyvetě byl 

resuspendován v kapce média se  sacharózou,  která  zbyla  v  kyvetě.  Resuspendovaný 

supernatant  byl  přenesen  k sedimentu  ve druhé  UCF kyvetě.  Obě UCF kyvety byly 

zaparafilmovány  a uloženy  do  -20  °C  do druhého  dne.  Sediment  buněčného  lyzátu 

získaný  ve  Falcon  50  ml  po  předchozích  centrifugacích  byl  resuspendován  v  1  ml 

10 mM  TRIS-HCl  pH  7,4.  Pak  byla  suspense  homogenizována  v Porterově 

homogenizátoru v 5 cyklech po 12 šťouších. Po homogenizaci byla suspense převedena 

do silikonované minizkumavky, určené na virus a homogenizátor byl ještě opláchnut 

100 μl sterilního B pufru. Objem byl přidán do silikonované minizkumavky. Ke vzorku 

v silikonované minizkumavce bylo přidáno 1,1 μl aprotininu a 0,7 μl neuraminidázy, 

minizkumavka byla  umístněna  na kývačku  a kývána  při  rychlosti  6  po  dobu  17  h. 

Po 17 h  kývání  byla  minizkumavka  centrifugována  (15300 rpm,  10 min,  4 °C). 

Supernatant byl přelit k supernatantu, uschovanému ve Falcon 50 ml z předchozího dne. 

Sediment  byl  resupendován  v  1  ml  10mM  TRIS-HCl  pH  9,0.  Minizkumavka 

s resuspendovaným sedimentem byla  kývána  2,5  h  při  rychlosti  6.  Po  třepání  byla 

minizkumavka  centrifugována  (15300  rpm,  10  min,  4 °C).  Supernatant  byl  přidán 

k předchozímu supernatantu do Falcon 50 ml a sediment byl zlikvidován. Supernatanty 

byly z Falcon 50 ml přelity do UCF kyvety se sedimentem z předchozího dne. Objem 

v UCF  kyvetě  byl  doplněn  sterilním  B  pufrem  a podvrstven  cca 5 ml 20% roztoku 

sacharózy  v  B  pufru.  Kyveta  byla  vyvážena  na 2  desetinná  místa.  Pak  byl  vzorek 

ultracentrifugován  (25000  rpm,  3  h,  4  °C)  v  rotoru  SW  28.  Supernatant  byl  slit 

a sediment byl sonikován ručním sonikátorem: 5s; cyklus 0,6; amplituda 60 % v kapce 

média  se  sacharózou,  která  zbyla  v UCF kyvetě.  Poté  byl  sediment  resuspendován 

protahováním  špičkou  a přenesen  do  sterilní  silikonované  minizkumavky,  určené 

na virus (celkem cca 350 μl inokula). Kyveta byla 3krát opláchnuta 50 μl sterilního 

B pufru  a  roztok  byl  vždy  přidán  k inokulu.  Virus  byl  zamražen  v  minizkumavce 

při - 20 °C.

Materiál:

B pufr 10mM TRIS-HCl (pH 7,4), 150mM NaCl, 0,01mM CaCl2

10% roztok sacharózy v B pufru

20% roztok sacharózy v B pufru

10mM TRIS-HCl (pH 7,4) připraven byl jako 1M zásobní roztok

10mM TRIS-HCl (pH 9,0) připraven byl jako 1M zásobní roztok
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 3.9.1.22. Infekce buněk virem

Buňky byly den před infekcí vysety na Petriho misku nebo do jamek ve 24 – well 

destičce tak, aby v den infekce dosahovaly max. 20% konfluence. Z Petriho misky nebo 

jamek v destičkách bylo odsáto médium. Buňky byly opláchnuty bezsérovým médiem 

(BSM).  K buňkám byl  přidán  virus,  naředěný v daném objemu BSM – pro Petriho 

misku  Ø 6 cm 1 ml,  pro jamku ve 24 – well  destičce 100 μl.  Buňky byly s virem 

inkubovány 1  –  1,5  h  při  37  °C.  V průběhu  inkubace  bylo  s Petriho  miskou  nebo 

destičkou každých 15 min zakýváno, aby se virová suspense rovnoměrně rozprostřela 

po vrstvě buněk a nedocházelo k vysychání buněk. Pak bylo k buňkám na Petriho misce 

Ø 6 cm přidáno 5 ml DMEM s 10% FBS, buňkám v jamce s 24 – well destičce 0,5 ml 

DMEM s 10% FBS.

Materiál:

DMEM (Gibco)

 3.9.1.23. Fixace a permeabilizace buněk pro imunofluorescenční značení

Z buněk bylo odsáto médium. Jamky byly jednou propláchnuty 0,5 ml 1x PBS 

pro tkáňové kultury. Buňky byly fixovány 15 min ve 4% paraformaldehydu. Po fixaci 

byl  paraformaldehyd  odsát  a jamky  propláchnuty  5 min  0,5 ml  1xPBS.  Pak  bylo 

k buňkám přidáno 0,5 ml 0,5 % Triton X-100. Po 5 min byl Triton X-100 z buněk odsát 

a buňky byly dvakrát po dobu 5 min opláchnuty 0,5 ml 1xPBS. Pak bylo k buňkám 

přidáno  0,5 ml  0,25% bovinní  sérum albumin  (BSA) s  0,25% želatinou v  1x  PBS, 

aby došlo k vysycení struktur, se kterými by mohly nespecificky interagovat protilátky.

Materiál:

1x PBS pro TK (Gibco)

4% paraformaldehyd připraven byl 20% zásobní roztok 

(paraformaldehyd musel být při rozpouštění 

zahříván ve vodní lázni)

Triton X-100 (Serva)

BSA (Sigma-Aldrich)

prasečí želatina (Sigma-Aldrich)
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 3.9.1.24. Příprava vzorků pro fluorescenční mikroskopii

Po  zafixování,  permeabilizaci  a  vysycení  buněk  byla  sklíčka  s  buňkami 

inkubována minimálně 1 h na kývačce s primární protilátkou (v případě potřeby byla 

ředěna v 0,25% BSA s 0,25% želatinou v 1x PBS). Sklíčka pak byla minimálně 3krát 

po  dobu  10  min  opláchnuta  1  ml  1x  PBS.  Pak  byla  přidána  sekundární  protilátku 

na dobu 30 min (sekundární protilátky byly ředěny v  0,25% BSA s 0,25% želatinou 

v 1x PBS). Po inkubaci se sekundární protilátkou byla sklíčka opláchnuta 3krát po dobu 

10 min v 1x PBS. Pak byla opláchnuta dH2O a vysušena při laboratorní teplotě. Krycí 

sklíčka s buňkami pak byla překlopena do cca 2μl kapky 50% glycerolu na krycím skle 

(v případě potřeby roztok glycerolu obsahoval DAPI pro označení jader buněk).

Materiál:

Primární a sekundární protilátky (viz Kap. 3.6. a 3.7.)

BSA (Sigma-Aldrich)

prasečí želatina (Sigma-Aldrich)

1x PBS  137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 1,5 mM Na2HPO4, 

6,5 mM KH2PO4, doplněno ddH2O do 1000 ml, (pH 7,4)

50% roztok glycerolu s DAPI (0,1 μg/ml)

 3.9.1.25. Počítání buněk pod fluorescenčním mikroskopem pro vyhodnocení 
transfekční účinnosti a infektivity virů

Z  každého  sklíčka  bylo  nafoceno  pod  fluorescenčním  mikroskopem 

cca 20-30 polí. Buňky pak byly spočítány z pořízených fotografií na počítači.

 3.9.1.26. Negativní barvení viru pro elektronovou mikroskopii 
(provedeno Mgr. Vojtěchem Žílou)

Na  parafilm  bylo  naneseno  5  μl  vzorku.  Na  kapku  byla  položena  síťka 

s parlodionovou a pouhlíkovanou membránou na dobu 5 – 10 min. Po adsorpci vzorku 

byla síťka dvakrát promyta po dobu cca 30 s na 100 μl kapce dH2O. Pak byla síťka 

obarvena 2krát po dobu 1 min na kapce 100 μl 2% kyseliny fosfowolframové. Barvivo 

bylo poté odsáto filtračním papírem a síťky byly osušeny při laboratorní teplotě. 

Materiál:

2% fosfowolframová kyselina (pH 7,0) (Fluka)
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 3.9.1.27. Uvolnění viru z buněk při porovnání infektivity wtMPyV, yPyV1 a yPyV2

Buňky WOP byly vysety v počtu 4*105 buněk/jamku do 24 jamkové kultivační 

destičky.  Další  den  byly  transfekovány  genomy  virů  wtMPyV,  yPyV1  a  yPyV2 

s použitím  TurboFect™  in  vitro Transfection  Reagent  (Fermentas).  Po  60  hpt  byly 

buňky  i s médiem  3krát  zmraženy  a  rozmraženy  v -80 °C.  Buněčný  lyzát  byl  ještě 

do média  seškrabán  špičkou.  Lyzát  byl  přenesen  do  minizkumavky a  centrifugován 

(5 min, 15300 rpm, 4 °C). Pak byly jamky v destičce dvakrát opláchnuty supernatantem 

získaným  při  centrifugaci.  Minizkumavka  byla  znovu  centrifugována  (5  min, 

15300 rpm,  4  °C).  Pak  byl  supernatant  přenesen  do  silikonované  minizkumavky 

a použit pro infekci buněk 3T6.

Materiál:

DMEM (Gibco)

TurboFect™ in vitro Transfection Reagent (Fermentas)

 3.9.1.28. Izolace celkové buněčné DNA a RNA

Pro izolaci veškeré buněčné DNA a RNA byl používán AllPrep DNA/RNA Mini 

Kit (QIAGEN). Buňky byly lyzovány přímo na Petriho misce, na které rostly a následně 

seškrabány  pryžovým  škrabátkem  a  přeneseny  do  minizkumavky.  Lyzát  byl 

homogenizován  10krát  protáhnutím  přes  injekční  jehlu  o  Ø 0,8  mm  nasazené 

na 1ml sterilní  injekční  stříkačce.  Další  postup  byl  přesně  dle  návodu  přiloženého 

ke kitu.

Materiál:

AllPrep DNA/RNA Mini Kit (QIAGEN)

 3.9.2. Optimalizované laboratorní metody

 3.9.2.1. Příprava buněčných lyzátů pro SDS-PAAGE

Buňky narostlé na Petriho misce Ø 6 cm byly opláchnuty 3 ml 1x PBS. Buňky 

pak  byly seškrabány sterilním pryžovým škrabátkem do 1  ml  1x  PBS a  přeneseny 

do minizkumavky.  Pak  byly  centrifugovány  (30  s,  13000  rpm).  Sediment  byl 

resuspendován v 1 ml 1x PBS, pro odstranění proteinů ze séra použitého při kultivaci 

buněk.  Vzorek  byl  znovu  centrifugován  (30  s,  13000  rpm).  Pak  byl  sediment 

resuspendován  v  50  –  200  μl  RIPA  pufru  s  inhibitory  proteáz  (objem  se  lišil 

dle použitého  množství  buněk).  Vzorek  byl  inkubován  po  dobu  minimálně  20 min 
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na ledu. Pak byl lyzát sonikován ručním sonikátorem pro rozbití genomové DNA.

Materiál:

1x PBS 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 1,5 mM Na2HPO4, 

6,5 mM KH2PO4, doplněno ddH2O do 1000 ml, (pH 7,4)

RIPA pufr 150mM NaCl, 5mM EDTA, 50mM TRIS-HCl (pH 7,4), 

1% deoxycholát sodný, 1% Triton-X100, 0,1% SDS

Complete Protease Inhibitor Cocktail Tablets (ROCHE)

 3.9.2.2. SDS polyakrylamidová gelová elektroforéza (SDS-PAAGE) 

Do  sestavené  aparatury  byly  nality  gely  (horní  a  spodní)  pro  diskontinuální 

SDS elektroforézu.  K 12 μl  buněčného lyzátu byly přidány 3 μl  5x konc.  Laemliho 

pufru. Lyzát byl povařen v lázni s vroucí vodou po dobu 5 min. Po povaření byl vzorek 

krátce centrifugován (30 s,  13000 rpm).  Pak bylo naneseno 10 μl  vzorku na jamku 

v aparatuře. Elektroforéza byla prováděna v elektroforetickém pufru, nejdříve při napětí 

8 V/cm2 gelu po dobu 30 min pro zaostření vzorků v horním gelu a pak 10 V/cm2 gelu 

po dobu 2 – 3 h pro vlastní rozdělení vzorků.

Materiál:

Rozdělovací gel (spodní) – 10% 10% akrylamid, 

375mM TRIS-HCl (pH 8,8), 

0,1% SDS (Sigma), 

0,03% amonium persulfát, 

8,5 μl TEMED

do 12 ml doplněno ddH2O

Zaostřovací gel (horní) – 5% 5% akrylamid, 

125mM TRIS-HCl (pH 8,8),

 0,1% SDS (Sigma), 

0,07% amonium persulfát, 

5 μl TEMED

do 3 ml doplněno ddH2O

5x Laemliho pufr 50% glycerol, 25% β-merkaptoethanol, 

50mM TRIS-HCl (pH 6,8), 5% SDS, 

0,005% bromfenolová modř

1x Running buffer (pH 8,3) 25 mM TRIS, 192 mM glycin, 0,1% (w/v) 

SDS v ddH2O, pH upraveno HCl na 8,3.
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Marker molekulových vah pro SDS-PAAGE (Sigma) 

α – makroglobulin (180 kDa)

β – galaktosidáza (116 kDa)

Fruktózo-6-fosfátkináza (90 kDa)

Pyruvátkináza (66 kDa)

Fumaráza (60,8 kDa)

Laktátdehydrogenáza (37 kDa)

Triózofosfátizomeráza (32 kDa)

Navázání barvičky při přípravě markeru 

může měnit konkrétní molekulovou velikost 

jednotlivých proužků

 3.9.2.3. Barvení gelů po SDS-PAAGE

Gel byl fixován po dobu 1 – 2 h ve fixačním roztoku. Pak byl 2krát po dobu 

10 min propláchnut v 3,5% HClO4. Po fixaci byl gel přes noc inkubován v barvícím 

roztoku. Gel, který byl předtím použit pro western blot nemusel být fixován. Barvící 

roztok pak byl slit pro další použití a gel byl odbarvován několik hodin v dH2O. 

Materiál:

Fixační roztok 5% HClO4, 50% methanol

3,5% HClO4

Barvící roztok 3,5% HClO4, 0,5% Coomassie Brilliant Blue G250 

(Serva)

 3.9.2.4. Sušení obarveného gelu

Polyakrylamidový gel s rozdělenými proteiny byl  obarven v barvícím roztoku. 

Poté byl položen na papír Whatman a překryt potravinářskou fólií. Whatman s gelem 

byl vložen do sušárny gelů (aby nedošlo k zabarvení sušárny, byl Whatman podložen 

několika filtračními papíry). Pak byla sušárna zavřena a byla spuštěna vývěva, aby se 

v sušárně vytvořilo vakuum. Poté byl zapnut sušící program: Pozvolný vzestup teploty, 

80 °C, 2 h.

 3.9.2.5. Western Blot

Akrylamidový gel s proteiny rozdělenými po SDS-PAAGE byl inkubován 10 min 

v 1x konc. blotovacím pufru. Pak byl sestaven blotovací sendvič z filtračních papírů, 
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papírů  Whatman  a  nitrocelulózové  membrány  (Serva).  Všechny  části  blotovacího 

sendviče  byly  předem  namočeny  do  blotovacího  pufru  a při sestavování  sendviče 

uhlazeny  skleněnou  zkumavkou,  aby  mezi  jednotlivými  vrstvami  nebyly  bubliny. 

Blotovací  sendvič  byl  uzavřen  do  mřížky  a  vložen  do aparatury.  Přenos  proteinů 

na membránu probíhal v 1x konc. blotovacím pufru 2 – 3 h při 250 mA a 99 V. Celá 

aparatura  byla  v průběhu blotování  chlazena.  Po  blotování  mohl  být  gel  bez  fixace 

obarven.  Proteiny  zafixované  na membráně  pak  byly  detekovány  specifickými 

protilátkami.

Materiál:

1x konc. blotovací pufr (pH = 8,3) 25 mM TRIS (Serva), 195 mM glycin 

(Sigma), 20% methanol

 3.9.2.6. Imunoblot

Vzorky proteinů (2 – 5 μl) byly nakapány na nitrocelulózovou membránu (Serva) 

a usušeny při laboratorní teplotě. Pak byly na membráně detekovány proteiny.

 3.9.2.7. Detekce imobilizovaných proteinů

Nitrocelulózová membrána s imobilizovanými proteiny (po western blotu nebo 

imunoblotu) byla min. 30 min vysycena v 5% odtučněném sušeném mléce rozpuštěném 

v 1x PBS. Poté byla membrána zatavena do fólie a inkubována min. 1 h s primární 

protilátkou (v případě potřeby ředěnou v 5% mléce v 1x PBS). Po inkubaci s primární 

protilátkou byla membrána 3krát  po 10 min propláchnuta v 1x PBS s 0,05% Tween. 

Pak byla  zatavena do fólie a  30 min inkubována se sekundární  protilátkou (většinou 

ředěnou 1:1000 – 2000 v 5% mléce  v 1x PBS).  Po inkubaci  byla  membrána  3krát 

po 10 min  propláchnuta  v  1x  PBS  s  0,05%  Tween.  Proteiny  na  membráně  byly 

vizualizovány  zesílenou  chemiluminiscencí.  Membrána  byla  v  temné  komoře 

inkubována se smíchanými roztoky A a B po dobu 30 s.  Pak byla otřena filtračním 

papírem pro odsátí přebytečného roztoku a luminiscence byla zachycena na RTG film. 

Ten byl pak vyvolán ve vývojce a ustalovači.

Materiál:

5% odtučněné mléko v 1x PBS

1x PBS 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 1,5 mM Na2HPO4, 

6,5 mM KH2PO4, doplněno ddH2O do 1000 ml, (pH 7,4)

Tween (Sigma)
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Roztok A 0,1M TRIS-HCl (pH 8,5); 200 μl luminol, 

88 μl kyseliny kumarové, doplněno do 20 ml ddH2O

 Roztok B 0,1M TRIS-HCl (pH 8,5); 0,03% H2O2,

doplněno do 20 ml ddH2O

 3.9.2.8. Porovnání míry inhibice replikace wtMPyV genomu v přítomnosti 
a nepřítomnosti LT-YFP1 a LT-YFP2.

Do buněk 3T3 byly kotransfekovány 3 μg genomu wtMPyV s 3 μg plazmidu 

pTK-Hyg  pro zjištění  míry  replikace  v  nepřítomnosti  LT-YFP1  nebo  LT-YFP2. 

Pro zjištění  inhibice replikace v přítomnosti  LT-YFP1 nebo LT-YFP2 byly do buněk 

3T3 kotransfekovány 3 μg genomu wtMPyV spolu s 3 μg genomu yPyV1 nebo yPyV2. 

Jako negativní kontrola sloužily buňky 3T3 transfekované 6 μg plazmidu pTK-Hyg. 

Transfekce  byly  provedeny  s  použitím  kitu  Cell  Line  Nucleofector®Kit  (LONZA) 

(viz Kap.  3.9.1.18.).  Buňky  byly  po  transfekci  rozděleny  na  dvě  poloviny  a každá 

polovina  byla  vyseta  na  Petriho  misku  Ø  10  cm.  Z  jedné  poloviny  buněk  byla 

vyizolována DNA 4 hpt, z druhé poloviny buněk byla vyizolována celková DNA 28 hpt 

(viz Kap. 3.9.1.28.). Míra inhibice replikace wtMPyV genomu byla porovnána dvěmi 

metodami: real-time PCR (viz Kap. 3.9.2.9.) a Southern Blot (viz Kap. 3.9.2.10.).

 3.9.2.9. Real-time PCR pro porovnání míry replikace wt MPyV genomu 
v přítomnosti yPyV1 nebo yPyV2 genomu

Pro  real-time  PCR  byl  používán iQ™  SYBR® Green  Supermix  (Bio-Rad). 

Nejdříve byl namíchán master mix (0,3 μM primerů/jamku, 1 μl DNA/jamku, 5 μl iQ™ 

SYBR® Green Supermix/jamku, do 10 μl ddH2O). Pak byla namíchaná směs po 10 μl 

rozdělena do jamek v destičce LightCycler® 480 Multiwell Plate 384 (ROCHE). Cyklus 

real-time PCR byl proveden v přístroji LightCycler® 480 Instrument II, 384well block 

(ROCHE). 

Pro PCR byl použit cyklus: 

Počáteční denaturace: 94 °C 10 min

40 krát opakovat: denaturace 94 °C 20 s

nasedání primerů 60 °C 15 s

elongace 68 °C 40 s

Závěrečná denaturace pro určení křivky tání

teplotní rozmezí 60 °C – 95 °C (nárust teploty o 1 °C/s)
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Materiál:

 iQ™ SYBR® Green Supermix (Bio-Rad)

 3.9.2.10. Southern blot pro porovnání míry replikace wt MPyV genomu v přítomnosti  
yPyV1 nebo yPyV2 genomu (provedený RNDr. H. Španielovou, PhD.)

Veškerá  DNA získaná  z  buněk transfekovaných genomy příslušných virů  byla 

štěpena  enzymem EcoRI  (linearizuje  genom wtMPyV nebo yPyV a  plazmid  pMJG 

nebo  pLT-YFP),  aby  mohly  být  rozlišeny  plazmidy  pMJG  a  pLT-YFP od  genomů 

daných  virů.  Pak  byly  fragmenty  DNA separovány na  elektroforéze  a  prohlédnuty. 

Poté byla  DNA  z gelu  přenesena  na  nylonovou membránu  (Serva)  dle  protokolu 

uvedeného  na internetových  stránkách  firmy  ROCHE  (http://www.roche-applied-

science.com/sis/lad/lad_docs/dig91-119.pdf). Příprava sondy a detekce genomu MPyV 

a  yPyV byla  provedena  dle  protokolu  uvedeného  na  internetových  stránkách  firmy 

ROCHE.

(http://www.online-media.uni-marburg.de/biologie/genetik/boelker/FGP_Genetik/

Dig_High_prime_manual.pdf) 

Materiál:

DIG High Prime DNA Labeling and Detection Starter Kit II (ROCHE)

 3.9.2.11. Optimalizace sonikačních podmínek pro ChIP

Na Petriho misku Ø 10 cm bylo vyseto 2*106 buněk 3T3 a doplněno do 8 ml 

médiem. Po 24 h bylo do média přidáno 220 μl  37% formaldehydu (tak aby finální 

koncentrace  byla  1%)  a  inkubováno  10 min  při  laboratorní  teplotě,  aby  došlo 

k zesíťování  proteinů.  Poté  byl  do  média  přidán  1  ml  2M  glycinu  (do  finální 

koncentrace 0,125 M) a vzorky byly inkubovány 5 min při laboratorní teplotě. Pak bylo 

médium odsáto, buňky seškrabány do zbytku média pryžovým škrabátkem a přeneseny 

do minizkumavky. Pak byly vzorky centrifugovány (1500x g, 2 min, 4 °C). Vzorky byly 

propláchnuty  dvakrát  v  1  ml  1x  PBS  s  inhibitory  proteáz  (PMSF,  Pepstatin  A 

a aprotinin).  Mezi jednotlivými kroky propláchnutí byly lyzáty vždy centrifugovány 

(1500x g,  1  min,  4 °C).  Pak  byl  sediment  resuspendován  v  1  ml  SDS lysis  buffer 

(s PMSF,  Pepstatinem A a  aprotininem).  Vzorky byly  inkubovány 10  min  na  ledu. 

Lyzáty  byly  sonikovány  v sonikátoru  Soniprep  150  (Schoeller  Pharmacia  Praha) 

s konickou  sondou.  Vzorky  byly  sonikovány  ve  sterilní  zkumavce  Falcon  15  ml, 

uříznuté na úrovni stupnice označující 7 ml. Optimalizace sonikace byla prováděna tak, 
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že  první  vzorek  byl  sonikován  na  nejnižší  nastavení  sonikátoru  (2,5  amplitudy 

na stupnici) a bylo z něj odebíráno po 3, 6, 9 a 12 pulsech po 100 μl lyzátu do sterilních 

minizkumavek. Každý následující vzorek byl sonikován s vyšší intenzitou (opět bylo 

odebíráno po 3, 6, 9 a 12 pulsech). Celkem takto bylo sonikováno 5 lyzátů z buněk 3T3. 

Délka  pulsu  byla  vždy  10s,  v  průběhu  sonikace  byla  umístěna  v  kovovém držáku 

a po každém pulsu byla zkumavka chlazená min. 1 min na ledu (u vyšších nastavení 

sonikátoru bylo třeba chladit delší dobu). Při sonikaci na stupeň 10 a výš už docházelo 

ke zpěnění vzorku. Účinnost sonikace se liší pro různé buněčné linie,  různé objemy 

a různé použité pufry. Pufry, ve kterých je 1% SDS jsou pro sonikaci lepší než pufry 

bez SDS,  jejich nevýhodou je  nutnost  následného ředění  vzorku pro snížení  obsahu 

SDS, při dalších krocích CHIP.

Materiál:

37% formaldehyd (Sigma)

2M glycin (Serva)

1x PBS 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 1,5 mM Na2HPO4, 

6,5 mM KH2PO4, doplněno ddH2O do 1000 ml, (pH 7,4)

PMSF (zásobní roztok 10 mg/ml v izopropanolu)

Pepstatin A

Aprotinin

SDS lysis buffer 0,05M TRIS (pH 8,0), 0,01M EDTA (pH 8,0), 

1% SDS, doplnit do 50 ml dH2O

 3.9.2.12. Kontrola velikosti fragmentů DNA získaných po sonikaci vzorků na ChIP

Do nové minizkumavky bylo odebráno 100 μl ze sonikovaných vzorků na ChIP. 

Pak k nim bylo přidáno 5 μl  5M NaCl a  10 μl  proteinasy K (100 μg).  Vzorky byly 

inkubovány 16 h přes noc v 65°C. Pak bylo ke vzorkům přidáno 5 μl 10% SDS a 5 μl 

proteinasy K (50 μg). Vzorky byly 2 h inkubovány v 50 °C. Po inkubaci bylo přidáno 

300 μl ddH2O, 5 μg glykogenu a 30 μl 3M octanu sodného. Pak byly vzorky přečištěny 

směsí  fenol:chloroform  1:1  (viz  Kap.  3.9.1.8.).  DNA byla  z  odebrané  vodné  fáze 

extrahována  přidáním  300 μl  izopropanolu  (0,7násobek  objemu),  zvortexována 

a centrifugována (15300 rpm, 20 min, 22 °C). Sediment byl rozpuštěn v 30 μl TE pufru 

a pak byla fragmentace DNA zkontrolována elektroforeticky.
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Materiál:

5M NaCl

Proteinasa K (ROCHE) 10 mg/ml

10% SDS (Sigma)

TE pufr 10mM TRIS-HCl (pH 8,0), 10mM EDTA (pH 8,0)

glykogen

3M octan sodný

fenol:chloroform (1:1)

 3.9.2.13. Chromatinová imunoprecipitace (ChIP) pro porovnání vazby 
LT-YFP1 a LT-YFP2 na wtMPyV genom

Buňky  3T6  byly  kotransfekovány  3  μg  wtMPyV  genomu  a  3  μg  plazmidu 

pEYFP-N1 nebo 3 μg wtMPyV genomu a 3 μg yPyV1 nebo yPyV2 genomu pomocí 

Cell  Line  Nucleofector®Kit  (LONZA).  Po  4  hpt  bylo  buňkám vyměněno  médium 

za nové (8 ml). Po 24 hpt bylo k buňkám do média přidáno 220 μl 37% formaldehydu 

(aby výsledná koncentrace dosahovala 1%). Buňky byly s formaldehydem kultivovány 

10 min,  aby došlo k zesíťování  proteinů.  Pak byl  k buňkám přidán na dobu 5 min 

1 ml 2M glycinu (do finální koncentrace 0,125 M). Po inkubaci s glycinem bylo odsáto 

médium.  Buňky byly  seškrabány pryžovým škrabátkem do  zbytku  média  na  misce 

a přeneseny do minizkumavky. Pak byly vzorky centrifugovány (1500x g, 4 °C, 2 min). 

Sedimenty  byly  dvakrát  propláchnuty  1  ml  1x  PBS  s  inhibitory  proteáz  (PMSF, 

Pepstatinem  A a aprotininem).  Mezi  jednotlivými  kroky  propláchnutí  byly  vzorky 

centrifugovány (1500x g, 4 °C, 1 min). Pak byly sedimenty resuspendovány v 1 ml SDS 

lysis  buffer  (s PMSF,  Pepstatinem  A a  aprotininem)  a inkubovány  10 min  na  ledu. 

Lyzáty pak byly sonikovány v sonikátoru Sonikátor  Soniprep 150 (Schoeller Pharmacia 

Praha)  s konickou sondou tak,  aby výsledné fragmenty DNA byly větší  než 500 bp 

(9 pulzů, 2,5 amplituda). Pak byly vzorky centrifugovány (15300 rpm, 4 °C, 10 min) 

a přeneseny do nové minizkumavky. Byla ověřena velikost získaných DNA fragmentů. 

Kuličky  Dynabeads®  Protein  G  byly  resuspendovány  a  400  μl  bylo  odebráno 

do minizkumavky. Minizkumavka s kuličkami byla ponechána 1 min v magnetickém 

stojánku na ledu. Pak byl odebrán pufr, ve kterém jsou kuličky dodávány. Kuličky byly 

resuspendovány  v  500  μl  RIPA pufru  s  SDS  a  inhibitory  proteáz.  Kuličky  byly 

zvortexovány  a ponechány  ustát  1  min  v  magnetickém  stojánku  na ledu  a  pak  byl 

odebrán RIPA pufr. Pro předejití možným nespecifickým vazbám DNA na kuličky byly 
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kuličky  vysyceny.  Ke  kuličkám  bylo  přidal  100  μl  lyzátu  z neinfikovaných 

a netransfekovaných  buněk  3T6  (lyzát  připraven  stejným  způsobem,  jako  lyzáty 

na ChIP),  900 μl  RIPA s inhibitory proteáz  a  200 mg/ml  Salmon sperm sonikované 

ručním  sonikátorem  UP50H  (Schoeller  Pharmacia  Praha).  Pak  byla  minizkumavka 

inkubována  1  h  při  4 °C  na  rotátoru.  Minizkumavka  byla  centrifugována  (10  s, 

13000 rpm)  a  ponechána  1  min  v  magnetickém stojánku  na  ledu.  Po  inkubaci  byl 

odebrán  supernatant.  Kuličky byly 2krát  promyty 500 μl  RIPA s inhibitory proteáz, 

mezi promytím vždy krátce zcentrifugovány a ponechány ustát 1 min v magnetickém 

stojánku na ledu. Kuličky byly resuspendovány v 360 μl RIPA pufru. Po 20 μl kuliček 

bylo rozplněno do minizkumavek s 80 μl RIPA pufru (celkem 18 vzorků). Pak byly 

ke směsím přidány protilátky (anti LT ACIID7, anti GFP, nespecifické myší IgG – vždy 

každou protilátku do šesti minizkumavek). Kuličky byly s protilátkami inkubovány přes 

noc (16 h) při 4 °C na rotátoru. Vzorky byly krátce zcentrifugovány a inkubovány 1 min 

na  ledu  v  magnetickém stojánku.  Pak  byl  odebrán  supernatant.  Ke  kuličkám  bylo 

přidáno 900 μl RIPA pufru s inhibitory proteáz a 100 μl lyzátu z buněk. 100 μl lyzátu 

bylo  uschováno  pro  pozdější  kontrolu  množství  DNA,  jako  vstupní  vzorek.  Každý 

vzorek  byl  přidán  v dubletu  tak,  aby  byl  inkubován  vždy  s  každou  směsí  kuliček 

s navázanou protilátkou (2krát se směsí kuliček s protilátkou proti LT, 2krát se směsí 

kuliček s protilátkou proti GFP a 2krát se směsí kuliček s IgG bez specifity). Směsi pak 

byly  inkubovány  přes  noc  (20 h)  při  4 °C  na rotátoru.  Pak  byly  minizkumavky  se 

vzorky krátce zcentrifugovány a inkubovány 1 min v magnetickém stojánku na ledu. 

Pak byl odebrán supernatant. Kuličky byly 3krát propláchnuty ve 100 μl RIPA pufru 

s inhibitory  proteáz,  při  každém promytí  byly  kuličky  resuspendovány  pipetováním 

a nechány  4 min  na  rotátoru,  krátce  zcentrifugovány  a  ponechány  1  min  ustát 

v magnetickém stojánku na ledu. Celá práce byla provedena při 4 °C. Poté byly kuličky 

resuspendovány ve 100 μl TE pufru, nechány 4 min na rotátoru, krátce zcentrifugovány 

a pak už  nebyly  inkubovány v magnetickém stojánku. Byla eluována navázaná DNA 

z kuliček vždy z jednoho vzorku z dubletu (viz Kap. 3.9.2.14.). Z kuliček z druhého 

vzorku z dubletu byly eluovány proteiny (viz Kap. 3.9.2.15.).

Materiál:

37% formaldehyd (Sigma)

2M glycin (Serva)

1x PBS 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 1,5 mM Na2HPO4, 

6,5 mM KH2PO4, doplněno ddH2O do 1000 ml, (pH 7,4)
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Complete Protease Inhibitor Cocktail Tablets (ROCHE)

PMSF (zásobní roztok 10 mg/ml v izopropanolu)

Pepstatin A

Aprotinin

SDS lysis buffer 0,05M TRIS (pH 8,0), 0,01M EDTA (pH 8,0), 

1% SDS, doplnit do 50 ml dH2O

Dynabeads® Protein G kit (Invitrogen)

RIPA pufr 10mM TRIS (pH 7,5), 1mM EDTA, 0,5mM EGTA, 

1% Triton X-100, 0,1% SDS, 0,1% Na – deoxycholate, 

140mM NaCl

TE pufr 10mM TRIS-HCl (pH 8,0), 10mM EDTA (pH 8,0)

 3.9.2.14. Eluce DNA po ChIP

Ke kuličkám s navázanou DNA bylo přidáno 150 μl elučního pufru a 50 μg/ml 

proteinasy  K.  Vzorky  byly  inkubovány  v  termocykleru  (1300  rpm,  65°C,  2h). 

Ke 100 μl vzorků vstupního  materiálu  do  reakcí  ChIP bylo  přidáno 200 μl  elučního 

pufru a 50 μg/ml proteinasy K. Vzorky byly inkubovány v termocykleru (1300 rpm, 

65 °C,  2 h).  Minizkumavky  s  kuličkami  byly  po  inkubaci  v termocykleru  krátce 

zcentrifugovány a nechány 1 min v magnetickém stojánku na ledu. Supernatanty byly 

přeneseny do nových minizkumavek. Ke kuličkám bylo přidáno 150 μl elučního pufru. 

Vzorky byly opět inkubovány v termocykleru (1300 rpm, 65°C, 5 min). Minizkumavky 

s kuličkami byly krátce centrifugovány, nechány 1 min stát v magnetickém stojánku 

na ledu  a supernatant  byl  přidán  k  předchozímu.  Všechny  vzorky  byly  doplněny 

do 400 μl elučním pufrem a přečištěny směsí fenol:chloroform 1:1 (viz Kap. 3.9.1.8.). 

Pak  byla  DNA  z  vodné  fáze  extrahována  1 ml  vychlazeného  96%  EtOH, 

10 μl 0,25% akrylamidu  a  40  μl  3M  octanu  sodného  a  inkubací  45  min  v -80  °C. 

Pak byly  vzorky  centrifugovány  (20 000x  g,  30 min,  4 °C).  Pelety  byly  1krát 

opláchnuty  500  μl  vychlazeného  70% EtOH  a  centrifugovány  (20 000x  g,  10 min, 

4 °C).  Sedimenty  byly  resuspendovány  v  30  μl  TE  pufru.  Koncentrace  DNA byla 

změřena na nanodropu. Vzorky pak mohly být použity pro detekci virové DNA pomocí 

real-time PCR.

Materiál:

Proteinasa K (ROCHE) 10 mg/ml

Eluční pufr 20mM TRIS pH 7,5, 5mM EDTA, 50mM NaCl, 1% SDS

72



0,25% akrylamid

TE pufr 10mM TRIS-HCl (pH 8,0), 10mM EDTA (pH 8,0)

 3.9.2.15. Eluce proteinů po ChIP

Kuličky  určené  pro  detekci  navázaných  proteinů  pomocí  western  blot  byly 

umístěny do magnetického stojánku na ledu na 1 min. Pak byl odstraněn supernatant. 

Kuličky  byly  resuspendovány  ve  25  μl  RIPA pufru  s  inhibitory  proteáz.  Pak  bylo 

ke vzorkům přidáno 8 μl 5x konc. LB. Vzorky byly 5 min povařeny ve vroucí vodě. 

Ze vzorku bylo vždy po 15 μl/jamku naneseno na SDS-PAAGE.

Materiál:

RIPA pufr 10mM TRIS (pH 7,5); 1mM EDTA; 0,5mM EGTA, 

1% Triton X-100; 0,1% SDS; 0,1% Na-deoxycholát, 

140mM NaCl

Complete Protease Inhibitor Cocktail Tablets (ROCHE)

5x Laemliho pufr 50% glycerol, 25% β-merkaptoethanol, 

50mM TRIS-HCl (pH 6,8),

5% SDS; 0,005% bromfenolová modř

 3.9.2.16. Měření na denzitometru

Gel  nebo  RTG  film  se  záznamem  western  blotu  nebo  Southern  blotu  byl 

naskenován.  V naskenovaném  obrázku  byly  vyznačeny  oblasti  (včetně  oblasti 

pro odečet hodnoty pozadí), u kterých měla být určena denzita.

 3.9.2.17. Testování rezistence buněk Vero, Vero-Hyg a WOSE k antibiotikům

Do jamek ve 12 – well  destičce bylo vyseto cca 8*104 buněk do 1 ml média. 

K buňkám Vero-Hyg bylo přidáno 350 μg/ml Hygromycinu a k buňkám WOSE bylo 

přidáno  1000  μg/ml  G418.  Další  den  bylo  do  jamek  k  buňkám Vero-Hyg  přidáno 

postupně: 0, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 a 2000 μg/ml G418. K buňkám WOSE 

bylo  přidáno  0,  200,  300,  400,  600  a 800 μg/ml  Hygromycinu  a  do  dalších  jamek 

0, 800,  1000, 1200, 1400, 1600, 1800 a 2000 μg/ml G418. Buňkám bylo vyměněno 

médium po 5 a pak po 3 dnech. Buňky byly s antibiotiky inkubovány celkem 10 dní. 

Selekční  dávka  G418  pro  buňky  Vero-Hyg  byla  stanovena  na  1400  μg/ml  G418. 

Selekční dávka Hygromycinu pro buňky WOSE byla stanovena na 400 μg/ml. Bylo 

ověřeno, že buňky WOSE jsou schopny dobře růst i v přítomnosti 1800 μg/ml G418. 
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Pracovat  jsme  začali  s antibiotiky  od  firmy  Sigma-Aldrich.  V  průběhu  práce  byly 

nahrazeny  levnějšími  antibiotiky  od firmy  Invivogen.  Pro  nová  antibiotika  byl 

zopakován test rezistence se stejným výsledkem.

Materiál:

DMEM (Gibco)

FBS (Gibco)

Hygromycin (Sigma)

Hygrogold (Invivogen)

G418 (Sigma)

G418 (Invivogen)

 3.9.2.18. Fúze buněk Vero-Hyg a WOSE pro přípravu buněk HAJI (Norwood et al., 
1976, Zajchowski et al., 1990, Rank et al., 1998, van Olphen a Mittal, 2002)

Bylo  vyzkoušeno  několik  fúzí  s  použitím  50%  polyethylen  glykolu  o  mol. 

hmostnosti 1000 (PEG 1000) (Zajchowski  et al., 1990), 50% PEG 3350 (Rank et al., 

1998) nebo 50% PEG 3350 s přídavkem 10% dimethyl sulfoxidu (DMSO) (Rank et al., 

1998; Norwood  et al., 1976).  Norwood  et al.  (1976) zjistili, že přídavek 10% DMSO 

při buněčné  fúzi  může  vést  ke  zvyšování  účinnosti  fúze.  Žádným z  těchto  postupů 

nebyly získány hybridy. Konečné podmínky byly inspirovány prací van Olphen a Mittal 

(2002).  Na  2  Petriho  misky Ø  6  cm byly  vysety  buňky Vero-Hyg  a  WOSE oboje 

v množství 5*105  buněk.  Jako kontrola byly vysety na Petriho misku Ø 6 cm buňky 

Vero-Hyg v množství  1*106 buněk a  na další  Petriho misku Ø 6 cm buňky WOSE 

v počtu 1*106 buněk. Buňky byly inkubovány do dalšího dne bez přidání selekčních 

antibiotik. V den fúze bylo z buněk odsáto médium a buňky byly opláchnuty 1x PBS 

pro  tkáňové  kultury  (vytemperovaným  na  37  °C).  Pak  byl  na  buňky  nakapán 

1 ml 50% PEG 1450,  tak  aby byla  pokryta  celá  plocha  Petriho  misky.  Buňky byly 

s PEG 1450 inkubovány 1 min.  Poté  byl  PEG odsát  a k buňkám bylo  přidáno 5 ml 

DMEM  s 10% FBS.  Na  jednu  Petriho  misku  s  buňkami  Vero-Hyg  a WOSE  byl 

po odsátí PEG přidán na 30 s 1 ml 10% roztoku DMSO a teprve po odsátí DMSO bylo 

přidáno 5 ml DMEM s 10% FBS. Buňky byly po fúzi  inkubovány do dalšího dne. 

Buňky byly pasážovány a rozděleny na dvě poloviny na dvě Petriho misky Ø 10 cm. 

Pak  byla  k  buňkám  přidána  selekční  antibiotika  –  G418  v  konc.  1400  μg/ml 

a Hygromycin v konc. 400 μg/ml. Buňkám bylo po 2 – 3 dnech vyměňováno médium 

a přidávána  nová  antibiotika.  Pro  kontrolu  úmrtnosti  buněk  procesem  fúze  nebyla 
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antibiotika přidána vždy na jednu z Petriho misek se samotnými fúzovanými buňkami 

Vero-Hyg  nebo  WOSE.  Na  miskách  se  samotnými  fúzovanými  buňkami  Vero-Hyg 

a WOSE umřely  všechny buňky do  4  dnů  po  přidání  antibiotik.  Na  miskách,  kam 

nebyla antibiotika přidána, buňky přežívaly. Na Petriho miskách s fúzanty byly buňky 

inkubovány s antibiotiky po dobu 20 dní. Vyselektované hybridy pak byly přeneseny 

do 96 jamkové kultivační destičky. Z celkového počtu 31 hybridů (všechny kromě dvou 

získané po fúzi s použitím PEG a DMSO) přežilo pasáž do destičky 11 klonů buněk 

HAJI  A5, A9, C1, C2, C4, C5, C9, C10, C11, D3 a D4 (označení dle jamky v destičce, 

ve  které  byly kultivovány).  Buňky byly kultivovány a  postupně  přenášeny na  větší 

kultivační destičky a Petriho misky. Nakonec byly zakonzervovány.

Materiál:

50% PEG 1000 Roztoky PEG byly připravovány do dH2O (w/v). 

Po rozpuštění byly sterilizovány 30 min v tlakovém hrnci. 

Protože se v průběhu sterilizace část vody z roztoku 

odpařuje, byly po sterilizaci doplněny sterilní dH2O 

do konečného objemu.

50% PEG 3350

10% DMSO (Sigma)

50% PEG 1450 (Sigma)

G418 (Sigma)

Hygromycin (Sigma)

DMEM (Gibco)

FBS (Gibco)

 3.9.2.19. Konzervování savčích buněk

Buňky  narostlé  do  max.  70%  konfluence  na  Petriho  misce  Ø  10  cm  byly 

trypsinizovány.  Pak  byly  přeneseny  do  sterilní  zkumavky  Falcon  50  ml 

a centrifugovány  (90x  g,  7 – 10 min).  Supernatant  byl  odsát  a  sediment  buněk  byl 

resuspendován v mrazící směsi. Pak byla buněčná směs přenesena do kryozkumavky 

a uložena v mrazící krabičce na 4 – 24 h do -80 °C. Pak byla kryozkumavka přenesena 

do tekutého dusíku.

Materiál:

Mrazící směs 70 % média DMEM (Gibco), 20 % FBS (Gibco), 

10% DMSO (Sigma)
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 4. Výsledky
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 4.1. Příprava mutantního MPyV pro detekci infekce 
v živých buňkách

Pro  přípravu  mutantního  MPyV,  který  by umožňoval  detekci  průběhu  infekce 

v živých  buňkách  v reálném  čase,  byla  zvolena  strategie,  která  je  schématicky 

zobrazena na Obr. 4.1. Konstrukce byla zvolena tak, aby rekombinantní virus (yPyV) 

exprimoval EYFP co nejdříve poté, co jeho genom vstoupí do jádra buňky. Protože je 

prvním exprimovaným genem po vstupu MPyV do buňky gen pro LT (Chen a Fluck, 

2001a), bylo rozhodnuto vytvořit virus, který by měl LT fúzovaný s EYFP. Požadavkem 

bylo, aby genom yPyV nebyl větší než genom wtMPyV a nedocházelo tak k ovlivnění 

enkapsidace.  Proto nemohl být gen pro LT zachován vcelku a gen pro EYFP musel 

nahradit jeho část. Bylo zřejmé, že fúzovaný LT-YFP nebude schopen vykonávat své 

funkce důležité pro životní cyklus viru. Proto bylo nutné virus připravovat v buněčné 

linii WOP, která exprimuje wt LT. Ten měl komplementovat funkci LT-YFP. Umístění 

genu pro EYFP bylo zvoleno tak, aby nebyl poškozen gen pro MT. Gen pro EYFP byl 

tedy  vložen  do  genomu  MPyV těsně  za  konec  genu  pro  MT (organizace  genomu 

viz Kap. 2.2.2.). 
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Obr.  4.1.  Schéma  konstrukce  genomu  rekombinantního  viru  pro  detekci  infekce  v  živých 
buňkách (yPyV1). (upraveno z Cole a Conzen (2001)
a http://www.clontech.com/images/pt/dis_vectors/PT3192-5.pdf). 
Z plazmidu pMJG byl pomocí PCR amplifikován genom wtMPyV, bez části genu pro LT (červené 
šipky znázorňují pozici primerů, černě je označená část genu pro LT, která nebyla amplifikována). 
Amplifikovaná  sekvence  byla  zaligována  do polylinkeru  v plazmidu  pEYFP-N1  (polylinker  je 
označen  písmeny MCS).  Ze  vzniklého  plazmidu pLT-YFP byla  odstraněna  zbylá  část  plazmidu 
pEYFP-N1  vyštěpením  enzymem  NotI  (jedno  restrikční  místo,  rozpoznávané  NotI,  pochází 
z plazmidu  pEYFP-N1  a jedno  restrikční  místo  pro NotI  bylo  umístěno  v  primeru,  použitém 
při PCR). Ligací naštěpeného pLT-YFP pak bylo dosaženo cirkularizace genomu yPyV1. Černou 
šipkou je v genomu yPyV označen stop kodón genu pro EYFP a černou barvou je označená část 
genu pro LT, která není translatována. Umístění genu pro EYFP v genomu yPyV1 bylo zvoleno tak, 
aby nebyl poškozen gen pro MT. 
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 4.1.1. Příprava prvního rekombinantního MPyV pro detekci 
infekce v živých buňkách (yPyV1)

Pro přípravu genomu yPyV1 bylo nejdříve nutné připravit  plazmid pLT-YFP1, 

který by se replikoval v bakteriích. Ten pak sloužil jako základ pro přípravu genomu 

viru yPyV1. Samotný genom viru yPyV1 by nebylo možné produkovat v bakteriích, 

protože nemá replikační počátek rozpoznávaný bakteriálními replikačními enzymy. 

Plazmid  pLT-YFP1  byl  připraven  tak,  že  do  polylinkeru  naštěpeného 

a defosforylovaného vektoru pEYFP-N1 (viz Obr. 3.1.) byla přes restrikční místa XhoI 

a SalI  vložena část  genomu MPyV amplifikovaná pomocí PCR (viz Kap. 3.9.1.12.). 

Ověření pEYFP-N1 a PCR produktu je na Obr. 4.2.

Správnost  konstrukce  plazmidu  pLT-YFP1  byla  ověřena  restrikčním  štěpením 

(Obr.  4.2.C)  a sekvenací  s použitím  primerů,  které  specificky  rozpoznávají  genom 

MPyV  (viz  Kap.  3.5.).  Primery  pro  sekvenaci  byly  voleny  tak,  aby  bylo  možné 

detekovat  i oblast  plazmidu  pLT-YFP1  vně  zaklonovaného  genomu,  čili  i zbylou 

bakteriální část z plazmidu pEYFP-N1.
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Obr.  4.2.  Elektroforetické  ověření  restrikčního  štěpení 
pEYFP-N1  (A);  PCR  produktu  (B);  nově  vzniklého 
plazmidu pLT-YFP1 (C). 
M – označuje marker molekulových vah 

(viz Kap. 3.9.1.13.)
A – restrikční ověření plazmidu pEYFP-N1 

(mapa viz Obr. 3.1.)
1 –  neštěpený  plazmid  pEYFP-N1.  Velikost  plazmidu  je 
4,7 kbp.  Při izolaci  byly  získány  různé  topologické  formy 
plazmidu.
2 –  plazmid  pEYFP-N1  štěpený  enzymy  NotI  a  SalI. 
Očekávané  velikosti  fragmentů  byly  3970 bp  a 760 bp. 
Získané fragmenty velikostí odpovídaly očekávaným.
3 –  plazmid  pEYFP-N1  štěpený  enzymy  NotI  a  XhoI. 
Očekávané  velikosti  fragmentů  byly  3940 bp  a 790 bp. 
Získané fragmenty velikostí odpovídaly očekávaným.
4 – plazmid pEYFP-N1 štěpený enzymem NcoI. Očekávané 
velikosti fragmentů byly 1900 bp, 1800 bp, 700 bp, 330 bp. 
Získané  fragmenty  odpovídaly  očekávaným.  Fragmenty 
o velikosti 1900  bp a 1800 bp tvořily jeden proužek, který se 
nerozdělil. Šipka označuje těžko viditelný proužek o velikosti 
330 bp.
B – ověření produktu PCR amplifikace části genomu

MPyV pro přípravu yPyV1
5 – negativní kontrola z PCR reakce bez templátu.
6 –  PCR produkt  získaný amplifikací  části  genomu MPyV. 
Očekávaná velikost byla 4,7 kbp.
C – restrikční ověření plazmidu pLT-YFP1
7 – neštěpený plazmid pLT-YFP1. 
8 –  plazmid  pLT-YFP1 štěpený enzymem NotI.  Očekávané 
velikosti fragmentů byly 5,3 kbp a 3,9 kbp. Získané fragmenty 
velikostí odpovídaly očekávaným.
9 – plazmid pLT-YFP1 štěpený enzymem BamHI. Očekávané 
velikosti fragmentů byly 7 kbp a 2,2, kbp. Získané fragmenty 
velikostí odpovídaly očekávaným.
10 –  plazmid  pLT-YFP1  štěpený  enzymy  SalI  a  XhoI. 
Očekávané  velikosti  fragmentů  byly  4,7 kbp  a 4,5 kbp. 
Získané fragmenty se od sebe neoddělily tak, aby bylo možné 
rozlišit  jejich  velikost,ale  celý  proužek  měl  signál  v  oblasti 
pod 5 kbp.
11 – plazmid pLT-YFP1 štěpený enzymem EheI. Očekávané 
velikosti fragmentů byly 5,6 kbp a 3,6 kbp. Získané fragmenty 
velikostí odpovídaly očekávaným.

Produkce  fúzního  proteinu  LT-YFP1  byla  ověřena  pomocí  nepřímého 

fluorescenčního  značení  protilátkou  proti  proteinu  EYFP  po transfekci  plazmidu 

pLT-YFP1  do  buněk  3T6  a  WOP  (Obr. 4.3.).  Signál  EYFP  byl  v  buňkách 

transfekovaných  plazmidem  pEYFP-N1  lokalizován  v celé  buňce,  signál  EYFP 

v buňkách transfekovaných plazmidem pLT-YFP1 byl lokalizován převážně v jádře, což 

odpovídá lokalizaci wt LT.
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Obr. 4.3. Porovnání lokalizace signálu EYFP v buňkách WOP transfekovaných plazmidem 
pEYFP-N1, resp. plazmidem pLT-YFP1.
Buňky  byly  transfekovány  s  použitím  GT  porator  electroporation  solution  (GEN  Trend) 
(viz Kap. 3.9.1.17.).  Buňky  transfekované  plazmidem  pLT-YFP1  po  transfekci  hynuly  více 
než buňky  transfekované  pEYFP-N1.  Na  vině  je  pravděpodobně  velikost  plazmidu  pLT-YFP1. 
Ten je dvakrát větší než pEYFP-N1. Signál v buňkách transfekovaných pEYFP-N1 byl distribuován 
po celé cytoplasmě buněk. Signál EYFP u buněk transfekovaných pLT-YFP1 byl z 95% lokalizován 
v jádře, což odpovídá lokalizaci proteinu LT. 

Produkce LT-YFP1 byla kontrolována i metodou western blot za použití protilátky 

proti N-koncové části LT (ACIID7, viz Kap. 3.6.). Byl pozorován signál v očekávané 

velikosti. LT-YFP1 má molekulovou hmotnost cca 90 kDa a je tedy o 10 kDa menší než 

wt LT.

Z  plazmidu  pLT-YFP1  vyizolovaného  kitem  EndoFree  Plasmid  Maxi  Kit 

(QIAGEN) pro získání DNA bez endotoxinů (viz Kap. 3.9.1.5.), byl vyštěpen enzymem 

NotI genom yPyV1 a ligací ve velkém objemu byl cirkularizován (viz Kap. 3.9.1.15.). 

 4.1.2. Produkce viru yPyV1 v buňkách WOP

Produkce  viru  byla  ověřována  po  transfekci  genomu  yPyV1  do  buněk  WOP 

(Obr. 4.4.).  Při použití  Cell  Line  Nucleofector®Kitu  (LONZA) byl  signál  EYFP 

při pozorování invertovaným mikroskopem detekovatelný až 14 hpt. Propagace virové 

infekce byla zpočátku kontrolována v časech 24 hpt, 48 hpt a 72 hpt. Množství buněk 

s pozitivním signálem zůstávalo téměř konstantní a docházelo k narůstání počtu buněk 

bez signálu. Bylo pravděpodobné, že životní cyklus yPyV1 je pomalejší než u wtMPyV. 

Aby byla ověřena možnost, zda se virus yPyV1 neuvolní z buněk později než 72 hpt, 

byly transfekované buňky rozpasážovány 1:2.  Buňky pak byly inkubovány až do doby 

168 hpt  (7  dní).  Buněk s detekovatelným signálem EYFP nepřibývalo.  Pro  kontrolu 
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vzniku  proteinu  VP1  v transfekovaných  buňkách,  byly  buňky  WOP  transfekované 

genomem yPyV1 zafixovány methanolem a  označeny primárními  protilátkami  proti 

proteinům  VP1  a GFP (viz  Kap.  3.6.).  Signál  proteinu  VP1  byl  pozorován  pouze 

ve zlomku  buněk,  které  byly  pozitivní  na EYFP.  Tím  byla  zároveň  zkontrolována 

případná kontaminace buněk WOP virem wtMPyV. VP1 se u viru yPyV1 mohl tvořit 

pouze  v  buňkách,  které  byly  pozitivní  i  na  EYFP.  Nebyla  nalezena  žádná  buňka, 

ve které by byl detekován signál VP1 bez signálu EYFP. Číselné vyhodnocení podílu 

buněk, které po transfekci exprimují gen pro VP1 bylo provedeno v dalším experimentu 

(viz Kap. 4.1.4. Graf 4.1.).

Obr. 4.4. Buňky WOP transfekované 
genomem yPyV1 focené pod 
invertovaným mikroskopem  24 hpt.
Signál EYFP byl u převážného množství 
buněk  lokalizován  v  jádře.  Účinnost 
transfekce  někdy  dosahovala  až 50%. 
V průběhu času docházelo  ke snižování 
počtu pozitivních buněk a narůstal počet 
buněk bez signálu.

Virus  yPyV1  byl  vyizolován  z  transfekovaných  buněk  WOP  dle  postupu 

uvedeného v Kap. 3.9.1.21. Průběh infekce byl následně monitorován v buněčné linii 

3T6 i WOP. Buňky 3T6 byly infikovány 10 μl  a 0,01 μl  inokula,  buňky WOP byly 

infikovány 10 μl, 1 μl, 0,1 μl a 0,01 μl inokula dle postupu v Kap. 3.9.1.22. Buňky byly 

kontrolovány 24 hpi, 48 hpi a 72 hpi (v čase 72 hpi jen u buněk 3T6) pod invertovaným 

fluorescenčním  mikroskopem.  Po 48 hpi  (buňky  WOP)  a  72 hpi  (buňky  3T6)  byly 

buňky zafixovány a označeny protilátkou rozpoznávající EYFP. Pak byly prohlédnuty 

pod fluorescenčním mikroskopem a z počtu infikovaných buněk byl  pro buňky WOP 

stanoven titr  viru na cca 3*105 pfu/ml  (Tab. 4.1.).  Při  infekci buněk 3T6 bylo možno 

detekovat signál EYFP u řádově menšího počtu buněk než u buněk WOP, objevoval se 

později (cca 20 hpi) a  byl slabší než při infekci buněk WOP. V důsledku nepřítomnosti 

wt LT antigenu tedy zřejmě dochází k opožděné a nižší expresi LT-YFP1.
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Tab. 4.1. Počet buněk WOP a 3T6 infikovaných virem yPyV1.
Byly  spočítány  všechny  infikované  buňky,  které  byly  nalezeny  na  sklíčku.  Titr  byl   stanoven 
z hodnot zjištěných  u buněk WOP, které vykazovaly lineární závislost  mezi množstvím inokula 
a počtem infikovaných buněk (každému ředění  inokula  10krát  vyššímu než předchozí,  odpovídá 
cca 10-ti násobné zvýšení počtu infikovaných buněk). Titr pro buňky WOP byl stanoven z počtu 
infikovaných  buněk  při infekci  1  μl,  0,1  μl  a  0,01  μl  inokula.  Na  sklíčku  s  buňkami  3T6 
infikovanými 0,01 μl inokula nebyla nalezena žádná pozitivní. Buňky 3T6 byly infikovány pouze 
0,01 μl a 10 μl inokula (infekce 1 μl a 0,1 μl inokula nebyla provedena – NP).

Vyizolovaný  virus,  označený  metodou  negativního  barvení,  byl  pozorován 

pod elektronovým mikroskopem (Obr. 4.5.). Výtěžek viru byl malý a pod elektronovým 

mikroskopem bylo  obtížné  najít  plné  infekční  viriony i  prázdné  kapsidy,  které  jsou 

běžně získávány při izolacích wtMPyV. Při obdobně prováděných izolacích wtMPyV 

jsou ve stejném množství inokula nanášeném na mřížku pro elektronovou mikroskopii 

přítomny prázdné  kapsidy i  plné viriony ve 100krát  až  10 000krát  větším množství 

než při izolaci yPyV1.

Obr.  4.5.  Negativní  barvení  viru  yPyV1 
(snímek zhotovil Mgr. Vojtěch Žíla).
Červenou  šipkou  je  vyznačena  plná  kapsida 
obsahující  DNA.  Modrá  šipka  označuje 
prázdnou kapsidu bez DNA. V pozadí je možné 
pozorovat  světlé  plochy,  které  mohou  být 
tvořené  buněčnými  proteiny,  sérem  z média 
nebo také rozpadlými virovými částicemi. 
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 4.1.3. Příprava a produkce yPyV2

Virus yPyV1 se v buněčné kultuře šířil mnohem pomaleji v porovnání s wtMPyV. 

Signál  LT-YFP1 byl  v buňkách detekovatelný později  (8 hpi u wtMPyV vs.  14 hpi 

u yPyV1)  než  bylo  očekáváno podle  dat  o časné  expresi  u wtMPyV (Chen a Fluck, 

2001a). Získaný výtěžek yPyV1 byl ve srovnání s obdobnými izolacemi wtMPyV velmi 

malý.  Jednou  z možných  příčin  může  být  přítomnost  části  DNA vazebné  domény 

(DBD)  v LT -YFP1,  která  byla  v  genomu  yPyV1  záměrně  zachována,  aby  nebyl 

poškozen gen pro MT. Tato část  DBD mohla být zodpovědná mimo jiné za inhibici 

replikace genomu yPyV1 v přítomnosti wt LT, který produkují buňky WOP. Inhibicí 

replikace by byla narušena i celá pozdní fáze životního cyklu yPyV1. Proto jsme se 

rozhodli zkonstruovat virus yPyV2, jehož LT fúzovaný s EYFP by neobsahoval DBD 

(Obr.  4.6.).  Tím  však  bylo  zasaženo  do  genu  pro  MT.  MT  antigen  exprimovaný 

z yPyV2  genomu  postrádá  svou  C-koncovou  hydrofobní  doménu,  zodpovědnou 

za vazbu na membránu a fosforylační aktivitu MT (viz Kap. 2.2.3.2.).  To by nemělo 

ovlivnit produkci viru v pomocné linii WOP, která exprimuje všechny časné antigeny. 

Při konstrukci  genomu yPyV2 byla  použita  stejná strategie  jako při  přípravě yPyV1 

(Obr. 4.1.). Rozdílem bylo využití jiných primerů pro PCR amplifikaci části wtMPyV 

genomu. Nové primery nasedaly na genom tak, že nebyla amplifikována část genu pro 

LT už před DBD (Obr. 4.6.).
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Obr.  4.6.  Srovnání  wtMPyV,  yPyV1  a  yPyV2  Velkého  T  antigenu  (sestaveno 
dle http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/P03074?log$=seqview_status#sequence_152031634).
LT-YFP2 oproti LT-YFP1 postrádá část DNA vazebné domény.

Příprava  pLT-YFP2  byla  provedena  obdobně  jako  příprava  pLT-YFP1. 

Do naštěpeného a defosforylovaného plazmidu pEYFP-N1 byla  přes  restrikční  místa 

BglII a SalI vložena amplifikovaná část genomu MPyV. Plazmid byl po vyizolování 

ověřen restrikčním štěpením a sekvenací. Restrikční ověření bylo provedeno stejnými 

enzymy  jako  ověření  pLT-YFP1  (Obr.  4.7.).  Štěpením  byly  získány  fragmenty 

očekávaných velikostí. 
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Obr. 4.7. Elektroforetické ověření restrikčního štěpení nově 
vzniklého plazmidu pLT-YFP2. 
M – označuje marker (viz. Kap. 3.9.1.13.).
1 – neštěpený plazmid pLT-YFP2. 
2 –  plazmid  pLT-YFP2  štěpený  enzymem  NotI.  Očekávané 
velikosti fragmentů byly 5,3 kbp a 3,9 kbp. Získané fragmenty 
velikostí odpovídaly očekávaným.
3 – plazmid pLT-YFP2 štěpený enzymem BamHI. Očekávané 
velikosti  fragmentů byly 7 kbp a 2,2,  kbp. Získané fragmenty 
velikostí odpovídaly očekávaným.
4 – plazmid pLT-YFP2 štěpený enzymy SalI a XhoI. Očekávané 
velikosti fragmentů byly 4,7 kbp a 4,5 kbp. Získané fragmenty se 
od sebe neoddělily tak, aby bylo možné rozlišit jejich velikost, 
ale celý proužek měl signál v oblasti pod 5 kbp.
5 –  plazmid  pLT-YFP2  štěpený  enzymem  EheI.  Očekávané 
velikosti  fragmentů byly 5,6 kbp a 3,6 kbp. Získané fragmenty 
velikostí odpovídaly očekávaným.

Sekvenací bylo potvrzeno, že se jedná o plazmid pLT-YFP2. Genom yPyV2 byl 

připraven  linearizací  plazmidu  pLT-YFP2  naštěpeného  enzymem  NotI.  Pak  byl 

transfekován do buněk WOP pomocí Cell Line Nucleofector®Kit (LONZA). Šíření viru 

bylo pozorováno 24 hpt, 48 hpt a 72 hpt. Signál EYFP byl detekovatelný 14 hpt, stejně 

jako u yPyV1. Buňky transfekované yPyV2 genomem 24 h po transfekci umíraly více 

než při transfekci genomem yPyV1. Signál byl detekován až ve 30% přeživších buněk. 

Virus yPyV2 se v kultuře šířil přibližně stejně pomalu jako yPyV1. Buňky bez signálu 

EYFP začaly brzy po transfekci přerůstat buňky, ve kterých byl detekovatelný signál 

LT-YFP2. U viru yPyV2 bylo rovněž ověřeno, zda nedochází k uvolnění viru z buněk 

později  než u wtMPyV.  Transfekované  buňky byly rozpasážovány 1:2  a  kultivovány 

až do doby 144 hpt. Nebyl pozorován nárust počtu buněk se signálem.

V transfekovaných  buňkách  byla  ověřena  produkce  fúzního  proteinu  LT-YFP 

produkovaného mutantními viry yPyV1 a yPyV2 metodou western blot (Obr. 4.8.).
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Obr.  4.8.  Ověření  exprese  LT-YFP1  a  LT-YFP2  v buňkách  WOP a  3T6  transfekovaných 
genomy mutantních virů yPyV1 a yPyV2.
Použitá primární protilátka rozpoznává N-koncovou část LT antigenu, která je společná i pro MT 
a ST.  Buňky  WOP a 3T6  byly  transfekovány  genomy  yPyV1  nebo  yPyV2 či  samostatným 
plazmidem  pEYFP–N1  (YFP).  Pro  kontrolu  byly  na gel  naneseny i lyzáty z netransfekovaných 
buněk (NTF). Jako pozitivní kontrola byl použit lyzát z buněk 3T6  infikovaných wtMPyV virem 
(INF).  Signál  LT-YFP1  a LT-YFP2  byl  detekován  pouze  v buňkách  transfekovaných  genomy 
příslušných virů.  Hvězdička (*) označuje nespecifické interakce protilátky.

Membrány s proteiny LT-YFP1 a LT-YFP2 byly vyvolávány i pomocí protilátky 
proti  GFP,  která  rozpoznává i  EYFP. Signál  však nebyl  detekován.  Zjistili  jsme,  že 
přestože  používaná  protilátka  rozpoznává  samotný  protein  EYFP  v  nativní 
i denaturované  formě,  není  schopna  detekovat  při western  blotu  protein  EYFP 
ve fúzním proteinu LT-YFP (data nezobrazena). 

 4.1.4. Srovnání produkce wtMPyV, yPyV1 a yPyV2 
v transfekovaných buňkách WOP

Aby  bylo  možné  porovnat  produkci  wtMPyV  po  transfekci  do  buněk  WOP 

s produkcí yPyV1 a yPyV2, bylo nutné připravit genom wtMPyV stejným způsobem, 

kterým se připravovaly genomy mutantních virů. Genom wtMPyV vyštěpený enzymem 

EcoRI z plazmidu pMJG byl cirkularizován ligací ve velkém objemu. Výsledek byl 

zkontrolován na elektroforéze.

Nejdříve byla porovnána účinnost transfekce buněk genomem wtMPyV, yPyV1 

nebo yPyV2 pomocí dvou různých metod transfekce: 
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1. Buňky  WOP byly  vysety  v  počtu  4*104 buněk/jamku do jamek  se  sklíčky 

ve 24 – well destičce pro transfekci pomocí TurboFect™  in vitro Transfection 

Reagent  (Fermentas).  Další  den  byly  v  duplikátech  transfekovány  wtMPyV, 

yPyV1 nebo yPyV2 genomem. 

2. Do  jamek  se  sklíčky  bylo  vyseto  v  duplikátech  6*104 buněk  WOP 

transfekovaných  příslušnými  genomy  pomocí  Cell  Line  Nucleofector®Kit 

(LONZA). 

Buňky transfekované pomocí Cell Line Nucleofector®Kit (LONZA) umíraly více 

než při transfekci s TurboFect™ in vitro Transfection Reagent (Fermentas). Po 48 hpt 

byly buňky zafixovány paraformaldehydem. Buňky transfekované genomy mutantních 

virů  byly  označeny  primárními  protilátkami  proti  VP1  a  GFP  a  vizualizovány 

sekundárními  fluorescenčními  protilátkami.  WOP  transfekované  wtMPyV  byly 

označeny  primární  protilátkou  proti  VP1  a  sekundární  protilátkou.  Buňky  byly 

pozorovány  pod  fluorescenčním  mikroskopem  a  bylo  spočítáno  procento 

transfekovaných buněk (Graf 4.1.).

Graf  4.1.  Procentuální  podíl  transfekovaných  buněk  a  buněk,  ve  kterých  je  po tranfekci 
produkován strukturní protein VP1.
Buňky  WOP  byly  transfekovány  genomy  wtMPyV,  yPyV1 nebo  yPyV2 pomocí  Cell  Line 
Nucleofector®Kit (LONZA) nebo TurboFect™ in vitro Transfection Reagent (Fermentas). Zeleně 
jsou  označeny  podíly  transfekovaných  buněk  exprimujících  LT-YFP z celkového  počtu  buněk 
a červeně  podíly  buněk  produkujících  protein  VP1  z celkového  počtu  buněk.  V buňkách,  které 
produkují protein VP1 by mělo docházet k tvorbě virového potomstva. Ve vzorcích transfekovaných 
genomem  wtMPyV  byl  detekován  pouze  protein  VP1  (wt  forma  proteinu  LT  je  konstitutivně 
exprimovaná v buňkách WOP a není tak možné použít imunofluorescenční značení LT jako znak pro 
buňky transfekované wtMPyV genomem).  Protein VP1 by měl vznikat  ve všech buňkách WOP 
transfekovaných genomem wtMPyV.
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V podobném experimentu byla porovnána produkce rekombinantních virů yPyV1 

a yPyV2 s wtMPyV. Pro transfekci pomocí TurboFect™ in vitro Transfection Reagent 

(Fermentas)  bylo  vyseto  4*104 buněk/jamku.  Druhý  den  byly  buňky  transfekovány 

v duplikátech wtMPyV, yPyV1, nebo yPyV2 genomem. Buňky transfekované pomocí 

Cell  Line  Nucleofector®Kit  (LONZA)  byly  vysety  v  duplikátech  v  množství 

4*104 buněk nebo 6*104 buněk na jamku. Buňkám transfekovaným pomocí Cell Line 

Nucleofector®Kit (LONZA) bylo po 4 h vyměněno médium za čerstvé. V čase 24 hpt 

bylo  všem buňkám vyměněno  médium za  čerstvé,  aby byl  sjednocen  objem média 

v jamkách  s  buňkami  transfekovanými  oběma  metodami.  Po  60  hpt  byl  z  buněk 

uvolněn virus (viz Kap. 3.9.1.27.).  Uvolněným virem byly nainfikovány buňky 3T6 

vyseté  v  počtu  3*104 buněk/jamku  ve  24  –  well  destičce.  Imunofluorescencí  byla 

detekována  přítomnost  LT antigenu v infikovaných buňkách.  Buňky infikované  viry 

yPyV1 a yPyV2 byly nalezeny pouze na sklíčkách,  kde byly k infekci  použity viry 

uvolněné  z buněk  WOP transfekovaných  pomocí  TurboFect™  in  vitro  Transfection 

Reagent  (Fermentas).  Na  sklíčkách,  kde  byly  buňky  infikovány  viry  yPyV1  nebo 

yPyV2,  uvolněnými  z  buněk  WOP,  transfekovanými  s  použitím  Cell  Line 

Nucleofector®Kit  (LONZA),  nebyla  nalezena  žádná  pozitivní  buňka.  Podíl  buněk 

infikovaných wtMPyV virem byl  přibližně stejný, nezávisle na tom, jakou metodou 

byly  transfekovány  buňky,  ze  kterých  byl  virus  uvolněn.  Výsledky  experimentu 

přehledně  shrnuje  Graf  4.2.  Protože  buňky  WOP  reagovaly  na transfekci  danými 

genomy různou úmrtností, bylo množství uvolněného viru normalizováno na množství 

proteinů  v buněčném  lyzátu,  ze kterého  byl  virus  uvolněn.  Množství  proteinů  bylo 

stanoveno  z  SDS  gelu  obarveného  Coomassie Brilliant  Blue G-250 pomocí 

denzitometru (viz Kap. 3.9.2.16.).
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Graf 4.2. Podíl infikovaných buněk z celkového množství spočítaných buněk.
Buňky 3T6  byly  infikovány viry  wtMPyV,  yPyV1 nebo  yPyV2.  Podíl  infikovaných  buněk  byl 
normalizován na množství proteinů v lyzátech připravených z buněk transfekovaných s použitím 
TurboFect™ in vitro Transfection Reagent (Fermentas), ze kterých byly viry uvolněny. 

 4.1.5. Srovnání míry replikace wtMPyV genomu v přítomnosti 
viru yPyV1 nebo yPyV2

Oba  mutantní  viry  vykazovaly  nízkou  produkci  virového  potomstva.  Jedna 

z možných příčin  mohla být  inhibice replikace genomů yPyV1 a yPyV2,  způsobená 

přítomností  jejich  mutantních  LT  antigenů.  V literatuře  jsou  dobře  dokumentovány 

případy,  kdy  viry  s mutantním  LT  vykazovaly  nejen  defekt  v replikaci  vlastního 

genomu,  ale  fungovaly  i  jako  dominantně  negativní  mutanty  divokého  typu  viru 

(Magnusson et al., 1981; Nilsson a Magnusson, 1984). V následujících experimentech 

jsme proto testovali  možnost,  že k takovému efektu dochází u rekombinantních virů 

yPyV1 a yPyV2. 

Pomocí  real-time  PCR  s  použitím  primerů  specifických  pro  mutantní  (oblast 

EYFP) a divoký typ (oblast C-konce LT antigenu) genomu viru byla sledována hladina 

virové  DNA 28  hodin  po kotransfekci  buněk  mutantním  a  nemutovaným  virovým 

genomem. Experiment byl tedy  proveden následovně:

Buňky  3T3  byly  transfekovány  samotným  wtMPyV  genomem  nebo 

kotransfekovány  yPyV1  a  wtMPyV  genomem,  resp.  yPyV2  a  wtMPyV  genomem 

pomocí  Cell  Line  Nucleofector®Kit  (LONZA).  Buněčná  suspense  byla  hned 

po transfekci rozdělena na dvě poloviny.  Z jedné poloviny byla vyizolována celková 

buněčná DNA v čase 4 hpt (pro kontrolu vstupující DNA), ze druhé poloviny v čase 
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28 hpt (viz Kap. 3.9.1.28.).  Pak bylo pomocí real-time PCR s využitím specifických 

primerů stanoveno množství wtMPyV genomu nebo yPyV genomů v daných vzorcích 

(Graf. 4.3.). Ukázalo se, že oba rekombinantní viry skutečně inhibují replikaci virového 

genomu divokého typu. Oproti situaci, kdy se v buňkách replikoval samotný wtMPyV 

genom, bylo v buňkách v přítomnosti yPyV1 detekováno po 24 hodinách 53krát méně 

wtMPyV genomu a v přítomnosti yPyV2 23krát méně wtMPyV genomu (Graf 4.3.A). 

Oba rekombinantní  viry inhibují  i replikaci  svých genomů (yPyV1 10krát  a  yPyV2 

4krát) (Graf 4.3.B).
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A.

B.

Graf 4.3. Množství wtMPyV genomu v buňkách 4 hpt a 28 hpt v přítomnosti či nepřítomnosti 
yPyV1 nebo yPyV2 (A). Množství yPyV1 nebo yPyV2 genomu v buňkách 4 hpt a 28 hpt (B).
Buňky 3T3 byly transfekovány s použitím Cell Line Nucleofector®Kit (LONZA). Z buněk byla 
vyizolována  celková  DNA 4  hpt  (pro  kontrolu  vstupující  DNA)  a  28  hpt  (pro  kontrolu  míry 
replikace).  Virová  DNA  byla  detekována  metodou  real-time  PCR  s  použitím  primerů 
rozpoznávajících  specificky  wtMPyV genom nebo  genomy mutantních  virů  yPyV1  a  yPyV2. 
Získané údaje byly normalizovány na obsah buněčné DNA v daných vzorcích, určené s využitím 
primerů,  které  rozeznávají  gen pro  aktin.  Buňky byly transfekovány plazmidem pTK-Hyg pro 
negativní  kontrolu  (pTK);  kotransfekovány  plazmidem  pTK-Hyg  a wtMPyV  genomem  (wt); 
kotransfekovány wtMPyV genomem s genomem yPyV1 (yPyV1) nebo kotransfekovány wtMPyV 
genomem s genomem yPyV2 (yPyV2). V popiscích je vyznačen čas po transfekci, ve kterém byla 
z buněk vyizolována DNA. Lze pozorovat nárust množství wtMPyV genomu za 24 h ve vzorku 
wt 28 hpt oproti  vzorku  wt 4 hpt.  Ve  vzorcích,  kde  byl  wtMPyV  genom  kotransfekován 
s genomem yPyV1 nebo yPyV2 je vidět pokles v množství wtMPyV genomu za 24 h (graf A). Je 
vidět  i  pokles  množství  yPyV1  nebo  yPyV2  genomu  vztažených  na  množství  buněčné  DNA 
za 24 hodin (graf B).

92

pTK 4 hpt pTK 28 
hpt

w t 4 hpt w t 28 hpt yPyV1 4 
hpt

yPyV1 28 
hpt

yPyV2 4 
hpt

yPyV2 28 
hpt

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0% 0% 0% 0%

100%

10%

42%

11%

Množství yPyV1 nebo yPyV2 genomu v buňkách

M
no

žs
tv

í D
NA

 v
e 

vz
or

cí
ch

 v
zt

až
en

é 
k 

yP
yV

1 
4 

hp
t [

%
]

pTK 4 hpt pTK 28 
hpt

w t 4 hpt w t 28 hpt yPyV1 4 
hpt

yPyV1 28 
hpt

yPyV2 4 
hpt

yPyV2 28 
hpt

0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
900%

0% 0%
100%

721%

171%
23%

101%
31%

Množství wtMPyV genomu v buňkách 

M
no

žs
tv

í D
N

A
 v

e 
vz

or
cí

ch
vz

ta
že

né
 k

 w
t 4

 h
pt

 [%
]



Pro porovnání  byla  míra  replikace  virových genomů vyhodnocena ze stejných 

vzorků  i metodou  Southern  blot  (SB)  s použitím  DIG  High  Prime  DNA Labeling 

and Detection Starter Kit II (Roche) (viz Kap. 3.9.2.10.). Použitá sonda rozpoznávala 

specificky virovou DNA ve vzorcích. Detekovaná ovšem byla celková virová DNA bez 

rozlišení  wtMPyV genomu  od  yPyV1  nebo  yPyV2  genomu.  Získaná  data  ukazují, 

že ve vzorku, kde byl přítomen genom wtMPyV a viru yPyV1 došlo po 24 h k masivní 

inhibici replikace virové DNA. Při kotransfekci yPyV2 a wtMPyV také došlo k inhibici 

replikace, pokles v množství DNA však nebyl tak velký jako při kotransfekci yPyV1 

a wtMPyV. Rozdíly v  množství  virové DNA ve vzorcích je  možné pozorovat  okem 

(Obr. 4.8.).  Pro  číselné  vyjádření  byly  signály  porovnány  pomocí  denzitometru 

(Obr. 4.8.). Z výsledků SB, stejně jako RT-PCR, je patrné, že oba rekombinantní viry 

inhibují  replikaci virových genomů.  Oproti  stavu kdy se wtMPyV genom replikoval 

v nepřítomnosti  genomů  rekombinantních  virů,  bylo  ve  vzorku  získaném  24  hpt 

v přítomnosti  yPyV1 detekováno 30krát nižší množství virové DNA  a v přítomnosti 

yPyV2 9krát nižší množství virové DNA.
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Obr.  4.8.  Detekce  virové  DNA metodou  Southern  blot  při transfekci  samotného  wtMPyV 
genomu, resp. při kotransfekci s yPyV1 nebo yPyV2 genomem do buněk 3T3. 
Buňky  3T3  byly  transfekovány  plazmidem  pTK-Hyg  (NK  –  DNA  vyizolovaná  28  hpt), 
kotransfekovány genomem  wtMPyV  s plazmidem  pTK-Hyg (1  –  DNA vyizolovaná  4  hpt 
a 2 – DNA vyizolovaná  28  hpt),  kotransfekovány  genomem  wtMPyV  s  yPyV1  (3  –  DNA 
vyizolovaná  4 hpt a 4  –  DNA vyizolovaná  28 hpt)  nebo  kotransfekovány genomem wtMPyV 
s yPyV2 (5 – DNA vyizolovaná 4 hpt a 6 – DNA vyizolovaná 28 hpt). Množství virové DNA bylo 
stanoveno pomocí metody Southern Blot s využitím DIG High Prime DNA Labeling and Detection 
Starter Kit II (Roche) (viz Kap. 3.9.2.10.). Použitá sonda rozpoznávala bez rozdílu wtMPyV genom 
i genomy yPyV1 nebo yPyV2.  Množství  virové  DNA bylo  normalizováno na celkové  množství 
DNA ve vzorcích. Ve vzorcích, kde byly kotransfekovány genomy wtMPyV a yPyV1 nebo yPyV2, 
by mělo být po transfekci 2krát více virové DNA. Při kotransfekci wtMPyV s yPyV genomy však 
do buněk vstupovalo více virové DNA než ve vzorcích se samotným wtMPyV genomem. Po 24 h je 
při kotransfekci wtMPyV genomu s genomy rekombinantních virů pozorovatelný pokles množství 
virové DNA. Procenta vyjadřují denzitu proužků získanou proměřením RTG filmu na denzitometru 
(proužek 1 byl zvolen jako referenční).

Inhibice replikace virových genomů rekombinantními viry yPyV1 a yPyV2 velmi 

dobře koreluje s pozorovanou nízkou produkcí virového potomstva u obou virů. Rozdíl 

v číslech  získaných  metodou  real-time  PCR  a  Southern  blot  je  způsoben  tím, 

že při real-time PCR bylo množství virové DNA normalizované na  množství buněčné 

DNA, kdežto při Southern blotu bylo množství virové DNA normalizované na celkové 

množství nanášené DNA (složené z buněčné, virové i plazmidové DNA – z plazmidu 

pTK-Hyg ve vzorku wtMPyV). 

 4.1.6. Zavedení metody CHIP pro  analýzu  vazby  LT-YFP1 
a LT-YFP2 na MPyV DNA

Předpokládali  jsme,  že  pozorovaný  negativní  vliv  mutantních  LT  antigenů 

na replikaci virových genomů může být způsoben zařazením LT-YFP1 do hexameru, 
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tvořeného wt LT, který vzniká při replikaci okolo ori na genomu MPyV. Kvůli absenci 

helikázové domény v LT-YFP1 pak nemohlo dojít k rozvolnění virového  ori, které je 

důležité pro zahájení replikace. Tento negativní  vliv však přetrvával i  v přítomnosti 

LT-YFP2, který neobsahuje DNA vazebnou doménu. Pokusili jsme se tedy zjistit, zda 

oba mutantní LT antigeny váží virovou DNA. Pro studium interakce mezi LT-YFP1, 

resp.  LT-YFP2 a virovou DNA byla  zvolena metoda chromatinové imunoprecipitace 

(ChIP), která dosud nebyla v naší laboratoři zavedena.

Buňky  3T3  byly  kotransfekovány  genomem  wtMPyV  spolu  s 1. plazmidem 

pEYFP-N1,  2. genomem  yPyV1,  3. genomem  yPyV2.  Buňky  byly  zafixovány 

formaldehydem 24 hpt.  Pak  byly  vzorky  připraveny pro  ChIP (viz  Kap.  3.9.2.13.). 

Důležitým krokem při  přípravě  vzorků  byla  fragmentace  DNA v lyzátech  sonikací. 

Sonikace byla optimalizována pro získání fragmentů o vhodných velikostech pro ChIP 

a následnou detekci pomocí PCR (viz Kap. 3.9.2.11.). Pro provedení experimentu byly 

zvoleny podmínky, za kterých vznikaly fragmenty DNA dlouhé převážně okolo 500 bp 

(Obr. 4.9.). 

Obr. 4.9. Elektroforetické ověření fragmentů DNA vzniklých sonikací pro přípravu na ChIP.
Z lyzátů připravených z buněk 3T3 kotransfekovaných genomem wtMPyV s plazmidem pEYFP-N1 
(YFP)  nebo genomem  yPyV1  (yPyV1),  sonikovaných  dle  postupu  v  Kap.  3.9.2.11.  (9  pulzů, 
amplituda 2,5), byla extrahována DNA (viz Kap. 3.9.2.14.). DNA byla nanesena na elektroforézu. 
(M –  označuje marker viz Kap. 3.9.1.13.). Vzorky byly naneseny na gel v množství 4, 6 a 8 μl 
(jamky označeny čísly), pro možnost srovnání koncentrace DNA ve vzorcích. DNA byla separovaná 
v 1% agaróze při  70 V. Na elektroforéze lze  v průběhu času vidět  hromadění produktů sonikace 
hlavně okolo velikosti 500 bp.

ChIP  byla  provedena  ve  dvou  paralelách  s  použitím  Immunoprecipitation 

Kit – Dynabeads®  Protein  G  (Invitrogen).  Pro  ChIP  byly  použity  protilátky  proti 

LT antigenu (směs 1:1 ACIID7 a C4 CR),  GFP (rozpoznává i EYFP) a nespecifické 

myší  imunoglobuliny.  Proteiny,  které  byly  vyprecipitovány  v  jedné  paralele,  byly 

detekovány metodou western blot (Obr. 4.10.).
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Obr. 4.10. Western blot proteinů, které byly 
precipitovány příslušnými protilátkami.
Z  lyzátu  buněk  3T3  kotransfekovaných 
genomem wtMPyV s genomem  yPyV1 nebo 
yPyV2 nebo  s  plazmidem  pEYFP-N1 byly 
protilátkami  proti  LT  (ACIID7  a  C4  CR – 
váží i  MT a ST),  GFP nebo nespecifickými 
myšími  imunoglobuliny (IgG)  precipitovány 
proteiny. Na WB byly jako kontrola naneseny 
lyzáty  z buněk  3T6  transfekovaných 
plazmidem  pEYFP-N1  (negativní  kontrola 
NK) nebo  infikované  wtMPyV  (INF) 
(pozitivní  kontrola).  Červená  šipka označuje 
pozici signálu LT-YFP1 a LT-YFP2, které se 
podařilo vyizolovat s použitím protilátky proti 
GFP.  Protilátkou  proti  LT  se  nepodařilo 
vyizolovat  wt LT  ani  LT-YFP1  nebo 
LT-YFP2.  Červená  hvězdička  (*)  označuje 
pozici  těžkého  řetězce  protilátky  použité 
pro precipitaci  (při  precipitaci  protilátkou 
proti  LT  je  možný  překryv  signálu  se 
signálem  MT),  červené  kolečko  (○)  pozici 
lehkého řetězce, červený křížek (+) pozici ST 
vyprecipitovaného protilátkou proti LT.

LT-YFP1 a LT-YFP2 se podařilo vyprecipitovat pouze při použití protilátky proti 

GFP ze vzorků, které byly kotransfekovány genomem wtMPyV s genomem příslušného 

mutantního viru. Protilátkou proti LT se nepodařilo vyprecipitovat wt LT ani LT-YFP1 

nebo  LT-YFP2.  Precipitace  wt LT  byla  důležitou  pozitivní  kontrolou,  pro  srovnání 

vazby  LT-YFP1  a  LT-YFP2  na  virovou  DNA.  Bez  této  kontroly  nebylo  možné 

v experimentu dále pokračovat. Pro precipitaci wt LT, LT-YFP1 a LT-YFP2 protilátkou 

proti LT bylo nutné provést další optimalizace metody. V době, kdy byla dopisována 

tato diplomová práce, se nepodařilo optimalizovat metodu ChIP tak, aby bylo možné 

ověřit vazbu LT-YFP1 a LT-YFP2 k virové DNA.

 4.2. Příprava hybridní buněčné linie pro studium 
enkapsidace MPyV DNA

Druhým cílem této diplomové práce byla příprava buněčné linie, která by sloužila 

k  identifikaci  polyomavirové  enkapsidační  sekvence.  Tato  linie  by  následně  mohla 

sloužit  jako pakážovací  linie  pro přípravu vektorů  pro genovou terapii,  odvozených 

od MPyV. Připravená buněčná linie musela splňovat několik kritérií: 1. umožnit dobrou 

produkci  strukturních  proteinů  myšího  polyomaviru,  2. umožnit  replikaci  plazmidů 

s SV40 ori a 3. být snadno transfekovatelná (viz Kap. 2.4.1.2.). Pro přípravu buněčné 
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linie,  která  by  vyhovovala  těmto  požadavkům,  byla  zvolena  strategie  spočívající 

ve vytvoření hybridní linie myších a opičích buněk (označené HAJI). Postup přípravy je 

znázorněn na Obr. 4.11.  Vzhledem  k tomu,  že hybridní  linie  jsou připravovány pod 

dvojitou selekcí antibiotik, bylo nejprve nutné připravit linii buněk Vero, které by byly 

rezistentní  k Hygromycinu.  Myší  buněčná  linie  WOSE,  která  exprimuje  SV40  LT 

antigen  a  nese  rezistenci  k G418  byla  připravena  RNDr. H. Španielovou, PhD. 

Pak teprve  mohla  být  provedena  fúze  buněk pomocí  50% polyethylen  glykolu  1450 

(PEG 1450) a přídavku 10% dimethylsulfoxidu (DMSO), a selekce buněk v přítomnosti 

obou antibiotik.

Obr. 4.11. Schéma přípravy myší a opičí hybridní fúzní linie HAJI.
Myší  buněčná  linie  WOSE,  připravená  RNDr.  H.  Španielovou,  PhD.,  nese  rezistenci  k  G418 
a stabilně exprimuje SV40 LT. Je uzpůsobená pro produkci strukturních proteinů MPyV a také by 
měla exprimovat všechny proteiny, které mohou být důležité pro enkapsidaci MPyV genomu. Opičí 
buněčná linie Vero-Hyg nese rezistenci k Hygromycinu a umožňuje replikaci plazmidů s SV40 ori 
v přítomnosti SV40 LT antigenu. Selekcí v přítomnosti obou antibiotik po fúzi měly být získány 
pouze hybridní klony. Vzniklá buněčná linie HAJI by měla splňovat všechny požadavky, které jsou 
důležité pro navržený experimentální systém identifikace pes. (viz Kap. 2.4.1.2.).
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 4.2.1. Příprava buněčné linie Vero stabilně exprimující gen 
pro rezistenci k Hygromycinu

Pro přípravu buněčné linie Vero-Hyg bylo nejdříve nutné zjistit, jaká koncentrace 

Hygromycinu je letální  pro buňky Vero (bez genu pro rezistenci).  Buňky Vero byly 

kultivovány  celkem  14  dní  v přítomnosti  různých  koncentrací  Hygromycinu 

(viz Kap. 3.9.2.17.). V průběhu kultivace byly buňky kontrolovány a bylo jim dodáváno 

čerstvé  médium  s Hygromycinem.  Koncentrace  Hygromycinu,  při  které  zahynuly 

všechny buňky, byla stanovena na 300 μg/ml (Obr. 4.12.).

Obr.  4.12.  Kultivace  buněk  Vero 
v médiu s Hygromycinem.
Po  10  dnech  kultivace  v médiu 
s 250 μg/ml  Hygromycinu  byly 
v kultuře stále živé buňky. Při kultivaci 
v  médiu  s 300 μg/ml  Hygromycinu 
byly  všechny  buňky  mrtvé.  Buňkám 
bylo  po  6 dnech  kultivace  vyměněno 
médium  za  čerstvé  s novou  dávkou 
Hygromycinu. Úsečka značí 50 μm.

Po zjištění  koncentrace  Hygromycinu nutné  pro  selekci  mohly být  připraveny 

buňky  Vero-Hyg  nesoucí  gen  pro  rezistenci  k  Hygromycinu.  Buňky  Vero  byly 

transfekovány pomocí  Cell  Line  Nucleofector®Kit  (LONZA)  plazmidem pTK-Hyg, 

který se používá pro přípravu buněčných linií rezistentních k Hygromycinu. 24 hpt byla 

zahájena selekce buněk přidáním Hygromycinu do média. Po 20 dnech selekce bylo 

získáno několik klonů buněk Vero, které byly schopné růst v přítomnosti Hygromycinu. 

Přenesení do 96 jamkové kultivační destičky přežil pouze jeden klon. Tento klon rostl 

stejnou  rychlostí  jako  buňky  Vero  bez  genu  pro  rezistenci.  V průběhu  dalších 

experimentů  nebyla  pozorována  reverze,  která  by  vedla  ke  ztrátě  rezistence.  Gen 

pro rezistenci  se  tedy  integroval  do  genomu.  Jeho  lokalizace  v genomu  nebyla 

zkoumána.

 4.2.2. Test rezistence buněčné linie Vero-Hyg a WOSE 
k Hygromycinu a G418

Buňky Vero-Hyg a WOSE byly testovány pro určení koncentrace Hygromycinu 

a G418, které by bylo možné použít pro selekci hybridů po fúzi. Buňky Vero-Hyg byly 

inkubovány v  médiu  s Hygromycinem (300 μg/ml)  a  různými  koncentracemi  G418 
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po dobu 10 dní.  Všechny buňky Vero-Hyg zahynuly v médiu s koncentrací  nejméně 

1400 μg/ml G418. 

Buňky  WOSE  byly  kultivovány  v médium  s 1000 μg/ml  G418  a  různými 

koncentracemi  Hygromycinu.  Pro  selekci  se  ukázala  být  vhodná  koncentrace 

Hygromycinu  400 μg/ml  (bylo  ověřeno,  že  buňky  Vero-Hyg  tuto  koncentraci 

Hygromycinu snášejí dobře). Byla testována i koncentrace G418, kterou byly schopné 

přežít  buňky WOSE.  Po 10  dnech inkubace  se  ukázalo,  že  buňky WOSE přežívají 

koncentraci G418 do 1800 μg/ml. Při vyšší koncentraci G418 už buňky nebyly schopny 

dobře růst.

 4.2.3. Fúze buněk Vero-Hyg a WOSE a selekce hybridů

Při  přípravě  hybridní  buněčné  linie  byla  vyzkoušena  řada  experimentálních 

podmínek,  které  nevedly  k úspěšnému  vyselektování  hybridů  (viz  Kap.  3.9.2.18.). 

Úspěšná fúze byla provedena inkubací s 50% PEG 1450 a poté 10% DMSO. K buňkám 

byla  den  po  fúzi  přidána  antibiotika.  Selekce  hybridů  probíhala  po  dobu  20  dnů. 

Fúzí bylo získáno 31 separovaných kolonií, které byly schopny růst v přítomnosti obou 

antibiotik. Kolonie byly přeneseny do 96 jamkové kultivační destičky. Přenos z Petriho 

misky na destičku přežilo  11 kolonií  buněk HAJI.  Označeny byly dle  pozice jamky 

v 96 – well  destičce: A5, A9, C1, C2, C4, C5, C9, C10, C11, D3 a D4. Buňky byly dále 

kultivovány  a  zakonzervovány  v tekutém  dusíku  (viz  Kap.  3.9.2.19.).  Kolonie 

vykazovaly různou rychlost růstu. Všechny ale bylo možné pasážovat 2krát týdně 1:6.

 4.2.4. Otestování buněk HAJI na přítomnost myších a primátích 
znaků

Po fúzi bylo získáno 11 klonů buněk HAJI. Práce se všemi klony najednou by 

byla  obtížná,  proto  bylo  nutné  vytipovat  jen  několik  klonů,  které  byly  použitelné 

pro další práci. Buňky HAJI byly testovány na přítomnost znaků, které získaly z myší 

i opičí buněčné linie.

Příspěvek  myší  buněčné  linie  v  buňkách  HAJI  byl  testován  pomocí 

imunofluorescence  s použitím protilátky proti  SV40 LT (ten  je  stabilně  exprimován 

myší  buněčnou  linií  WOSE).  Otestovány  byly  všechny  získané  klony buněk  HAJI 

a všechny byly SV40 LT pozitivní (Obr. 4.13.).

99



Obr.  4.13.  Imunofluorescenční  detekce  SV40  LT  antigenu  v  buňkách  WOSE,  Vero-Hyg 
a HAJI A5 a C9.
Buňky WOSE a všechny klony buněk HAJI byly pozitivní na SV40 LT (zelený signál). Na obrázku 
jsou zobrazeny pouze dva testované klony HAJI A5 a C9. Buňky Vero-Hyg neexprimují SV40 LT. 
Genomová DNA je označena DAPI (modrý signál). Úsečka označuje 10 μm.

Dále byly buňky HAJI otestovány na přítomnost proteinu p53 metodou imunoblot 

s protilátkou, která je specifická pouze pro primátí p53. Proskenovány byly klony HAJI 

A5, A9, C2, C5, C9, C10, a C11. Z testovaných klonů byly pozitivní klony HAJI A5, 

A9, C2, C10 a C11 (Obr. 4.14.).

Obr. 4.14. Test přítomnosti primátího p53 v buňkách HAJI.
Buňky HAJI A5, A9, C2, C5, C9, C10 a C11 byly tetovány na přítomnost primátího p53 pomocí 
imunoblotu.  Jako  vnitřní  standard  byla  použita  protilátka  proti  GAPDH.  Jednoznačně  pozitivní 
signál primátího p53 byl pozorován u buněk HAJI A5, A9, C2, C10 a C11. Buňky HAJI C5 a C9 
vykazovaly slabý signál. Jako negativní kontrola byl použit bovinní sérový albumin (BSA).

U vybraných klonů buněk HAJI bylo nakonec vyzkoušeno s jakou účinností je lze 

transfekovat. Pro transfekci byl využit kit FuGENE® 6 Reagent (ROCHE). Buňky byly 

transfekovány  plazmidem  pEYFP-N1.  Pak  byly  spočítány  transfekované  buňky 

a určena  účinnost  transfekce  (Graf  4.4.).  Z  grafu  lze  vidět,  že  při  transfekci  buněk 
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WOSE,  Vero-Hyg  i  HAJI  s použitím  kitu  FuGENE®  6  Reagent  (ROCHE)  je 

dosahováno nízké transfekční účinnosti. Kit FuGENE® 6 Reagent (ROCHE) tedy není 

vhodný  pro  další  práci  na  identifikaci  pes.  Proto  byly  dále  testovány  jiné  metody 

transfekce,  kterými  by  mohlo  být  dosaženo  vyšší  transfekční  účinnosti.  V době 

dokončení této diplomové práce nebyla určena transfekční účinnost pro buňky HAJI 

s použitím jiné transfekční metody. Rovněž stále probíhá i charakterizace vytipovaných 

klonů HAJI a ověření jejich využitelnosti pro navržený experimentální systém.

Graf  4.4.  Transfekce buněk WOSE, Vero-Hyg a HAJI A5, A9,  C9,  C10 a C11 plazmidem 
pEYFP-N1.
Pro každou buněčnou linii bylo spočítáno minimálně 1000 buněk a z počtu transfekovaných buněk 
byla určena transfekční účinnost vyjádřená v procentech.
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 5. Diskuze
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 5.1. Příprava rekombinantních virů pro detekci 
šíření infekce v živých buňkách

V první části této diplomové práce jsme se zaměřili na přípravu experimentálního 

systému, který by umožnil v živých buňkách studium šíření infekce a dějů, kterých se 

účastní velký T antigen MPyV. V laboratoři disponujeme celou řadou buněčných linií, 

které  stabilně  exprimují  některý  z buněčných  proteinů  fúzovaný  se  zeleným 

fluorescenčním proteinem (EGFP). Aby bylo možné tyto linie využít  pro zamýšlené 

kolokalizační  studie,  rozhodli  jsme se připravit  virus,  který  by v buňce  exprimoval 

nikoliv  EGFP,  ale  žlutý  fluorescenční  protein  (EYFP).  V  okamžiku  zadání  této 

diplomové  práce,  nebyla  publikována  žádná  práce,  která  by  popisovala  podobnou 

konstrukci  rekombinantního  viru  z  čeledi  Polyomaviridae.  Teprve  poté,  co  jsme  se 

rozhodli  pro  postup,  který  byl  popsán  výše  (viz  Kap.  4.1.),  byla  zveřejněna  práce 

Katzman et al. (2008) popisující přípravu podobných rekombinantních virů odvozených 

od SV40. 

Konstrukce rekombinantního MPyV exprimujícího EYFP byla navržena tak, aby 

došlo  k minimálním  zásahům  do  genomu  viru.  Pro  usnadnění  přípravy  genomu 

mutantního  viru  jsme  zkonstruovali  plazmid  pLT-YFP1.  Plazmid  byl  připraven 

vložením MPyV genomu (bez části genu pro LT) do polylinkeru v plazmidu pEYFP-N1 

(Obr.  4.1.).  V plazmidu  pEYFP-N1  je  před  polylinkerem,  kam  se  vkládá  gen 

pro studovaný  protein,  silný  cytomegalovirový  promotor.  V plazmidu  pLT-YFP1  je 

tento  promotor  lokalizován  tak,  že  nemůže  být  pravděpodobně  využit  pro  expresi 

fúzního  proteinu  LT-YFP1.  Tím,  že je  v  plazmidu pLT-YFP1 zachována velká část 

polyomavirového  genomu,  zůstává  v  něm  i  funkční  silný  časný  polyomavirový 

promotor.  Jak  se  ukázalo,  tento  MPyV promotor  stačil  pro expresi  fúzního  proteinu 

LT-YFP1  po  transfekci  do  buněk.  Nevýhodou  plazmidu  pLT-YFP1  je  však  jeho 

velikost,  která vede k vyšší  úmrtnosti  buněk při  transfekci ve srovnání s plazmidem 

pEYFP-N1.  I  přesto  může  být  plazmid  pLT-YFP1  dobře  použitelný  pro  studium 

interakcí LT proteinu mimo kontext virové infekce. 

Při produkci mutantního viru a přípravě genomu yPyV1 z plazmidu pLT-YFP1 

(Obr.  4.1.)  jsme  postupovali  podle  ověřeného  postupu  používaného  při  konstrukci 

genomů mutantních MPyV (Mannová et al., 2002). Bylo ověřeno, že ligací fragmentů 

ve velkém  objemu  (získaných  štěpením  plazmidu  pLT-YFP1)  skutečně  vznikal 

převážně cirkulární  genom yPyV1 a jen v malé míře docházelo k tvorbě původního 
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plazmidu pLT-YFP1 (data nezobrazena).

Virus yPyV1 byl připravován transfekcí genomu do buněk. Protože byly narušeny 

funkce  LT  antigenu,  nutné  pro  infekční  cyklus  viru,  vložením  genu  pro  EYFP 

do genomu yPyV1, musely být komplementovány produkcí viru v pomocné buněčné 

linii WOP (exprimuje všechny MPyV T antigeny). Po transfekci genomu do pomocné 

linie WOP byl signál fúzního proteinu LT-YFP1 pozorován v živých buňkách až 14 hpt. 

U wtMPyV  je  produkce  LT  proteinu  detekována  už  8  hpi  (Chen  a  Fluck,  2001a) 

a při transfekci lze očekávat, že k produkci LT bude docházet dříve. LT produkované 

buňkami WOP by navíc mělo podporovat časnou expresi z transfekovaných genomů. 

Toto zpoždění v detekci signálu jsme si zpočátku vysvětlovali tak, že je při pozorování 

živých  buněk  pod  fluorescenčním mikroskopem nutná  akumulace  většího  množství 

fúzního proteinu LT-YFP1, aby mohl být signál EYFP pozorován.

Později  se  však  ukázalo,  že  nedochází  k šíření  viru  v kultuře  buněk  WOP. 

Při následné  izolaci  byl  navíc  výtěžek  viru  velmi  malý  (3*105 pfu/ml  inokula). 

U obdobných izolací wtMPyV bývá výtěžek 100x – 10 000x vyšší.  Reinfekce buněk 

virem probíhala velmi pomalu a neinfikované buňky záhy začínaly přerůstat infikované. 

Z těchto okolností bylo jasné, že virus yPyV1 má problém v některém kroku životního 

cyklu.  Na  podobné  problémy  narazili  při  přípravě  SV40  rekombinantních  virů 

i Katzman  et  al.  (2008).  Zjistili,  že  se  v buňkách,  které  exprimují  všechny  SV40 

T antigeny,  neprodukuje  virus,  který  v genomu  zcela  postrádá  celou  časnou  oblast. 

Usoudili, že pro produkci mutantního viru je nutné v jeho genomu zachovat intronovou 

část  v  genu  pro LT a  ST.  I  tak  se  jim  podařilo  po  izolaci  dosáhnout  pouze  nízké 

produkce viru – běžně cca 1,6*105 pfu/ml. Ve své práci uvádějí, že i přesto lze virus 

při vhodně  zvolených  metodách  izolace  použít  pro  další  studie.  Ve  světle  výsledků 

práce Katzman et al. (2008)  lze tedy konstatovat, že naše snaha zasahovat minimálně 

do genomu rekombinantního viru byla opodstatněná. Je pravděpodobné, že náhrada celé 

časné oblasti MPyV by mohla vést ke stejnému problému jako u viru SV40, tzn. že by 

neumožnila produkci virového potomstva. Stejně tak se v práci Katzman et al. (2008) 

ukázalo, že při vložení FLAG epitopu před gen pro LT (označen byl N-konec proteinu 

LT) má připravený virus rapidně sníženou viabilitu. Při označení C-konce LT se však 

virus choval velmi podobně jako wtSV40. Exprese LT označeného FLAG na N-konci 

tedy interaguje s produkcí viru v buňkách. Podobnou situaci pozorovali Huerfano et al. 

(2010),  když  fúzovali  minoritní  strukturní  proteiny  MPyV  s EGFP.  Při  fúzi  EGFP 

na N-konec  studovaného  proteinu,  došlo  ke  ztrátě  jeho  funkce.  Při  fúzi  EGFP 
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na C-konec se však studovaný protein choval velmi podobně jako divoká neoznačená 

forma. Ukazuje se tedy, že fúzí studovaného proteinu s reportérovým proteinem může 

dojít  k narušení  funkce  studovaného  proteinu.  K oběma  případům  porušení  funkce 

studovaného proteinu došlo při označení jeho N-konce. V našem případě jsme značili 

C-konec  proteinu  LT  a  predikce  s použitím  počítačového  modelování  proteinů 

na stránkách http://www.swissmodel.expasy.org neukázala porušení struktury proteinu 

(data  nezobrazena).  Přesto  nelze  vyloučit  možnost,  že  přítomnost  fluorescenčního 

proteinu může výrazně negativně ovlivnit funkci fúzního proteinu LT-YFP1.

Za pravděpodobnější jsme považovali možnost, že snížená produkce viru yPyV1 

v buňkách může být způsobená inhibiční vazbou LT-YFP1 do hexameru,  složeného 

z LT, vznikajícího kolem MPyV  ori.  LT-YFP1 obsahuje část  DNA vazebné domény, 

která by mohla být částečně funkční a zodpovědná za vazbu do oblasti ori. V minulosti 

totiž  byly publikovány práce,  které  ukázaly,  že  LT protein  s delecí  C-koncové části 

(při zásahu  do  helikázové  domény)  funguje  jako  dominantně  negativní  mutanta 

replikace virového genomu, tzn. že i v přítomnosti wt LT inhibuje replikaci genomu 

(Nilsson a Magnusson, 1984). Když měl protein LT deletovanou celou část od DNA 

vazebné  domény  až  do konce  LT  a  nevázal  se  tedy  na  MPyV  DNA,  neinhiboval 

replikaci  virového  genomu  (Nilsson  a Magnusson,  1984).  Proto  jsme  se  rozhodli 

připravit další virus, který by vůbec neobsahoval DNA vazebnou doménu – yPyV2.

Mutantní virus yPyV2, který exprimuje LT bez DNA vazebné domény fúzovaný 

s EYFP,  se  v kultuře  buněk  WOP po  transfekci  také  nešířil.  Při  srovnání  produkce 

yPyV1 a yPyV2 v buňkách bylo pozorováno, že u obou rekombinantních virů dochází 

k produkci strukturního proteinu VP1 a tedy i virového potomstva pouze v cca polovině 

z transfekovaných  buněk  (viz  Graf  4.1.).  Množství  transfekovaných  buněk  bylo 

určováno  dle  toho,  jestli  byl  v buňkách  produkován  fúzní  protein  LT-YFP1  nebo 

LT-YFP2. Oba proteiny se exprimují nejen z genomů yPyV1 a yPyV2, ale i z plazmidů 

pLT-YFP1  nebo  pLT-YFP2.  Rozdíl  v množství  transfekovaných  buněk  a  buněk 

produkujících VP1 tak mohl být částečně způsoben tím, že při cirkularizaci genomu 

yPyV1 a yPyV2 ligací ve velkém objemu vznikají i původní plazmidy (pLT-YFP1/2). 

Tato  skutečnost  je  však zodpovědná pouze  za  část  rozdílu  v  počtu  transfekovaných 

buněk a buněk produkujících VP1. Oba rekombinantní viry vykazovaly i při porovnání 

s wtMPyV nízkou produkci infekčního virového potomstva (viz Graf 4.2.). Tento fakt 

jen potvrdil sníženou produkci strukturních proteinů u virů yPyV1 a yPyV2.

Protože  k expresi  pozdních  genů  pro  strukturní  proteiny  dochází  u MPyV  až 
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po replikaci a nahromadění velkého množství virových genomů v buňce, zkusili jsme 

dále určit, jestli je za sníženou produkci viru zodpovědná nízká míra replikace genomů 

yPyV1 a yPyV2. Real-time PCR (viz Graf 4.3.) i Southern blot (viz Obr. 4.8.) ukázaly, 

že oba rekombinantní viry fungují jako dominantně negativní mutanty, které inhibují 

replikaci nejen svých genomů, ale i wtMPyV genomu. Při použití real-time PCR nebo 

Southern blot analýzy byly malé rozdíly mezi množstvím virové DNA v jednotlivých 

vzorcích  naměřenými  oběma  metodami.  Tyto  rozdíly  byly  způsobeny  rozdílnou 

normalizací  výsledků.  Zatímco  při  real-time  PCR  byla  množství  virových  DNA 

normalizována  na množství  buněčné  DNA  ve  vzorcích,  při  Southern  blotu  byla 

množství virových DNA normalizována na množství celkové DNA ve vzorcích. Kromě 

virové  a  buněčné  DNA obsahovaly  vzorky  i  další  DNA.  Ta  pocházela  z plazmidu 

pTK-Hyg při jeho kotransfekci s wtMPyV genomem a dalších DNA produktů vzniklých 

při  přípravě  genomů  wtMPyV,  yPyV1  a  yPyV2  (cirkularizací  ve  velkém  objemu 

z naštěpených plazmidů pMJG a pLT-YFP1/2). Fakt, že naměřené hodnoty množství 

virové  DNA v přítomnosti  yPyV1 a yPyV2 genomů ve vzorcích  po 24 h nezůstaly 

stejné jako při vstupu (viz Graf 4.3. a Obr.  4.8.),  není překvapivý a lze jej  vysvětlit 

nárůstem počtu netransfekovaných buněk během 24 hodinové kultivace. Je nepochybné, 

že  v přítomnosti  rekombinantních  virů  byla  zpomalena  replikace  jejich  genomů 

i wtMPyV genomu. Tato dvě fakta vedla tedy k tomu, že procentuální obsah virových 

genomů ve vzorcích vztažený k množství buněčné či celkové DNA byl v čase 28 hpt 

nižší než 4 hpt.

U viru yPyV1 se dal inhibiční účinek na replikaci čekat vlivem přítomnosti části 

DBD ve fúzním proteinu LT-YFP1. Pro potvrzení toho, že se LT-YFP1 skutečně váže 

na polyomavirové  ori jsme se pokusili v laboratoři zavést metodu ChIP. Optimalizace 

této metody však nebyla skončena v době, kdy byla dopisována tato diplomová práce. 

Problémem při  provedení  ChIP bylo  to,  že  se  nepodařilo  protilátkou proti  společné 

N-koncové části proteinů LT, MT a ST precipitovat ze vzorků velký T antigen. Ten měl 

sloužit jako pozitivní kontrola vazby virové DNA. Western blotová analýza odhalila, 

že protilátky použité pro ChIP z lyzátu buněk precipitovaly MT a ST (viz Obr. 4.10.). 

Protilátky tedy byly použitelné pro metodu ChIP. To, že se nepodařilo precipitovat LT 

mohlo  být  způsobeno  maskováním epitopu  při  interakci  LT s DNA.  DNA vazebná 

doména se v LT sice nachází na jeho C-konci (viz Obr. 2.3.), ale při zesíťování proteinů 

formaldehydem mohlo dojít i k zamaskování N-koncového epitopu.

Ani virus yPyV2 se v kultuře buněk WOP nešířil tak, jak jsme očekávali. Ukázali 
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jsme, že i yPyV2 inhibuje replikaci svého genomu. Absence DBD ve fúzním proteinu 

LT-YFP2 nás  přivedla  k myšlence,  že  inhibice  replikace  genomu  yPyV2  může  být 

způsobená jiným faktorem než vazbou LT-YFP2 do hexameru vznikajícího z molekul 

LT okolo ori při replikaci. Při konstrukci viru yPyV2 byla část genu pro LT nahrazena 

genem pro EYFP tak, že byl poškozen i gen pro MT. Protein MT produkovaný yPyV2 

postrádá  22  C-koncových  aminokyselin,  které  jsou  zodpovědné  za  jeho  vazbu 

na membránu. Jak bylo zmíněno v Kap. 2.2.3.2.,  když se MT neváže na membránu, 

ztrácí schopnost aktivace drah signální transdukce. Aktivace některých buněčných drah 

signální transdukce proteinem MT může být důležitá pro replikaci virového genomu 

(Chen  et  al.,  2006).  Snížení  replikace  virového  genomu  viru  s defektem  v MT  je 

částečně  kompenzováno  aktivitou  funkčního  ST.  Virus  yPyV2  skutečně  exprimuje 

nepoškozený protein ST (viz Obr. 4.8.). Delece v MT by navíc mohla vést i k defektu 

v morfogenezi virionů. Oba tyto efekty MT na životní cyklus viru se mohou podílet 

na snížení  produkce  virového  potomstva  u  viru  yPyV2.  Nevysvětlují  však  inhibici 

replikace wtMPyV genomu v přítomnosti yPyV2.

Domníváme se, že inhibice replikace wtMPyV virem yPyV2 by mohla být opět 

způsobena  aktivitou  LT-YFP2,  exprimovaného  z genomu  viru  yPyV2.  Replikace 

genomu MPyV a SV40 je velmi prostudovaný děj. Při replikaci MPyV a SV40 vznikají 

okolo virového  ori  dvě hexamerní struktury složené z velkých T antigenů (Obr. 5.1.). 

Oba dva tyto hexamery jsou důležité pro obousměrnou replikaci, přičemž první z nich 

se podílí na rozvolnění virové DNA od ori ve směru k časným genům a druhý od ori 

ve směru k pozdním genům (organizace genomu viz Obr. 2.2.). Pro tvorbu hexamerů je 

důležitý přísun ATP (Mastrangelo et al., 1989; Wang a Prives, 1991). Složení jednoho 

hexameru  kooperativně  podporuje  tvorbu  druhého hexameru  (Parsons  et  al.,  1991). 

Ví se,  že  pro  vazbu  LT  na  DNA  je  důležitá  DNA  vazebná  doména  (Nilsson 

a Magnusson, 1984; Arthur et al., 1988). Kromě DNA vazebné domény se na vazbě LT 

na DNA podílí i Zn finger doména (Bergqvist et al., 1990). Je pravděpodobné, že vazba 

jednoho  LT  na  DNA podporuje  vazbu  dalších  LT  (Parsons  et  al.,  1991).  Nilsson 

a Magnusson (1984) ukázali, že se mutantní LT antigen s delecí od 261 aa do 785 aa 

(konec proteinu LT) nevázal na DNA a nepůsobil jako dominantně negativní mutanta. 

LT-YFP2 má deleci až od 286 aa do konce (viz Obr. 4.6.). Mezi 260 aa a 286 aa se 

na pozici  278 nachází  threonin (Thr),  který je fosforylovaný.  Defosforylace Thr 278 

snižuje replikaci MPyV DNA in vitro (Wang et al., 1993). Při náhradě tohoto threoninu 

za jinou  aminokyselinu  dochází  ke snížení  replikace  MPyV  DNA  in vivo 

107



(Chatterjee et al., 1997). Chatterjee et al. (1997) vyzkoušeli celou řadu substitucí, žádná 

z nich nevedla ke tvorbě dominantně negativní mutanty,  ale všechny snižovaly míru 

replikace  MPyV DNA.  U viru  SV40  byla  definována  role  Thr 124,  který  musí  být 

fosforylován cdc2 pro správné složení dvojitého hexameru na ori,  zahájení rozvolnění 

ori  a  vlastní  replikaci  genomu  (McVey  et  al.,  1993;  Barbaro  et  al.,  2000).  Je 

pravděpodobné, že Thr 278 u MPyV může fungovat podobným způsobem jako Thr 124 

u viru SV40. Tak by přítomnost Thr 278 ve fúzním proteinu LT-YFP2 mohla, na rozdíl 

od  popsané  mutanty  Nilssona  a  Magnussona  (1984),  stimulovat  jeho  navázání  do 

replikačního hexameru a inhibovat funkci replikačního komplexu.

A. B.

Obr. 5.1. Model tvorby hexameru složeného z SV40 LT okolo ori při replikaci SV40 genomu. 
(převzato z Parsons et al., 1991).
Tento model by mohl platit i pro MPyV.
A.  Bez  ATP tvoří  LT řadu  oligomerů.  Přidání  ATP způsobuje  alosterickou  změnu  ve  struktuře 
proteinu LT, která při oligomerizaci vede k tvorbě hexameru.
B.   Nejdříve  se  na DNA váže monomer LT.  Postupně dochází  za  hydrolýzy ATP k připojování 
dalších monomerů LT a tvorbě hexameru na půlce  ori,  která leží  blíže ke genům časné oblasti. 
Pak se na druhé půlce ori příslušející k pozdní oblasti začíná tvořit další hexamer. Uspořádání obou 
hexamerů je řízeno jak sekvencí DNA v oblasti  ori,  tak přítomnosti ATP a protein-proteinovými 
interakcemi mezi LT. První hexamer navíc dopomáhá k uspořádání druhého hexameru.

Pokud  je  nám  známo,  nebyla  dosud  publikována  práce,  která  by  vyvrátila 

možnost, že některé LT účastnící se tvorby hexameru při replikaci, nemusí mít ve své 

struktuře DNA vazebnou doménu a ATP vazebné místo. Naše data ukazují,  že by se 

LT-YFP2 mohl vázat do tvořícího se hexameru i bez přítomnosti DNA vazebné domény 

pouze díky interakcím mezi jednotlivými LT proteiny.  Je tedy možné, že při replikaci 

v přítomnosti  wt LT a LT-YFP1/2 dochází k zařazení jednoho či více těchto fúzních 

proteinů  do  hexameru  tvořícího  se  okolo  ori  (Obr.  5.2.).  LT-YFP1/2  pak  absencí 

helikázové,  Zn finger a ATP vázající  domény (viz Obr.  4.6.) neumožňují  rozvolnění 

virového  ori a  zahájení  replikace.  Pro  potvrzení  našich  domněnek  měla  posloužit 
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analýza  vazby LT-YFP1/2 na virovou DNA metodou ChIP.  Do doby než  bude  tato 

metoda v naší  laboratoři  optimalizována,  není  možné zcela  potvrdit  či  vyvrátit  naše 

předpoklady o mechanismu inhibice replikace virové DNA v přítomnosti LT-YFP1/2.

Obr.  5.2.  Schématické  znázornění  možného  zařazení  LT-YFP1/2  do  hexameru  složeného 
z proteinu LT, který vzniká při replikaci okolo virového ori. (Převzato a upraveno z Li et al., 
2003 a http://www.en.wikipedia.org/wiki/Green_fluorescent_protein)
Jednotlivé proteiny LT v hexameru jsou označeny různými barvami. Žlutě je vyznačen zařazený 
protein  LT-YFP1/2  fúzovaný  s  EYFP (barevný  "barel").  Zařazení  LT-YFP1/2  do  hexameru  by 
inhibovalo rozvolnění virového ori a tím i replikaci.

I přes sníženou produkci a šíření námi připravených rekombinantních virů yPyV1 

a yPyV2 v buněčné kultuře mohou být oba cenným nástrojem pro studium životního 

cyklu myšího polyomaviru. Při jejich vyprodukování ve velkém množství by mohly být 

použity  pro  zamýšlené  experimenty.  Oba  rekombinantní  viry  navíc  otevírají  nové 

možnosti studia MPyV tím, že fungují jako dominantně negativní mutanty replikace. 

Do budoucna  plánujeme  v laboratoři  další  studie,  které  by  mohly  napomoci 

k porozumění  inhibiční  funkce  LT-YFP1/2 na  replikaci.  Pro vyloučení  efektu EYFP 

na mechanismus  inhibice  replikace  proteiny  LT-YFP1/2  v laboratoři  připravíme 

rekombinantní  virus,  který  bude  mít  před  genem pro  EYFP stop  kodón.  Bude  tak 

vznikat pouze zkrácená forma proteinu LT bez EYFP.
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 5.2. Příprava hybridní buněčné linie pro studium 
enkapsidace u MPyV

Pro  identifikaci  polyomavirové  enkapsidační  sekvence  byl  v naší  laboratoři 

navržen inovativní  experimentální  systém (viz  Kap.  2.4.1.2.).  Ten je  volně odvozen 

od systému,  který  byl  použit  pro  identifikaci  SV40  enkapsidační  sekvence 

(Oppenheim et al., 1992). Náš systém je založen na hybridní buněčné linii připravené 

fúzí myších a primátích buněk. Fúze somatických buněk byla v minulosti už několikrát 

použita pro studium životních cyklů jiných virů (Huebner et al., 1977).

Při každé přípravě hybridních buněčných linií odvozených od somatických buněk 

různých  živočišných  druhů  je  potřeba  vyzkoušet  několik  různých  podmínek  fúze. 

V našem případě  jsme vycházeli  z primátí  buněčné  linie  Vero  a  myší  buněčné  linie 

WOSE. Pro fúzi jsme skutečně museli vyzkoušet několik různých podmínek. Teprve 

fúze  s  použitím 50% PEG 1450 s přídavkem 10% DMSO (inspirovaná van Olphen 

a Mittal,  2002  a  Norwood  et  al.,  1976)  vedla  ke tvorbě  hybridů.  Už několik  hodin 

po fúzi  bylo  možné  v buněčné  kultuře  pozorovat  vznik  vícejaderných  buněk  (data 

nezobrazena)  a  den  po  fúzi  se  z buněk  začaly  odškrcovat  váčky  obsahující 

pravděpodobně přebytečné chromozomy. Víceméně náhodné odlučování chromozomů 

následuje každou fúzi buněk (Matsuya  et al.,  1968; ).  Připravené hybridy tak každý 

obsahují  jinak  zastoupené  chromozomy  z každé  buněčné  linie.  Připravené  klony 

hybridní  buněčné linie  HAJI jsme tak  museli  otestovat  na přítomnost  znaků z myší 

buněčné  linie  a  z primátí  buněčné  linie.  Všechny klony buněk  HAJI  byly pozitivní 

na SV40 LT (znak pocházející z myší buněčné linie WOSE). Je možné, že přítomnost 

SV40 LT v buňkách jim dává určitou selekční výhodu, např. může vést k transformaci 

buněk a zlepšení jejich růstu.

Přítomnost  znaku  z primátích  buněk  jsme  testovali  metodou  imunoblot  proti 

proteinu  p53.  V naší  laboratoři  to  byla  jediná  dostupná  protilátka,  která  specificky 

rozeznává pouze primátí  a nikoliv myší p53. Protein p53 je běžně v buňkách rychle 

degradován. V přítomnosti SV40 LT by měl být stabilizován. Vazba SV40 LT na p53 

teoreticky mohla zamaskovat epitop rozpoznávaný protilátkou. Protože bylo zjištěno, že 

některé hybridy byly pozitivní na primátí p53, ukázalo se, že vazba SV40 LT na p53 

epitop rozpoznávaný protilátkou nezakrývá.

U  hybridů  byla  dále  testována  jejich  transfekovatelnost.  Při  použití  kitu 

FuGENE®  6  Reagent  (ROCHE)  nebylo  dosaženo  velkých  transfekčních  účinností. 

110



Pro další použití tak byly zkoušeny další metody transfekce. Vyhodnocení transfekční 

účinnosti s použitím dalších metod však nebylo do skončení sepisování této diplomové 

práce dokončeno.

Stejně tak byly v průběhu sepisování této práce vybrané klony buněk HAJI dále 

testovány na schopnost replikovat plazmidy s SV40 ori.. Ukazuje se, že některé klony 

získané buněčné linie HAJI (konkrétně klon A9) by mohly splňovat podmínky nutné 

pro  dokončení  experimentálního  systému  pro  identifikaci  teoretické  enkapsidační 

sekvence ve virovém genomu MPyV.
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 6. Souhrn
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V této diplomové práci jsme se zaměřili na přípravu experimentálních systémů, 

které by usnadnily studium životního cyklu myšího polyomaviru (MPyV). První část 

diplomové práce byla zaměřená na přípravu rekombinantního viru pro studium zejména 

časných fází infekce. V druhé části byla připravována hybridní buněčná linie, která by 

umožnila rychlou a snadnou identifikaci případného enkapsidačního signálu v genomu 

MPyV důležitého pro morfogenezi.

Výsledky dosažené při plnění každého cíle lze shrnout do několika bodů:

Cíl  1:  Připravit  mutantní  MPyV umožňující  sledovat  průběh infekce v živých  

buňkách.

• Byly připraveny dva typy rekombinantních virů produkujících velký T antigen 

(LT)  fúzovaný  se  žlutým  fluorescenčním  proteinem  (viry  yPyV1  a yPyV2). 

yPyV1 obsahuje v exprimovaném fúzním proteinu LT-YFP1 část DNA vazebné 

domény,  zatímco  u  yPyV2  fúzní  protein  LT-YFP2  zcela  postrádá 

DNA vazebnou doménu. Virus yPyV2 má ale na rozdíl od yPyV1 poškozený 

gen pro střední T antigen.

• Oba rekombinantní  viry byly úspěšně produkovány v pomocné buněčné linii 

WOP, ale jejich výtěžky byly malé.

• Bylo zjištěno, že oba viry mají defekt v replikaci virového genomu a fungují 

jako dominantně negativní mutanty, které inhibují replikaci wtMPyV genomu.

• Bylo ověřeno, že oba rekombinantní viry jsou schopny infikovat buňky WOP 

i 3T6.

• Oba rekombinantní viry umožňují sledovat průběh infekce v živých buňkách.

Cíl 2: Připravit hybridní buněčnou linii umožňující studium enkapsidace MPyV 

genomu.

• Byly  připraveny  opičí  buňky  Vero-Hyg  nesoucí  gen  pro  rezistenci 

k Hygromycinu.

• Fúzí  buněk  Vero-Hyg  s  dříve  připravenou  linií  WOSE  a  následnou  selekcí 

v Hygromycinu a G418 byla připravena hybridní buněčná linie HAJI.

• Bylo  zjištěno,  že  všechny  získané  klony  buněk  HAJI  exprimují  SV40  LT 

pocházející z fúzované myší buněčné linie WOSE.
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• Vytipované klony buněk HAJI byly otestovány na příspěvek opičí buněčné linie 

Vero-Hyg – expresi primátího p53.

• Byla  vyzkoušena  možnost  transfekce  buněk  HAJI  pomocí  kitu 

FuGENE® 6 Reagent (ROCHE).

• V průběhu sepisování práce, bylo zjištěno, že alespoň jeden z vyselektovaných 

klonů HAJI buněk podporuje replikaci plazmidů s SV40 ori a může být použit 

pro  studium  enkapsidace  MPyV  genomu  v navrženém  experimentálním 

systému.
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