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Bordetella pertussis adenylate cyclase toxin: mechanism of 

potassium efflux from macrophages 

Abstract 

The adenylate cyclase toxin-hemolysin (ACT or CyaA) is a key virulence factor of 

Bordetella pertussis, the agent of the human respiratory disease whooping cough. CyaA 

penetrates phagocytes expressing the CD11b/CD18 integrin and exhibits two different 

activities. One toxin conformer oligomerizes in cell membrane and permeabilizes 

it by forming small cation-selective pores. Another toxin conformer appears to act 

as monomer. It forms a calcium influx path in the membrane, concomitantly with 

translocating into cells the adenylate cyclase enzyme domain that binds calmodulin and 

catalyzes unregulated conversion of cytosolic ATP into cAMP. We show here that 

CyaA causes efflux of K
+
 from CD11b

+
 cells by a mechanism that requires binding 

of CyaA to integrin CD11b/CD18 and permeabilization of the cellular membrane 

by pore-forming conformer of CyaA. Intact CyaA and the enzymatically inactive 

CyaA-AC
-
 toxoid unable to generate cAMP produced the same kinetics of K

+
 efflux 

showing that elevation or signaling of cAMP had no role in this activity. The truncated 

CyaA variant (CyaA-ΔAC) devoid of its invasive AC domain failed to promote K
+
 

efflux despite a normal pore forming activity on erythrocyte and artificial membranes. 

However, binding of the MAb 3D1, which recognizes the distal segment of the AC 

domain polypeptide (residues 373-399) enhanced both, pore-forming activity 

of CyaA-ΔAC as well as K
+
 efflux from CD11b

+
 cells. Our data suggest that the correct 

conformation of the whole CyaA molecule and the positioning of the invasive AC 

domain polypeptide in the membrane as such, is necessary for formation of the fully 

functional K
+
 efflux path. Finally, we also found that CyaA toxin induced secretion 

of IL-1β from mouse dendritic cells, presumably after activation of NALP3 

inflammasome. 
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Abstrakt 

Adenylát cyklázový toxin-hemolyzin (ACT, CyaA) je klíčovým faktorem virulence 

bakterie Bordetella pertussis, která způsobuje onemocnění černý kašel. CyaA se váže 

na fagocytické buňky s receptorem CD11b/CD18 na povrchu a vykazuje dvě různé 

aktivity. Jedna je spojena s prekurzorem toxinu, který oligomerizuje a tvoří v membráně 

buňky malé kation selektivní póry. Druhá souvisí s prekurzorem, jenž pravděpodobně 

funguje jako monomer. Ten translokuje enzymatickou adenylát cyklázovou doménu 

do cytozolu buňky, při čemž dochází též ke vstupu vánenatých iontů do buňky. 

Adenylát cyklázová doména váže po translokaci buněčný kalmodulin a katalyzuje 

rychlou přeměnu buněčného ATP na cAMP. V této práci jsme ukázali, že CyaA 

způsobuje rovněž únik draselných iontů z CD11b
+
 buněk. Dále jsme ukázali, že k úniku 

draselných iontů je nutná vazba CyaA na receptor CD11b/CD18 a permeabilizace 

membrány póro-tvorným prekurzorem. Divoký typ toxinu způsobuje únik draselných 

iontů se stejnou kinetikou jako enzymaticky inaktivní verze toxinu, jenž není schopna 

tvořit cAMP. Únik draselných iontů způsobený CyaA tedy není ovlivněn zvýšenou 

hladinou cAMP ani cAMP signalizací způsobenou tímto toxinem. Zkrácená verze 

toxinu (CyaA-ΔAC), s odstraněnou AC doménou, měla i přes svojí normální 

hemolytickou aktivitu na erytrocytech i na umělých membránách sníženou schopnost 

způsobovat únik draselných iontů z buněk. 3D1 protilátka, vážící se na C-konec AC 

domény (AK 373-399), zvýšila jak póro-tvornou aktivitu CyaA-ΔAC, tak schopnost 

způsobovat únik draselných iontů z CD11b
+
 buněk. Z našich dat vyplývá, že 

k vytvoření póru pro únik draselných iontů je nezbytná správná konformace CyaA 

a především pozice AC domény v membráně. Podařilo se nám též detekovat sekreci 

IL-1β z myších dendritických buněk způsobenou CyaA, což naznačuje aktivaci NALP3 

inflamazomu.  
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1 Seznam použitých zkratek 

3D1   monoklonální protilátka proti AC doméně CyaA  

(rozpoznává aminokyseliny 373-399)  

AC   adenylát cykláza 

ACP   donor mastných kyselin (z angl. Acyl Carrier Protein) 

ACS   z angl. apoptosis-associated speck-like protein containing  

a C-terminal CARD 

ADP   adenosin-5´-difosfát 

AK   aminokyselina  

AM   acetoxylmethylester  

AMP   adenosin-5´-monofosfát 

APC   buňky prezentující antigeny (z angl. Antigen Presenting Cells) 

APS   persulfát amonný 

ATP   adenosin-5´-trifosfát   

B3Z   CD8
+
 T buněčná linie aktivovaná po rozpoznání komplexů  

MHC I s navázaným OVA epitopem na povrchu APC  

BMDC  dendritické buňky z kostní dřeně (z angl. Bone-Marow derived  

Dendritic Cells) 

Bp-CyaA  CyaA z Bordetella pertussis 

BSA   hovězí sérový albumin 

CaM   kalmodulin 

cAMP   adenosin-3´,5´-cyklický monofosfát 

CARD   z angl. CAspase-Recruiting Domain 

CBS   kalmodulin vazebné místo (z angl.Calmodulin Binding Site) 

CHO   buňky buňky z vaječníku křečka (z anglického Chinese Hamster  

Ovary)  

CRPG   z angl. ChloRoPhenol red-β-D-Galactopyranoside 

CyaA   adenylát cyklázový toxin 

CyaA-ΔAC  CyaA toxin s deletovanou AC doménou 

CyaA-AC
-  

enzymaticky neaktivní verze CyaA toxinu 

CyaC   protein zprostředkovávající posttranslační modifikaci CyaA 

DAMPs  z angl. Danger Associated Molecular Patterns 



dbcAMP  N6,2´-O-dibutyryladenosin 3´,5´-cyklický monofosfát sodný  

(membránově permeabilní analog cAMP) 

DEAE   diethylaminoethyl 

DMEM médium z angl. Dulbecco´s Modified Eagle´s medium 

DMSO   dimethylsulfoxid 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

DPM   počet rozpadů za minutu (z angl. Disintegration Per Minutes) 

DTT   dithiotreitol 

EDTA   kyselina ethylendiamintetraoctová 

ELISA   z angl. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

FCS   fetální hovězí sérum (z angl. Fetal Calf Serum) 

GM-CSF  z angl. Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor  

GPI    glykosylfosfatidylinositol 

GTP   guanosin-5´-trifosfát 

HEPES  kyselina N-2-hydroxyethylpiperazin-N´-2-ethansulfonová 

HBSS   z angl. Hanks´Balanced Salt Solution 

Hly   hemolyzinová doména 

ICE   z angl. Interleukin-1β-Converting Enzyme 

IFN-γ   interferon-γ 

Ig   imunoglobulin 

IL   interleukin  

IPAF   z angl. ICE Protease-Activating Factor 

IPTG   isopropyl β-D-thiogalaktopyranosid 

J774A.1  myší makrofágová linie 

kDa   kilodalton (jednotka molekulové hmotnosti) 

LB médium  Luria-Bertani médium 

LCMV   virus lymfocytární choriomeningitidy 

LF   letální faktor 

LLO   listeriolyzin O 

LPS   lipopolysacharid 

LRR   leucin bohaté oblasti (z angl. Leucine –Rich Repeats)  

M1/70   monoklonální myší protilátka proti CD11b 

MAb   monoklonální protilátka (z angl. Monoclonal AntiBody) 

MAPK   z angl. Mitogen Activated Protein Kinases 



MDO   obohacené médium pro kultivaci bakterií 

MDP   muramyl dipeptid 

MHC   hlavní histokompatibilní komplex (z angl. Major  

Histokompatibility Complex)  

NACHT   doména zodpovědná za vazbu nukleotidů 

NALP   z angl. NACHT-domain, Leucine-rich repeat and PYD-containing  

protein 

NF-κB   jaderný faktor κB (z angl. Nuclear Factor- κB) 

NK   cytotoxické lymfocyty (z angl. Natural Killer) 

NLR   z angl. NOD-Like Receptors 

NOD   z angl. Nucleotide-binding and Oligomerization Domain 

NP-40   detergent (z angl. Nonidet P 40 Substitute)  

OD   optická denzita 

OPD   o-Phenylendiamin 

OVA    epitop z ovalbuminu o AK sekvenci SIINFEKL  

(aminokyseliny 257-264) 

P2X7R   P2X7 receptor 

PA   protektivní antigen 

PAGE   elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (z angl. PolyAkryl Gel  

Electrophoresis)  

PAMPs  z angl. Pathogen Associated Molecular Patterns  

PBFI/AM   (1,3-Benzendikarboxylová kyselina, 4,4´-[1,4,10,13-tetaoxa-7,16- 

diazacyklooktadekan-7,16-diylbis(5-methoxy-6,2- 

benzofurandiyl)]bis-tetrakis[(acetyloxy)methyl]ester) 

PGN   peptidoglykan 

Ppi   pyrofosfát 

proCyaA  neacylovaná varianta toxinu CyaA 

PRRs   z angl. Pattern Recognition Receptors 

PYD   z angl. PYrin Domain 

r-CyaA  rekombinantní CyaA produkovaný v E. coli 

RhoA   malá GTPáza (z angl. Ras HOmolog gene family, member A)  

RNA   ribonukleová kyselina 

RNáza   pankreatická ribonukleáza 

RPM   frekvence otáčení za minutu (z angl. Revolutions Per Minutes)  



ROS   reaktivní kyslíkové radikály (z angl. Reactive Oxygen Species) 

RPMI médium z angl. Roswell Park Memorial Institute medium   

RTX   označení skupiny cytotoxinů (z angl. Repeats in ToXin) 

SDS   dodecylsulfát sodný 

SOB médium  z angl. Super Optimal Broth medium 

TEMED  N,N,N´,N´-tetramethylethylendiamin 

TLRs   z angl.Toll-Like Receptors 

Tris   tris(hydroxymethyl)aminomethan 

Tris-HCl  tris(hydroxymethyl)aminomethan-hydrochlorid 

UV   ultrafialové záření 
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2 Úvod 

Adenylát cyklázový toxin (CyaA) bakterie Bordetella pertussis patří k tzv. RTX 

(z angl. Repeat in ToXin) hemolyzinům. CyaA se váže na buňky nesoucí na membráně 

receptor CD11b/CD18, jako jsou makrofágy, dendritické buňky a neutrofily. Stejně jako 

ostatní členové této rodiny tvoří CyaA v membráně cílové buňky póry, které jsou 

selektivní pro kationty. Tvorba póru v membráně může vést k osmotické lyzi buňky. 

Adenylát cyklázový toxin má také adenylát cyklázovou doménu, která je translokována 

do cytozolu buňky přímo přes cytoplazmatickou membránu. Adenylát cyklázová 

doména váže buněčný kalmodulin a katalyzuje velmi rychlou přeměnu ATP na cAMP. 

Tato přeměna vede při nízkých koncentracích toxinu k tvorbě cAMP, které naruší 

signalizaci v buňce, nebo při vysokých koncentracích toxinu k rychlému spotřebování 

ATP, což může vést k nekróze buňky. Tato enzymatická aktivita toxinu také způsobuje, 

že fagocyty po účinku toxinu ztrácejí své baktericidní schopnosti, u makrofágů může 

účinek toxinu vést až k apoptóze. Adenylát cyklázový toxin také indukuje vstup 

vápenatých iontů do buňky. K tomu dochází v půběhu translokace AC domény 

do cytozolu buňky.  

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda adenylát cyklázový toxin způsobuje 

únik draselných iontů z buněk nesoucích receptor CD11b/CD18, a dále objasnit 

mechanizmus, kterým k tomuto úniku draselných iontů dochází. Pro tento účel jsem 

použila mutantní proteiny CyaA s aminokyselinovými záměnami v hydrofóbní 

a acylační doméně toxinu, enzymaticky neaktivní verzi toxinu, neacylovaný toxin, toxin 

s deletovanou AC doménou, či toxiny s deletovanými různými úseky AC domény. 

Pokusila jsem se také řešit otázku, jaký vliv má tento tok iontů na buňku, konkrétně 

jsem se zaměřila na sekreci IL-1 , známku možné aktivace tzv. NALP3 inflamazomu. 

Adenylát cyklázový toxoid se nyní připravuje jako specifický nosič antigenů 

pro klinické testy léčby nádoru děložního čípku a melanomů. Porozumění vlivu CyaA 

na cílové buňky má proto velký význam, právě z důvodu jeho možného terapeutického 

využití. 
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3 Literární přehled 

3.1 Adenylát cyklázový toxin 

3.1.1 Bakterie Bordetella pertussis 

Bordetella pertussis patří ke gramnegativním bakteriím. Je to striktně lidský patogen 

a způsobuje respirační onemocnění horních cest dýchacích, které se nazývá černý 

(nebo také dávivý) kašel. 

Infekce se přenáší aerosolem nebo přímým kontaktem. V prvním stádiu onemocnění 

dochází ke kolonizaci epitelu horních cest dýchacích, poté dochází k pomnožení 

bakterie provázené produkcí toxinů, což způsobuje odumírání řasinkového epitelu. 

V tomto stádiu je nemoc dobře léčitelná antibiotiky. V další fázi dochází k záchvatům 

kašle, nadměrné produkci hlenu, zvracení a křečím. Poslední fáze je bezpříznaková, 

v plicích se již nevyskytují živé bakterie. Neléčená infekce může u kojenců a batolat 

vést k udušení vlastním hlenem (ANDERSON, 1989). 

Bordetella produkuje celou řadu faktorů virulence, které jí umožňují vstupovat 

do organizmu, interagovat s cílovými buňkami, čelit imunitní obraně hostitele, případně 

umožňují pomnožení bakterie v hostiteli. Tyto faktory virulence lze rozdělit 

na adheziny a toxiny. Mezi adheziny patří filamentózní hemaglutinin, umožňující 

bakterii adhezi k buňkám respiračního epitelu, a pertusový toxin, který má funkci 

adhezinu i toxinu a napomáhá vazbě bakterie na povrch řasinkových a fagocytujících 

buněk (WEISS and HEWLETT, 1986). Dalšími faktory virulence jsou fimbrie, 

pertaktin a tracheální kolonizační faktor (WEISS and HEWLETT, 1986). Toxiny 

bakterie jsou známy čtyři: dermonekrotický, tracheální, pertusový a adenylát cyklázový. 

Adenylát cyklázový toxin (ACT, AC-Hly nebo CyaA) patří do rodiny tzv. RTX 

toxinů/hemolyzinů (podle anglického Repeats in ToXin) a hraje klíčovou roli 

ve virulenci bakterie (WEISS et al., 1984). Adenylát cyklázový toxin nemusí být během 

růstu bakterie aktivně uvolňován do okolního prostředí, ale může být vázán na povrch 

bakterie pomocí filamentózního hemaglutininu (ZARETZKY et al., 2002). Tyto 

výsledky mohou naznačovat, že by se toxin mohl uplatňovat až při přímém kontaktu 

povrchu bakteriální buňky s cílovými buňkami. Další práce ukazuje (GRAY et al., 

2004), že pouze nově produkovaný toxin, nikoliv toxin dlouhodobě vázaný na povrchu 

bakterie, je schopen intoxikovat cílové buňky cAMP. 
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3.1.2 Struktura CyaA 

Gen pro produkci CyaA leží v tzv. cya lokusu. Je zde gen pro protoxin cyaA a další 

tři strukturní geny cyaBDE, nutné pro sekreci CyaA (obr. 1) (GLASER et al., 1988). 

Gen cyaC je přepisován v opačném směru než cyaA a produkt tohoto genu 

zprostředkovává posttranslační modifikaci protoxinu zbytkem mastné kyseliny 

(BARRY et al., 1991). 

 

 

Obrázek 1: Schematické znázornění cyaCABDE lokusu 

Gen cyaA kóduje protoxin CyaA. Geny cyaBDE kódují proteiny nezbytné pro sekreci CyaA. Geny 

cyaABDE jsou přepisovány do jedné mRNA ze společného promotoru umístěného před genem cyaA. 

Geny cyaBDE jsou také přepisovány z promotoru ležícího mezi geny cyaA a cyaB. Gen cyaC kóduje 

acyltransferázu nezbytnou k aktivitě CyaA a je přepisován v opačném směru z vlastního promotoru.  

 

CyaA má 1706 aminokyselinových zbytků (obr. 2). Skládá se z N-koncové AC 

(adenylát cyklázové) domény (s přibližně 400 aminokyselinovými zbytky) a z tzv. RTX 

hemolyzinové (Hly) domény s přibližně 1306 aminokyselinovými zbytky 

s C-koncovým sekrečním signálem (MASURE et al., 1990; SEBO and LADANT, 

1993). Hly doména je funkčně nezávislá a v membráně cílové buňky může vytvářet 

kation-selektivní pór o průměru 0.6 - 0.8 nm (BENZ et al., 1994; SAKAMOTO et al., 

1992), kterým permeabilizuje membránu a způsobuje koloidně-osmotickou lyzi 

erytrocytů (WEISS et al., 1984). V porovnání s ostatními RTX toxiny je hemolytická 

aktivita CyaA malá (BELLALOU et al., 1990) a hlavní funkcí Hly domény je 

pravděpodobně doprava AC domény do buňky (ROGEL and HANSKI, 1992). Hly 

doména se skládá z několika subdomén (IWAKI et al., 1995; ROSE et al., 1995). 

Hydrofóbní, póro-tvorná doména CyaA je tvořena aminokyselinovými zbytky 500 - 800 

(BENZ et al., 1994). Acylovaná doména toxinu se dvěma lyzinovými zbytky (lyzinové 

zbytky v pozicích 860 a 983) se nachází mezi aminokyselinovými zbytky 800 - 1000. 

C-koncovou část tvoří vápník-vazebná doména s typickými, na glycin a aspartát 

bohatými sekvencemi typu X-(L/I/F)-X-G-G-X-G-(N/D)-D (X je jakákoliv 

aminokyselina), které tvoří přibližně 40 vazebných míst pro vápenaté ionty (RHODES 
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et al., 2001; ROSE et al., 1995). Mezi aminokyselinovými zbytky 1166-1281 se nachází 

segment zodpovídající za vazbu na CD11b/CD18 receptor (EL-AZAMI-EL-IDRISSI et 

al., 2003). 

 

 

Obrázek 2: Schematické znázornění CyaA 

CyaA je protein, složený ze 1706 aminokyselinových zbytků. Skládá se z RTX hemolyzinové domény 

a z invazivní adenylát cyklázové (AC) domény. AC doména po translokaci do buňky váže buněčný 

kalmodulin. Na obrázku je vidět krystalová struktura AC domény s C-koncovým úsekem kalmodulinu 

v komplexu s analogem ATP (adefovir difosfát). Vpravo dole je pak vidět detailní obrázek katalytického 

místa. Černá struktura na obou spodních obrázcích je adefovir difosfát. CBS-kalmodulin vazebné místo. 

Převzato z (Guo et al., 2005). 

 

Po vazbě toxinu na cílovou buňku je AC doména translokována do buňky a je 

aktivována kalmodulinem, se kterým se váže v poměru 1:1. Jeho vazba zvyšuje 

přibližně o tři řády adenylát cyklázovou aktivitu toxinu (GLASER et al., 1989; 

LADANT, 1988). AC doména se dělí na dvě části: T25 katalytickou doménu, která leží 

mezi aminokyselinovými zbytky 1-224 a kalmodulin vazebnou doménu T18, která se 

nachází mezi zbytky 225-399 (GLASER et al., 1989; LADANT et al., 1989). Nedávno 
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byla určena krystalová struktura AC domény v komplexu s C-koncovým úsekem 

kalmodulinu (GUO et al., 2005). Ta pomohla k objasnění vysoké katalytické aktivity 

AC a k odhalení kalmodulin-vazebných míst v AC doméně toxinu s tím, že Trp 242 

a jeho okolí bylo určeno jako zásadní v kontaktu AC domény a hydrofóbní oblasti 

kalmodulinu (GUO et al., 2005). Zdá se ale, že AC se váže na kalmodulin více místy. 

71 aminokyselinových zbytků dlouhý úsek mezi zbytky 196 a 267, zahrnující tudíž část 

T25 i T18 domény, je zodpovědný za vazbu mezi kalmodulinem a AC (BOUHSS et al., 

1993). Bylo také ukázáno, že vazebné místo pro komplex ATP-Mg
2+

 je na Asp188 

a Asp190 (GLASER et al., 1991). Vazba kalmodulinu na AC doménu způsobuje změny 

v sekundární a terciální struktuře AC domény. Tyto konformační změny pravděpodobně 

upravují katalytické místo enzymu a tím stabilizují enzymaticky aktivní formu AC 

(KARST et al., 2009).  

Stejně jako u ostatních RTX toxinů závisí schopnost CyaA vázat se na cílové buňky 

na jeho aktivaci pomocí posttranslační modifikace (ROGEL et al., 1989). Touto 

modifikací je palmitoylace ε-amino skupiny lyzinových zbytků (lyziny 860 a 983) 

v RTX doméně CyaA (HACKETT et al., 1994; HACKETT et al., 1995). Tato aktivace 

je zprostředkována acyltransferázou CyaC (BARRY et al., 1991; SEBO et al., 1991). 

Tato acyltransferáza je produkována spolu s CyaA a používá acyl-ACP (z angl. 

acyl-Acyl Carrier Protein) jako donor mastných kyselin (BARRY et al., 1991; 

HACKETT et al., 1994; SEBO et al., 1991; STANLEY et al., 1998). Acylace je nutná 

pro interakci CyaA s receptorem (EL-AZAMI-EL-IDRISSI et al., 2003). Přispívá také 

pravděpodobně k protein-proteinové interakci mezi jednotlivými toxiny a tím k 

oligomerizaci a ke schopnosti toxinu tvořit póry (BENZ et al., 1994; HACKETT et al., 

1995; HAVLICEK et al., 2001). Navíc, lyzin 983 pravděpodobně hraje také strukturní 

úlohu, neboť aminokyselinová záměna lyzinu 983 za opačně nabitou nebo nenabitou 

aminokyselinu výrazně sníží selektivitu CyaA póru (MASIN et al., 2005). 

To naznačuje, že lyzin 983 by se mohl nacházet v ústí kation-selektivního póru nebo 

přímo v něm. Bylo ukázáno, že acylace pouze lyzinu 860 nebo lyzinu 983 stačí k plné 

cytotoxické aktivitě CyaA na buňkách nesoucích receptor CD11b/CD18 (MASIN et al., 

2005). 

Dále bylo ukázáno, že toxin produkovaný v B. pertussis (Bp-CyaA) je acylovaný 

pouze na lyzinu 983 a to zbytkem kyseliny palmitové (HACKETT et al., 1994). 

Rekombinantní (r-CyaA) toxin, produkovaný v E. coli, je ovšem acylovaný odlišně. 

Na lyzinu 983 z 87 % palmitátem a ze 13 % myristátem. Navíc se zde nachází ještě 
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druhá acylace palmitátem na lyzinu 860 (HACKETT et al., 1995). Jiný článek ovšem 

ukazuje, že rekombinantní toxin CyaA produkovaný ve stejném kmeni E. coli je kromě 

palmitátu acylován ještě zbytkem kyseliny palmitoolejové, nikoli myristové (BASAR et 

al., 1999). Lyzin 860 je také důležitý pro inzerci do membrány a translokaci CyaA 

na beraních erytrocytech a to nezávisle na jeho acylaci (BASAR et al., 1999).   

CyaA má asi 40 vazebných míst pro vápenaté ionty. Z toho 3 až 5 má vysokou 

afinitu k vápenatým iontům a váží je prakticky ireverzibilně. Vazba na vysokoafinitní 

místa umožňuje interakci s membránou a hemolytickou aktivitu na erytrocytech 

(ROGEL and HANSKI, 1992; ROSE et al., 1995). Ostatní vápník-vazebná místa váží 

vápenaté ionty s nízkou afinitou a nacházejí se v opakujících se sekvencích 

v C-koncové části CyaA (RHODES et al., 2001; ROSE et al., 1995). Vazba vápenatých 

iontů vyvolá velké konformační změny v molekule CyaA, které jsou potřeba 

pro translokaci AC domény i pro schopnost CyaA vytvářet póry v cytoplazmatické 

membráně (HEWLETT et al., 1991). Vazba vápenatých iontů do opakujících se 

sekvencí toxinu je také nezbytná pro vazbu na receptor CD11b/CD18 

(GUERMONPREZ et al., 2001) 

 

3.1.3 Mechanizmus účinku CyaA 

Adenylát cyklázový toxin existuje v roztoku nejspíše ve dvou konformacích (obr. 3). 

Podle dané konformace dochází po interakci s cílovou membránou buď k translokaci 

AC-domény přes cytoplazmatickou membránu, nebo ke tvorbě kation-selektivního póru 

po oligomerizaci dvou nebo více póro-tvorných prekurzorů (VOJTOVA-

VODOLANOVA et al., 2009). Obě konformace CyaA interagují s receptorem 

CD11b/CD18 na membráně cílové buňky, který usnadňuje a podporuje inzerci toxinu 

do lipidové dvojvrstvy. CyaA oligomery mohou pravděpodobně vznikat také přímo 

v roztoku (LEE et al., 2005) a následně se zanořovat do membrány. Model mechanizmu 

účinku CyaA předpokládá, že póro-tvorný a translokační prekurzor v membráně spolu 

pravděpodobně interagují za vzniku oligomerního intermediátu (IWAKI et al., 2000). 

Tento intermediát je pak v dynamické rovnováze s oběma prekurzory (ROGEL and 

HANSKI, 1992; VOJTOVA-VODOLANOVA et al., 2009).  

CyaA má unikátní schopnost pronikat do cytoplazmy cílové buňky bez receptorem-

zprostředkované endocytózy, a to pomocí translokace invazivní AC domény. Vyplývá 

to z toho, že CyaA translokuje AC doménu i do savčích erytrocytů, které nejsou 
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schopny endocytických procesů (BELLALOU et al., 1990; HANSKI, 1989; ROGEL et 

al., 1991). Dále bylo ukázáno, že známé inhibitory endocytózy způsobují pouze 

zabránění endozomální degradace toxinu, nikoliv však vnitrobuněčné akumulaci cAMP 

(GORDON et al., 1988; GUERMONPREZ et al., 1999). 

Mechanizmus translokace AC domény je zatím neznámý. Předpokládá se však, že 

v translokaci AC domény přes membránu hrají úlohu glutamátové zbytky v hydrofóbní 

doméně toxinu (BASLER et al., 2007; OSICKOVA et al., 1999). Translokace CyaA 

přes cytoplazmatickou membránu je poháněna membránovým potenciálem (OTERO et 

al., 1995). Přesto k nekontrolovatelné přeměně ATP na cAMP dochází i u savčích 

erytrocytů, které mají nízký membránový potenciál (BELLALOU et al., 1990; ROGEL 

et al., 1991). Původně se předpokládalo, že by AC doména mohla procházet do buňky 

pórem tvořeným toxinem. Později se ukázalo, že tento hemolyzinový pór má průměr 

pouze 0,6 - 0,8 nm a tudíž by jím neprošla ani plně denaturovaná AC doména (BENZ et 

al., 1994). Translokaci AC domény lze zablokovat nízkou teplotou nebo vyvázáním 

vápenatých iontů z extracelulárního prostředí (ROGEL and HANSKI, 1992; ROSE et 

al., 1995). 

Druhou vlastností CyaA je tvorba kation-selektivních pórů v membráně erytrocytů 

po oligomerizaci alespoň dvou póro-tvorných prekurzorů (VOJTOVA-

VODOLANOVA et al., 2009). V hydrofóbní doméně bylo předpovězeno 

5 α-helikálních segmentů mezi AK 500-522 (segment 1), 529-550 (segment 2), 571-593 

(segment 3), 602-627 (segment 4) a 678-698 (segment 5) a bylo ukázáno, že helixy 

1,2,3 a 5, ale nikoliv 4, jsou důležité pro hemolytickou aktivitu toxinu (BASLER et al., 

2007; OSICKOVA et al., 1999; POWTHONGCHIN and ANGSUTHANASOMBAT, 

2009). Dva z těchto předpovězených α-helikálních segmentů zahrnují negativně nabité 

glutamátové zbytky 509, 516, 570 a 581, které jsou klíčové pro tvorbu pórů 

v membráně a jejich záměna za opačně nabité nebo neutrální aminokyseliny ovlivňuje 

frekvenci tvorby pórů, selektivitu a dobu otevření póru. Bylo ukázáno, že tyto AK 

zbytky hrají úlohu i v translokaci AC domény (BASLER et al., 2007; OSICKOVA et 

al., 1999). Proto se předpokládá, že by některé transmembránové α-helixy toxinu mohly 

vytvářet strukturu, umožňující pozitivně nabité AC doméně translokaci přes hydrofóbní 

oblast membrány (BASLER et al., 2007; OSICKOVA et al., 1999).  
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Obrázek 3: Model interakce CyaA s membránou 

V roztoku se CyaA vyskytuje ve dvou konformacích. Obě se váží na integrin CD11b/CD18, který je 

receptorem CyaA. První konformací je tzv. prekurzor translokace, který po inzerci do membrány 

translokuje AC doménu a umožňuje vstup vápenatých iontů do buňky. AC doména je po navázání 

kalmodulinu schopna katalyzovat nekontrolovatelnou přeměnu buněčného ATP na cAMP. Nadměrná 

produkce cAMP, případně ATP deplece mohou vést ke smrti buňky. Druhý prekurzor CyaA v membráně 

oligomerizuje a tvoří kation-selektivní pór, který způsobuje koloidně-osmotickou lyzi buňky. 

 

3.1.4  Vliv toxinu na buňky 

Hlavními cílovými buňkami CyaA jsou pravděpodobně myeloidní fagocytické 

buňky jako neutrofily, makrofágy nebo dendritické buňky. Tyto buňky mají na svém 

povrchu αMβ2 integrin (CD11b/CD18, Mac-1), který slouží jako receptor pro CyaA (EL-

AZAMI-EL-IDRISSI et al., 2003; GUERMONPREZ et al., 2001). Odstranění 

cukerných zbytků z integrinu CD11b/CD18 vede ke snížení vazby CyaA na receptor 

a s tím spojené intoxikace buněk cAMP (MOROVA et al., 2008). CyaA ale může 

interagovat se širokým spektrem buněk, které receptor CD11b/CD18 nemají, jako 

například beraní erytrocyty (BELLALOU et al., 1990; HANSKI, 1989). 

Po navázání CyaA na buňku a následné translokaci AC-domény do cytoplazmy, 

katalyzuje CyaA velmi rychlou a nekontrolovatelnou přeměnu vnitrobuněčného ATP 

na cAMP. Tato přeměna vede při nízkých koncentracích toxinu k tvorbě cAMP, které 
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naruší signalizaci v buňce (KAMANOVA et al., 2008), nebo při vysokých 

koncentracích toxinu k rychlému spotřebování ATP, což může vést k nekróze buňky 

(BASLER et al., 2006). Tato enzymatická aktivita toxinu také způsobuje, že fagocyty 

po účinku toxinu ztrácejí své baktericidní schopnosti, jako chemotaxe, fagocytóza 

a produkce superoxidových radikálů, u makrofágů může účinek toxinu vést až 

k apoptóze (CONFER and EATON, 1982; FRIEDMAN et al., 1987; HEWLETT and 

WOLFF, 1976; HEWLETT et al., 1976; KHELEF and GUISO, 1995; KHELEF et al., 

1993; LADANT and ULLMANN, 1999; NJAMKEPO et al., 2000; PEARSON et al., 

1987; WEINGART et al., 2000; WEINGART and WEISS, 2000). Bylo také ukázáno, 

že toxinem indukovaná zvýšená hladina cAMP a s tím spojené změny v signalizaci 

buňky mohou vést k toleranci patogenu vyvoláním částečně maturovaného stavu 

u dendritických buněk (BAGLEY et al., 2002; BOYD et al., 2005; SKINNER et al., 

2004).  

CyaA také ovlivňuje cytoskelet buňky a to přes RhoA GTPázu. Tato malá GTPáza 

je klíčová pro regulace dynamiky aktinového cytoskeletu (ALLEN et al., 1997). cAMP 

signalizace CyaA vede k inaktivaci RhoA, přestavbě aktinového cytoskeletu, 

neproduktivní tvorbě lamelopódií, inhibici makropinocytózy a inhibici fagocytózy 

zprostředkované komplementovým receptorem 3 (CD11b/CD18) a Fc receptorem 

(KAMANOVA et al., 2008).  

Na CD11b
+
 buňkách je navíc translokace AC domény doprovázena vstupem 

vápenatých iontů do buněk. Vstup Ca
2+

 závisí na správné struktuře AC domény a ne 

na translokaci polypeptidu jako takového (FISER et al., 2007). 

K cytotoxicitě CyaA na CD11b
+
 buňkách přispívá také schopnost toxinu vytvářet 

kation selektivní póry (BASLER et al., 2006; HEWLETT et al., 2006). 

 

3.1.5 Doprava antigenů do antigen prezentujících buněk 

Geneticky detoxifikovaný (enzymaticky inaktivní) CyaA je schopen vazby 

na profesionální antigen-prezentující buňky, které mají v membráně receptor 

CD11b/CD18. Tyto buňky jsou schopné prezentovat cizorodé antigeny a následně jsou 

schopné aktivovat T-buněčnou odpověď proti příslušnému antigenu (obr. 4). CyaA by 

se díky schopnosti vazby na antigen-prezentující buňky mohl stát v budoucnu vhodným 

nástrojem pro dopravu cizorodých antigenů a tím vhodným nástrojem pro aktivaci 

obrany proti virům a nádorům nebo vnitrobuněčným parazitům (EL AZAMI EL 
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IDRISSI et al., 2002; FAYOLLE et al., 1999; SIMSOVA et al., 2004). Výhodou CyaA 

je, že dokáže do buňky dopravit až 200 aminokyselinových zbytků dlouhý polypeptid 

vložený do AC domény (GMIRA et al., 2001). Fragmenty těchto cizorodých peptidů 

jsou pak vystaveny na MHC (z anglického Major Histocompatibility Complex) 

glykoproteinech I. třídy na povrchu buňky, kde mohou indukovat specifickou CD8
+
 

imunitní odpověď T-lymfocytů (GUERMONPREZ et al., 1999; OSICKA et al., 2000; 

SEBO et al., 1995). Po endocytóze toxoidu zprostředkované receptorem CD11b/CD18 

ale mohou být cizorodé epitopy vystavovány i na MHC glykoproteinech II. třídy, což 

vede k aktivaci CD4
+
 T-lymfocytů (LOUCKA et al., 2002; SCHLECHT et al., 2004). 

Nedávno bylo také ukázáno, že CyaA může současně dopravovat do dendritických 

buněk jak CD8
+
 T-buněčný epitop, tak CD4

+ 
T-buněčný epitop (SCHLECHT et al., 

2004). Schopnost vyvolávat současně prezentaci epitopů na MHC molekulách I. a II. 

třídy pomocí cyklázového toxoidu lze tedy využít součastně pro indukci specifické 

CD8
+
 a CD4

+ 
T-buněčné odpovědi, což je důležité pro eliminaci některých nádorů 

a virových infekcí (SCHLECHT et al., 2004; SIMSOVA et al., 2004). Konkrétně byly 

sestaveny CyaA toxoidy s vloženým epitopem z viru lymfocytární choriomeningitidy 

(LCMV). Imunizace myší tímto toxoidem vedla k aktivaci CD8
+
 T-buněčné odpovědi 

a zabránila úmrtí myší v důsledku působení virulentního kmene LCMV (FAYOLLE et 

al., 2001; SARON et al., 1997). Z nádorových proteinů mohou CyaA toxoidy vyvolat 

specifickou CD8
+
 T-buněčnou odpověď proti vloženému E7 proteinu z lidského 

papillloma viru (MACKOVA et al., 2006; PREVILLE et al., 2005). CyaA toxoid 

s vloženým povrchovým proteinem z Plasmodium berghei, CSP (z angl. 

CircumSporozoite Protein), modelový systém pro studium malárie, také aktivuje CD8
+
 

T-buněčnou odpověď proti sporozoitům P. berghei a pokud je zkombinován 

s protilátkou proti CTLA4 (CD152) během iunizace, brání i úmrtí myší po aplikaci 

sporozoitů (TARTZ et al., 2006). 

CyaA toxoidy s vloženými epitopy se nyní nacházejí v klinických testech (fáze I/II) 

na pacientech trpících nádorem děložního čípku a melanomy.  
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Obrázek 4: Doprava antigenů do antigen prezentující buňky pomocí CyaA toxoidu 

CyaA toxoid se váže na antigen-prezentující buňky. Po interakci s buňkou může prezentovat cizorodý 

antigen dvěma různými mechanizmy. Po translokaci AC domény s vloženým epitopem je AC doména 

proteolyticky degradována v proteazómu a poté je pomocí peptidových pump transportována 

do endoplazmatického retikula, kde asociuje s MHC I molekulami. Poté jsou MHC I s navázaným 

epitopem vystaveny na povrchu buňky, kde aktivují CD8+ T- lymfocyty. Druhým způsobem dopravy 

cizorodých antigenů pomocí CyaA toxoidu do buňky je receptorem zprostředkovanou endocytózou. 

Endozóm s CyaA fúzuje s váčkem odštěpeným od Golgiho aparátu, který obsahuje MHC II 

glykoproteiny. MHC II glykoproteiny s navázaným epitopem je poté vystaven na povrchu buňky, kde 

dochází k aktivaci CD4+ T-buněčné odpovědi proti cizorodému antigenu. 

 

3.2 Inflamazom 

Při obraně proti patogenním mikroorganizmům nám pomáhá vrozená i adaptivní 

imunita. Adaptivní imunita poskytuje specifickou imunitní odpověď, ale její nástup není 

okamžitý. V první linii při obraně proti cizorodým patogenům je imunita vrozená, která 

je dána geneticky a nemění se po opakované aktivaci patogenem.  

K vrozené imunitě patří mimo jiné tzv. PRRs (z anglického Pattern Recognition 

Receptors). PRRs jako první rozpoznávají mikroorganizmy, a to díky konzervovaným 

mikrobiálním strukturám - tzv. PAMPs (z anglického Pathogen Associated Molecular 



24 

Patterns) (KAWAI and AKIRA, 2006). PRRs také rozpoznávají poškození buňky a to 

díky tzv. DAMPs (z anglického Danger Associated Moleculat Patterns). 

Z membránově vázaných PRRs jsou nejlépe známy tzv. Toll-like receptory (TLRs), 

které rozpoznávají mikrobiální části na povrchu buňky nebo v endozomech (KAWAI 

and AKIRA, 2006). PRRs se také mohou nacházet volně v cytoplazmě. K těmto PRRs 

patří například NLR (z anglického NOD - Nucleotide-binding Oligomerization Domain 

-Like Receptors), které rozpoznávají především bakteriální komponenty (INOHARA et 

al., 2005). 

K NLR patří i NALP1, Kryopyrin/NALP3 a IPAF. Tyto NLR tvoří v cytozolu 

buňky velké multiproteinové komplexy (~ 700 kDa) zodpovědné za aktivaci kaspázy-1. 

Tyto komplexy se nazývají inflamazomy, jsou součástí vrozené imunity a pomáhají 

rozpoznat bakteriální a virové infekce (MARTINON et al., 2002). Aktivace 

inflamazomu a následná aktivace kaspázy-1 vede k maturaci buněk a uvolnění 

pro-zánětlivých cytokinů IL-1β a IL-18.  

Kaspáza-1 štěpí řadu buněčných substrátů, což může vést k diferenciaci 

či proliferaci buňky, nebo k zánětlivé reakci (FISCHER et al., 2003). Aktivace 

kaspázy-1 může také vést k buněčné smrti často spojené se zánětlivou reakcí. Tato 

buněčná smrt se nazývá pyroptóza (FINK and COOKSON, 2005).  

Interleukiny IL-1β a IL-18 se uplatňují při infekci, zánětu a autoimunitních 

procesech (DINARELLO, 1996, 1998). Signalizační kaskáda založená na IL-1β 

aktivuje jaderný faktor NF-κB a mitogen-aktivované protein kinázy MAPK, což vede 

mimo jiné k produkci zánětlivých cytokinů (BERGMAN et al., 2003; LUO et al., 1997; 

MATTHEWS and O'NEILL, 1999; SHIRAKAWA et al., 1989; ZHU et al., 1998). 

IL-18 především spouští produkci IFN-γ v aktivovaných T-buňkách a NK buňkách 

(DAO et al., 1998; GHAYUR et al., 1997; OKAMURA et al., 1995; YOSHIMOTO et 

al., 1998).  

 

3.2.1 Struktura inflamazomu 

Vytvoření inflamazomu je aktivováno NLRs, které rozpoznávají mikrobiální části 

v cytozolu buňky. NLRs obvykle obsahují následující domény: na N- konci interakční 

doménu CARD (z anglického Caspase Activation and Recruitment Domain), která 

zprostředkuje interakci 2 proteinů, nebo pyrin efektorovou doménu. Dále NACHT 



25 

doménu zodpovědnou za vazbu nukleotidů, která tvoří oligomery. Na C-konci je různý 

počet leucin bohatých oblastí (tzv. LRR) (obr. 5) (BENT and MACKEY, 2007).  

 

 

Obrázek 5: Mechanizmus regulace sekrece IL-1β a IL-18. 

NLR jsou aktivovány, oligomerizují a váží adaptorový protein ACS. ACS posléze naváže a aktivuje 

kaspázu-1. Kaspáza-1 štěpí prekurzory interleukinů na jejich aktivní a sekretované formy (upraveno 

z BRYANT and FITZGERALD, 2009). 

 

U všech dosud popsaných typů inflamazomů je ještě adaptorový protein ACS  

(z angl. apoptosis-associated speck-like protein containing a C-terminal CARD), který 

zprostředkovává kontakt mezi NLRs a kaspázou-1.  

Kaspáza-1 je cysteinová proteáza, která štěpí pro-IL-1β a pro-IL-18 na jejich aktivní 

formy IL-1β a IL-18. Interleukiny jsou následně sekretovány z buňky. Kaspáza-1 je 

produkována ve formě zymogenů (pro-kaspáza-1). Zymogeny obsahují interakční 

CARD domény, které zajišťují přiblížení dvou nebo více zymogenů. Po přiblížení se 

zymogeny vzájemně štěpí za vzniku aktivních heterodimerních kaspáz-1 skládajících se 

z řetězců o velikosti 10 a 20 kDa (BOATRIGHT et al., 2003; MARTINON and 

TSCHOPP, 2007; SALVESEN and DIXIT, 1999; YAMIN et al., 1996).  

 

3.2.2 Typy inflamazomů 

Nejlépe prozkoumány jsou čtyři typy inflamazomů: IPAF (z angl. ICE 

Protease-Activating Factor) (FRANCHI et al., 2006; MARIATHASAN et al., 2004; 

MIAO et al., 2006), NALP1 inflamazom (z angl. NACHT domain-, Leucine-rich 

repeat- and PYD-containing protein 1) (BOYDEN and DIETRICH, 2006; MARTINON 

et al., 2002), NALP3/kryopyrin inflamazom (KANNEGANTI et al., 2006a; 
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MARIATHASAN et al., 2006; MARTINON et al., 2004) a inflamazom aktivovaný 

bakterií Francisella tularensis (MARIATHASAN et al., 2005; MARIATHASAN et al., 

2006). 

IPAF inflamazom je aktivovaný bakteriemi Salmonella typhimurium (FRANCHI et 

al., 2006; MARIATHASAN et al., 2004; MIAO et al., 2006), Legionella pneumophila 

(AMER et al., 2006; ZAMBONI et al., 2006), Pseudomonas aeruginosa (FRANCHI et 

al., 2007; MIAO et al., 2008; SUTTERWALA et al., 2007), nebo Shigella flexneri 

(obr. 6) (SUZUKI et al., 2007). Tyto bakterie aktivují inflamazom flagelinem, který je 

do buňky přenášen jejich sekrečními systémy. Výjimkou je S. flexneri, která flagelin 

postrádá. Způsob, kterým tato bakterie aktivuje inflamazom je zatím neznámý.  

NALP1 inflamazom je aktivován letálním toxinem bakterie Bacillus anthracis 

(obr. 6) (EZZELL et al., 1984). Tento toxin má dvě podjednotky: póro-tvorný 

protektivní antigen (PA) a metaloproteázu letální faktor (LF). Protektivní antigen slouží 

k dopravě letálního faktoru do buňky. Letální faktor následně štěpí zatím neznámý 

faktor a tím aktivuje kaspázu-1 (FINK et al., 2008). 

 

 

Obrázek 6: Model aktivace IPAF a NALP1b inflamazomu. 

Salmonella typhimurium, Legionella pneumophila a Pseudomonas aeruginosa aktivují IPAF inflamazom 

flagelinem. Shigella flexneri aktivuje IPAF inflamazom neznámým PAMP. Nalp1b inflamazom 

rozpoznává buněčný substrát stěpený letalním faktorem anthrax toxinu. 
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3.2.3 Aktivace NALP3 inflamazomu 

Další cesta k aktivaci kaspázy-1 vede přes kryopyrin/NALP3 inflamazom. Může být 

aktivován celou řadou podnětů včetně mikrobiálních (obr. 7). Přesný mechanizmus, 

kterým je těmito stimuly aktivován, nebyl dosud popsán. 

Bylo ukázáno, že NALP3 inflamazom mohou aktivovat různé molekuly spojené 

s bakteriemi. Nazývají se PAMPs (z angl. Pathogen Associated Molecular Patterns) 

a patří mezi ně látky jako lipopolysacharid, peptidoglykan – degradační produkt 

bakteriální buněčné stěny, bakteriální muramyl dipeptid a bakteriální a virová nukleová 

kyselina (KANNEGANTI et al., 2006a; KANNEGANTI et al., 2006b; STROMINGER, 

2007).  

NALP3 inflamazom může být také aktivován různými krystaly. Nejprve bylo 

ukázáno, že NALP3 inflamazom mohou aktivovat krystaly urátu sodného, které 

vznikají z kyseliny močové (MARTINON et al., 2006). Její výskyt je spojen s dnou a je 

také uvolňována z umírajících buněk jako produkt katabolizmu purinů (SHI et al., 

2003).  

Dalšími krystaly aktivující NALP3 inflamazom jsou krystaly hydroxinu hlinitého. 

Hydroxid hlinitý je již dlouho používán jako adjuvans ve vakcínách a je zásadní 

pro vyvolání zánětlivé imunitní odpovědi proti cizorodému peptidu. Teprve nedávno 

bylo ukázáno, že imunitní odpověď je spojena s aktivací NALP3 inflamazomu 

(EISENBARTH et al., 2008; HORNUNG et al., 2008; KOOL et al., 2008; LI et al., 

2008). NALP3 inflamazom hraje roli v aktivaci specifické protilátkové odpovědi 

na antigen s hliníkovým adjuvans (KOOL et al., 2008; LI et al., 2008). 

Amyloid-β, hlavní složka amyloidových plaků při Alzheimerově chorobě, také 

aktivuje NAPL3 inflamazom (HALLE et al., 2008). Stejně tak inhalace křemenných 

a azbestových krystalů (CASSEL et al., 2008; DOSTERT et al., 2008; HORNUNG et 

al., 2008). Příjem částic fagocytózou, jako amyloid-β, křemenné nebo hliníkové 

krystaly, vede k rozpadu lyzozomů (HALLE et al., 2008; HORNUNG et al., 2008). 

Z lyzozomů se následně uvolňuje lyzozomální proteáza katepsin B. Katepsin B je 

zodpovědný za sekreci IL-1β po působení řady aktivátorů závislých na fagocytóze 

(HALLE et al., 2008; HORNUNG et al., 2008). 

Také tvorba reaktivních kyslíkových radikálů je společná mnoha aktivátorům 

NAPL3 inflamazomu. Po vystavení buněk křemenným, azbestovým a hliníkovým 

krystalům nebo krystalům urátu sodného dochází k produkci kyslíkových radikálů 
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(CASSEL et al., 2008; DOSTERT et al., 2008; EISENBARTH et al., 2008; FUBINI 

and HUBBARD, 2003; SIMEONOVA and LUSTER, 1995). ATP a nigericin mohou 

také aktivovat produkci kyslíkových radikálů (CRUZ et al., 2007). Přesný vliv 

reaktivních kyslíkových radikálů na aktivaci NAPL3 inflamazomu nebyl dosud 

objasněn. Bylo ale ukázáno, že redoxní potenciál kaspázy-1, případně NAPL3 

inflamazomu, je klíčový pro sekreci IL-1β a IL-18 (MEISSNER et al., 2008).  

Další cesta k aktivaci NALP3 inflamazomu vede přes Pannexin-1. Skupina 

pannexinů má 3 členy a to Pannexin 1, 2 a 3. Vyskytují se u savců a jsou homologní 

s innexiny. Innexiny tvoří tzv. vodivé spoje u bezobratlých živočichů (BARANOVA et 

al., 2004; BRUZZONE et al., 2003). Pannexin-1 je stejně jako vodivé spoje schopen 

propojovat dvě buňky a umožňovat průchod látek z jedné buňky do druhé 

(BRUZZONE et al., 2003; VANDEN ABEELE et al., 2006). Pannexin-1 také tvoří 

neselektivní kanály v membráně buňky (BAO et al., 2004; BRUZZONE et al., 2005; 

BRUZZONE et al., 2003; PELEGRIN and SURPRENANT, 2006). K aktivaci 

Pannexinu-1 dochází po otevření kationtového kanálu P2X7 receptoru (LOCOVEI et al., 

2007; PELEGRIN and SURPRENANT, 2006, 2007; SOLLE et al., 2001). P2X7 

receptor se otevírá vlivem extracelulárního ATP a jeho otevření vede k úniku 

draselných iontů z buněk a vstupu vápenatých iontů do buněk (BUISMAN et al., 1988). 

ATP patří k tzv. DAMPs a je uvolňováno z umírajících buněk. Aktivace NALP3 

inflamazomu pomocí ATP je nejlépe prostudovaným mechanizmem aktivace tohoto 

inflamazomu (EISENBARTH and FLAVELL, 2009).  

Pannexin-1 může být také aktivován nigericinem a maitotoxinem (PELEGRIN and 

SURPRENANT, 2006, 2007). Nigericin je antibiotikum produkované bakterií 

Streptomyces hygroscopicus. Funguje jako ionofor a způsobuje únik draselných iontů 

z buněk. Maitotoxin je toxin produkovaný řasou Gambierdiscus toxicus. Jde o jeden 

z nejúčinnějších známých toxinů a bývá příčinou otravy po konzumaci mořských 

živočichů (TAKAHASHI et al., 1982). Jde o velice účinný toxin, který dokáže zabít 

myš už při dávkách 0,2 μg/kg (LEGRAND et al., 1982; TERAO et al., 1989; TERAO et 

al., 1988). Maitotoxin tvoří v membráně buňky pór, kterým mohou procházet K
+
, Ca

2+
 

a Na
+ 

ionty (MARTINEZ-FRANCOIS et al., 2002). 

Aktivace póru Pannexinu-1 účinkem ATP, nigericinu a maitotoxinu vede k aktivaci 

NAPL3 inflamazomu (PELEGRIN and SURPRENANT, 2006, 2007). Přesný způsob, 

jakým je Pannexin-1 propojen s aktivací inflamazomu nebyl dosud objasněn. Sekrece 

IL-1β po účinku ATP a nigericinu je také závislá na katepsinu B (CHU et al., 2009). 
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NALP3 inflamazom může být aktivován také bakteriálními toxiny, jako jsou 

například listeriolyzin O, aerolyzin, α-hemolyzin nebo tetanolyzin O. Jde o toxiny 

s póro-tvornou nebo membránu poškozující aktivitou. Toxiny tvoří v membráně buňky 

pór, kterým například mohou z buňky unikat draselné ionty, nebo do buněk mohou 

vstupovat ionty vápníkové. Oba tyto jevy mohou aktivovat NALP3 inflamazom 

(FRECHE et al., 2007).  

Listeria monocytogenes je grampozitivní bakterie, která po fagocytóze uniká 

z vakuol pomocí listeriolyzinu O (LLO) a následně se replikuje v cytoplazmě 

makrofágů (PORTNOY et al., 1992). Listeriolyzin O je póro-tvorný toxin aktivujicí 

NAPL3 inflamazom (GURCEL et al., 2006; MARIATHASAN et al., 2006). Listeria 

monocytogenes může aktivovat i IPAF inflamazom pomocí flagelinu uvolněného 

do cytosolu při infekci (WARREN et al., 2008). 

Aerolyzin je produkován bakteriemi Aeromonas jako inaktivní prekurzor 

proaerolyzin. Proaerolyzin je proteolyticky štěpen hostitelskými enzymy na aktivní 

formu (ABRAMI et al., 2000). Prekurzor i stěpený toxin se specificky váží na proteiny 

s glykosylfosfatidylinositolovou kotvou na cílových buňkách (ABRAMI et al., 2000). 

Navázaný toxin v membráně oligomerizuje a tvoří kruhové heptamery v lipidových 

mikrodoménách (ABRAMI and VAN DER GOOT, 1999). Tvorba póru v membráně 

způsobuje její propustnost pro malé ionty, ale nikoliv proteiny (ABRAMI et al., 2000). 

Bylo ukázáno, že tento toxin aktivuje kaspázu-1 po umožnění úniku draselných iontů 

z buňky (GURCEL et al., 2006) a to nejen přes NALP3, ale i přes IPAF inflamazom 

(GURCEL et al., 2006). 

Staphylococcus aureus je grampozitivní bakterie, která mimo jiné produkuje 

α-hemolyzin. Jde o póro-tvorný toxin tvořící v membráně buňky pór propustný 

pro monovalentní ionty a při vyšších koncentracích i Ca
2+ 

ionty. Bylo ukázáno, že tento 

toxin aktivuje NALP3 inflammazom a to díky jeho cytolytickým schopnostem 

(CRAVEN et al., 2009). Jiný článek ovšem ukazuje, že pro aktivaci kaspázy-1 stačí 

monomery α-toxinu (SRIVASTAVA et al., 2009). 

Tetanolyzin O je toxin produkovaný bakterií Clostridium tetani a patří 

k cytolyzinům vážících se na cholesterol. Umožňuje průchod iontů 

přes cytoplazmatickou membránu. Bylo ukázáno, že tento toxin také aktivuje NALP3 

inflamazom a to v závislosti na úniku draselných iontů z buňky, vstupu iontů 

vápenatých a také v závislosti na aktivitě katepsinu B (CHU et al., 2009). 
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Mycobacterium tuberculosis a Mycobacterium marinum mohou svým sekrečním 

systémem ESX-1 také aktivovat NALP3 inflamazom (KOO et al., 2008). Úloha ESX-1 

sekrečního systému v patogenezi bakterie je zatím neznámá, ale účastní se úniku 

bakterie z fagozomů, ovlivňuje pohyb váčků v hostitelské buňce a podílí se na její lyzi 

(GAO et al., 2004; MACGURN and COX, 2007; STANLEY et al., 2003). 

Jak bylo ukázáno již dříve (WALEV et al., 1995), inkubace buněk v médiu 

s vysokou koncentrací draselných iontů zruší sekreci IL-1β po aktivaci buněk bakterií 

Staphylococcus aureus. Koncentrace draselných iontů v buňce je asi 140 mM. Bylo 

ukázáno, že při vnitrobuněčné koncentraci draselných iontů pod 90 mM dochází 

ke spontánní aktivaci NAPL3 inflamazomu, zatímco při vyšších koncentracích je jeho 

aktivaci zabráněno (PETRILLI et al., 2007).  

K úniku draselných iontů z buňky dochází po působení doposud všech známých 

aktivátorů NALP3 inflamazomu (MARIATHASAN et al., 2004; PETRILLI et al., 

2007). Z toho vyplývá, že pro aktivaci NALP3 inflamazomu je potřeba nízká hladina 

draselných iontů v buňce. Přesná úloha vnitrobuněčné koncentrace draselných iontů 

v aktivaci NALP3 inflamazomu a kaspázy-1 ale vyžaduje další zkoumání.  

Způsob, jakým NALP3 inflamazom rozpoznává různé signály k jeho aktivaci je 

doposud neznámý. Spekuluje se o možnosti, že všechny signály rozpoznává přes pokles 

vnitrobuněčné hladiny draselných iontů, tvorbu reaktivních kyslíkových radikálů, 

nebo katepsin B jako signál nebezpečí po poškození lyzozomu.  
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Obrázek 7: Model aktivace NALP3 inflamazomu 

Různé endogenní a exogenní signály aktivují přes NALP3 inflamazom kaspázu-1, která následně štěpí 

pro-zánětlivé cytokiny a ty jsou dále sekretovány ven z buňky. Mechanizmus, jakým jsou tyto signály 

propojeny s aktivací NALP3 inflamazomu je doposud neznámý. 
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4 Experimentální část 

4.1 Chemikálie, materiál a přístrojové vybavení 

4.1.1 Seznam použitých chemikálií 

[α-
32

P]ATP, M.G.P., Zlín, ČR 

[2,8-
3
H]cAMP, INC, USA. 

β-merkaptoethanol, Calbiochem, SRN. 

Acetát draselný, Fluka, USA. 

Adenosin-5'-trifosfát (ATP), Sigma-Aldrich, USA. 

Adenosin-3', 5'-(cyklický) monofosfát (cAMP), Sigma-Aldrich, USA. 

Akrylamid, Serva, SRN. 

Ampicilin, Biotika, SR. 

Antibiotika pro tkáňové kultury: Antibiotic Antimycotic Solution (100krát  

koncentrovaná) 10 000 jednotek penicilinu, 10 mg streptomycinu a 25 μg/ml 

amphotericinu B, Sigma-Aldrich, USA. 

Bacto-trypton, Oxoid, UK. 

Bakteriologický agar, Oxoid, UK. 

Bromfenolová modř, Sigma-Aldrich, USA. 

Citrát trisodný, Lachema, ČR. 

Coomassie Brilliant Blue R-250, Serva, SRN. 

Diethylaminoethyl–Sepharosa (DEAE-Sepharosa) CL-6B, Sigma-Aldrich, USA. 

Dihydrogenfosforečnan draselný, Sigma-Aldrich, USA. 

Dihydrogenfosforečnan sodný (dihydrát), Lach-Ner, s. r. o., ČR. 

Dimethylsulfoxid (DMSO), Sigma-Aldrich, USA. 

Dithiothreitol (DTT), Serva, SRN. 

Dodecylsulfát sodný (SDS), Serva, SRN. 

Dulbecco´s modified Eagle´s médium (DMEM), PAA Laboratories, Rakousko. 

Ethanol, Lach-Ner, s. r. o., ČR. 

Ethylendiamintetraoctová kyselina (EDTA), Serva, SRN. 

Fetální hovězí sérum (FCS), GIBCO, USA. 

Glukosa, Lach-Ner, s. r. o., ČR. 

Glukosa (25 % roztok), Přípravna médií, ČR. 
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Glycerol, Lach-Ner, s. r. o., ČR. 

Glycin, Serva, SRN. 

Hovězí sérový albumin - Albumin Fraktion V (BSA), Carl Roth, SRN. 

Hydrogenfosforečnan disodný (dodekahydrát), Lach-Ner, s. r. o., ČR. 

Hydrogenuhličitan sodný, Lach-Ner, s. r. o., ČR. 

Hydroxid draselný, Lachema, ČR. 

Hydroxid sodný, Lach-Ner, s. r. o., ČR. 

Chlorid amonný, Sigma-Aldrich, USA. 

Chlorid draselný, Lachema, ČR. 

Chlorid hořečnatý (hexahydrát), Sigma-Aldrich, USA. 

Chlorid manganatý (tetrahydrát), Fluka, USA. 

Chlorid sodný, Lach-Ner, s. r. o., ČR. 

Chlorid vápenatý, Lachema, ČR. 

Chlorophenol red-β-D-galactopyranoside (CRPG), Sigma-Aldrich, USA. 

Imidazol, Sigma-Aldrich, USA. 

Izopropanol, Lach-Ner, s. r. o., ČR. 

Izopropyl β-D-thiogalaktopyranozid (IPTG), Sigma-Aldrich, USA. 

Kvasničný extrakt, Oxoid, UK. 

Kyselina chlorovodíková, Lach-Ner, s. r. o., ČR. 

Kyselina N-(2-Hydroxyethyl) piperazin-N'-2-ethansulfonová (HEPES), Serva, SRN. 

Kyselina octová, Lach-Ner, s. r. o., ČR. 

Kyselina orthofosforečná 85 %, Lach-Ner, s. r. o., ČR. 

Kyselina sírová, Lach-Ner, s. r. o., ČR. 

L-glutamin (3 % roztok), Přípravna médií, ČR. 

Lipopolysacharid (LPS) – Escherichia coli 0111:B4, Sigma-Aldrich, USA. 

Methanol, Lach-Ner, s. r. o., ČR. 

Močovina, Merck, SRN. 

Sada ELISA na detekci IL-1β - Mouse IL-1β ELISA MAX
TM

 Standard Sets,  

BioLegend, USA. 

N
6
,2′-O-Dibutyryladenosine 3′,5′-cyclický monofosfát sodný, Sigma-Aldrich, USA. 

N,N,N',N'-tetramethylethylendiamin (TEMED), Serva, SRN. 

N,N'-methylen-bisakrylamid, Serva, SRN. 

Neutrální aktivní oxid hlinitý 90, Merc, SRN. 

Nigericin, Fluka, USA. 



34 

Nonidet P 40 Substitute (NP-40), Fluka, USA. 

Octan draselný, Lachema, Neratovice, ČR. 

Octan sodný, Fluka, USA. 

o-Phenylendiamin (OPD), Sigma-Aldrich, USA. 

Ouabain, Sigma-Aldrich, USA. 

Pankreatická ribonukleáza (RNáza), Fermentas International Inc., Kanada. 

PBFI/AM (1,3-Benzendikarboxylová kyselina, 4,4´-[1,4,10,13-tetaoxa-7,16- 

diazacyklooktadekan-7,16-diylbis(5-methoxy-6,2-benzofurandiyl)]bis-

tetrakis[(acetyloxy)methyl]ester), Molecular Probes, Eugene, USA. 

Peroxid vodíku 30 %, Lach-Ner, s. r. o., ČR. 

Persulfát amonný (APS), Serva, SRN. 

Phenyl-Sepharosa CL-4B, Pharmacia, Praha, ČR. 

Pluronik F-127, Sigma-Aldrich, USA. 

Proteinový standard PageRuler Unstained Protein Ladder, Fermentas International  

Inc., Kanada. 

Pyruvát (1,1 % roztok), Přípravna médií, ČR. 

Roswell Park Memorial Institute (RPMI) médium, Přípravna médií, ČR. 

Scintilační roztok, GE Healthcare, UK. 

Síran hořečnatý (heptahydrát), Fluka, USA. 

Síran sodný, Sigma-Aldrich, USA. 

Tetracyklin, Sigma-Aldrich, USA. 

Thiamin hydrochlorid, Calbiochem, SRN. 

Tris(hydroxymethyl)-aminomethan (Tris), Serva, SRN. 

Tris-hydrochlorid (Tris-HCl), Serva, SRN. 

Triton X-100, Serva, SRN. 

Tween 20, Sigma-Aldrich, USA. 

Uhličitan sodný, Serva, SRN. 

Valinomycin, Sigma-Aldrich, USA. 

 

Všechny použité chemikálie dosahovaly analytické čistoty. 
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4.1.2 Přístrojové vybavení 

Bürkerova komůrka, Marienfeld, SRN. 

Centrifuga Biofuge pico, Heraeus Instruments, SRN. 

Centrifuga Eppendorf 5415 R, Eppendorf AG, SRN. 

Centrifuga Rotanta 406 R, Hettich Zentrifugen, SRN. 

Centrifuga Sorvall RC26 Plus, Du Pont Instruments, USA. 

Centrifuga Universal 32 R, Hettich Zentrifugen, SRN. 

CO2 inkubátor MCO-17AIC, SANYO Electric Biomedical Co., Ltd., Japonsko. 

CO2 inkubátor MCO-18AIC(UV), SANYO Electric Biomedical Co., Ltd., Japonsko. 

Digitální analytické váhy AB-104 S, Mettler Toledo, USA. 

Digitální váhy HF-2000G, A&D Weighing, USA. 

Elektroforéza Mini-PROTEAN II, Bio-Rad, USA. 

FluoroMax-3, Jobin Yvon Horriba, Francie. 

Invertovaný mikroskop IX 71, Olympus, Japonsko. 

Laboratorní třepačka LT-2, Kavalier, ČR. 

Laminární box BioStar, Telstar, Španělsko. 

Laminární box EF / A 6, Clean Air Techniek B. V., Nizozemí. 

Micro plate reader Safire2, Tecan, Švýcarsko. 

Mrazící box ( –20 °C), Liebherr, Švýcarsko. 

Mrazící box ( –80 °C), Jouan, Francie. 

pH-metr inoLab Level 1, WTW, SRN. 

Scintilační kapalinový počítač WALLAC 1409 DSA, PerkinElmer, USA. 

Spektrofotometr SECOMAM S.250I+, ALC-SECOMAM, Francie. 

Termostatovaný suchý blok Digital Dry Bath, Labnet International Inc., USA. 

Termostatovaná vodní lázeň Assistent 3180, Karl Hecht GmbH&Co KG, SRN. 

Termostatovaná vodní lázeň typ ESc, VEB MLW, SRN. 

Třepačka MaxQ 5000, Thermo Scientific, USA. 

Ultrasonikátor S3000, Misonix, USA. 

Vortex MS2 minishaker, IKA-Works, Inc., USA. 

Zdroj pro elektroforézu PowerPac Basic Power Supply, Bio-Rad, USA. 
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4.1.3 Seznam použitých protilátek 

Monoklonální myší protilátka proti tubulinu, IgG1, Tu01, Exbio a.s., ČR. 

Monoklonální myší protilátka proti CD11b (klon M1/70), Pharmingen, USA. 

Monoklonální protilátka 3D1 - dar od profesora Erika Hewletta (University  

of Virginia School of Medicine, Charlottesville, USA). 

 

4.1.4 Použité roztoky a pufry.  

30 % roztok akrylamidu pro SDS-PAGE elektroforézu: 

Akrylamid ................................... 29 % (w/v) 

N,N'-methylen-bisakrylamid .......... 1 % (w/v) 

 

Barvící roztok pro SDS-PAGE elektroforézu: 

Methanol ............................................ 225 ml 

Destilovaná voda ................................ 225 ml 

Kyselina octová .................................... 50 ml 

Coomassie Brilliant Blue R-250 ............ 0,5 g 

 

Citrátový pufr: pH 5,0 

Citrát trisodný...................................... 0,1 M 

pH se upraví pomocí H3PO4 

 

Činidlo Bradfordové: 

Coomassie Brilliant Blue R-250 0,01 % (w/v) 

Ethanol ........................................ 4,7 % (v/v) 

H3PO4 .......................................... 8,7 % (v/v) 

 

Odbarvovací roztok pro SDS-PAGE elektroforézu: 

Methanol ............................................ 250 ml 

Destilovaná voda ................................ 650 ml 

Kyselina octová .................................. 100 ml 
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PBS: pH 7,4 

NaCl ................................................ 138 mM 

KCl ..................................................... 3 mM 

Na2HPO4 ........................................... 12 mM 

KH2PO4 ............................................... 2 mM 

 

PBST: 

Tween-20............................................ 0,05 % 

v PBS 

 

Reakční směs pro stanovení cyklázové aktivity: 

Tris-HCl (pH 8,0) .............................. 60 mM 

MgCl2 .................................................. 7 mM 

CaCl2 ................................................ 0,1 mM 

Triton X-100 ................................ 0,1 % (v/v) 

BSA ................................................. 1 mg/ml 

Kalmodulin ......................................... 1 mM 

cAMP ............................................... 0,1 mM 

[2,8-
3
H]cAMP ........................ asi 200 dpm/μl 

ATP ..................................................... 2 mM 

[α-
32

P]ATP ........... asi 10 000–20 000 dpm/μl 

 

Rozdělovací gel pro SDS-PAGE elektroforézu 7,5 %: pH 8,8 

30 % roztok akrylamidu..................... 1,24 ml 

Destilovaná voda ................................. 1,8 ml 

1 M Tris-HCl pufr (pH 8,8)................ 1,87 ml 

10 % SDS .............................................. 50 μl 

25 % APS ........................................... 12,5 μl 

TEMED .............................................. 12,5 μl 

 

Roztok I: pH 8 

Glukosa ............................................. 50 mM 

Tris-HCl ............................................ 25 mM 

EDTA ................................................ 10 mM 
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Roztok II: 

NaOH ............................................... 0,2 mM 

SDS ............................................... 1 % (w/v) 

 

Roztok III: 

5 M acetát draselný ............................... 60 ml 

Kyselina octová ................................. 11,5 ml 

Destilovaná voda ............................... 28,5 ml 

 

TB pufr: 

HEPES .............................................. 10 mM 

CaCl2 ................................................. 15 mM 

KCl ................................................. 250 mM 

pH se upraví na 6,7 pomocí 1 M KOH a poté se přidá MnCl2 do výsledné koncentrace 

55 mM. Roztok se sterilizuje filtrací přes filtry o velikosti pórů 0,22 μm 

 

TC: 

Tris-HCl pH 8.................................... 50 mM 

CaCl2 ................................................ 0,2 mM 

 

TCT: 

Tris-HCl pH 8.................................... 50 mM 

CaCl2 ................................................ 0,2 mM 

Triton X-100 ......................................... 0,1 % 

TE pufr: pH 8 

Tris-HCl ............................................ 10 mM 

EDTA .................................................. 1 mM 

 

TEU4 pufr: pH 8 

Tris-HCl ............................................ 50 mM 

EDTA .................................................. 2 mM  

Močovina ............................................... 4 M 
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TN pufr: pH 8 

Tris-HCl ............................................ 50 mM 

NaCl ....................................................... 1 M 

 

TNC: 

Tris-HCl pH 7,4 ............................... 150 mM 

NaCl ................................................ 150 mM 

CaCl2 ................................................... 2 mM 

 

Tris-glycinový pufr: pH 8,3 

Tris .................................................... 25 mM 

Glycin ............................................. 250 mM 

SDS ............................................ 0,1 % (w/v) 

 

TUC pufr: pH 8,0 

Tris-HCl ............................................ 50 mM 

Močovina ............................................... 8 M 

CaCl2 ................................................ 0,2 mM 

 

TUE pufr: pH 8,0 

Tris-HCl ............................................ 50 mM 

Močovina ............................................... 8 M 

EDTA .................................................. 2 mM 

 

TUN-A pufr: pH 8,0 

Tris-HCl ............................................ 50 mM 

Močovina ............................................... 8 M 

NaCl ................................................ 120 mM 

 

TUN-B: pH 8,0 

Tris-HCl ............................................ 50 mM 

Močovina ............................................... 8 M 

NaCl ................................................ 200 mM 
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Uhličitanový pufr: pH 9,5 

NaHCO3 ................................................ 8,4 g 

Na2CO3 ............................................... 3,56 g 

deionizovaná H2O........................ do 1000 ml 

 

Vzorkový pufr pro SDS-PAGE elektroforézu (5x koncentrovaný): pH 6,8 

Tris-HCl .......................................... 250 mM 

DTT ................................................ 500 mM 

SDS ............................................. 10 % (w/v) 

Bromfenolová modř.................... 0,5 % (w/v) 

Glycerol ....................................... 50 % (v/v) 

Roztok se uchovává zamražený při teplotě -20 °C. Před použitím se přidá 

β-merkaptoethanol do výsledné koncentrace 10 % (v/v). 

 

Z pufr: pH 7,0 

PBS ................................................... 48,8 ml 

1 M MgCl2 .......................................... 450 μl 

10 % NP-40 ......................................... 625 μl 

β-merkaptoethanol ................................... 1 μl 

CRPG ................................................. 4,5 mg 

Vždy čerstvě připravený. 

 

Zaostřovací gel pro SDS-PAGE elektroforézu 5 %: pH 6,8 

30 % roztok akrylamidu....................... 266 μl 

Destilovaná voda ............................... 1,23 ml 

1 M Tris-HCl pufr (pH 6,8).................. 200 μl 

10 % SDS .............................................. 60 μl 

20 % APS .............................................. 20 μl 

TEMED ................................................... 5 μl 
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4.1.4.1 Kultivační média pro bakteriální kultury 

4.1.4.1.1 Tekutá kultivační média 

LB médium (Luria-Bertani médium): 

Bacto-tryptone ........................................ 10 g 

NaCl ......................................................... 5 g 

Kvasničný extrakt ..................................... 5 g 

Deionizovaná voda ..................... do 1 000 ml 

Přidáním 5 M NaOH se upraví pH na hodnotu 7,2. 

 

MDO médium: 

NaH2PO4 .................................................. 1 g 

Na2HPO4 .................................................. 3 g 

NH4Cl ...................................................... 2 g 

Na2SO4 .................................................. 0,5 g 

Thiamin ............................................... 10 mg 

Kvasničný extrakt ................................ 20 mg 

Glycerol .............................................. 20 mg 

Deionizovaná voda ..................... do 1 000 ml 

Přidáním 5 M NaOH se upraví pH na hodnotu 7,0. 

 

SOB (Super Optimal Broth) médium: 

Bacto-tryptone ........................................ 20 g 

Kvasničný extrakt ..................................... 5 g 

NaCl ...................................................... 0,6 g 

KCl ....................................................... 0,2 g 

Deionizovaná voda ............................. 990 ml 

Steriluje se autoklávováním (0,12 MPa, 30 minut). Poté se přidá 10 ml sterilního 

roztoku 1 M MgCl2 a 1 M MgSO4. Takto připravená média se uchovávají při 4 °C. 

 

Médium s ampicilinem: 

Připraví se médium (LB nebo MDO). Po sterilaci a vychladnutí se k médiu přidá 

ampicilin do výsledné koncentrace 150 μg/ml. Takto připravená média se uchovávají 
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při 4 °C. 

 

Médium s tetracyklinem: 

Připraví se LB médium. Po sterilaci a vychladnutí se k médiu přidá tetracyklin do 

výsledné koncentrace 12,5 μM. Takto připravená média se uchovávají při 4 °C. 

4.1.4.1.2 Tuhá kultivační média 

LB médium s ampicilinem: 

Připraví se LB médium a před sterilací se do média přidá 18 g/l bakteriologického 

agaru a po sterilaci a vychladnutí se k médiu přidá ampicilin do výsledné koncentrace 

150 μg/ml. Takto připravená média se uchovávají při 4 °C. 

 

LB médium s tetracyklinem: 

Připraví se LB médium a před sterilací se do média přidá 18 g/l bakteriologického 

agaru a po sterilaci a vychladnutí se k médiu přidá tetracyklin do výsledné koncentrace 

12,5 μM. Takto připravená média se uchovávají při 4 °C. 

4.1.4.2 Kultivační média pro tkáňové linie 

DMEM (Dulbecco´s modified Eagle´s médium): 

Komerčně dostupné s vysokým obsahem glukosy (4,5 g/l), L-glutaminu, 

bez fenolové červeně bylo zakoupeno od firmy PAA Laboratories, Rakousko. 

 

HBSS (Hanks´balanced salt solution) 

NaCl ................................................ 140 mM 

KCl ..................................................... 5 mM 

CaCl2 ................................................... 2 mM 

MgCl2 .................................................. 3 mM 

Hepes pH 7,4 ..................................... 10 mM 

glukosa ....................................................1 % 
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RPMI (Roswell Park Memorial Institute) médium: 

RPMI s NaHCO3 ................................ 450 ml 

L-glutamin (3 % roztok) ......................... 5 ml 

Glukosa (25 % roztok) ............................ 9 ml 

Pyruvát (1,1 % roztok) ......................... 2,5 ml 

Antibiotika (100krát koncentrovaná) ...... 5 ml 

FCS ...................................................... 50 ml 

4.1.4.3 Bakteriální kmeny 

Bakteriální kmen Escherichia coli XL-1 Blue (Stratagene, USA) recA1 endA1 

gyrA96 thi- 1 hsdR17 supE44 relA1 lac [F'proAB lac1q ZΔM15Tn10(Tetr)] byl 

používán pro manipulaci plazmidových DNA a produkci CyaA. 

4.1.4.4 Tkáňové linie 

B3Z - T lymfocyty; adherentní CD8
+
 T buněčná linie exprimující T buněčný 

receptor rozeznávající epitop SIINFEKL z ovalbuminu (aminokyseliny 257-264) 

a produkující po aktivaci β-galaktozidázu (KARTTUNEN et al., 1992). Daroval Darren 

E. Higgins (Harvard Medical School, Boston, MA, 324 USA). 

BMDC dendritické buňky odvozené z kostní dřeně (z angl. Bone-Marow derived 

Dendritic Cells), kultivovány v RPMI médiu obsahující 2 ng/ml stimulačního faktoru 

GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor). Stimulované buňky 

byly sklizeny 7. – 8. den a ihned používány.  

CHO (z anglického Chinese Hamster Ovary) buňky (ATCC - American Type 

Culture Collection, katalogové číslo. CCL-61, USA). 

CHO buňky transfekované lidským CD11b/CD18 (dar od D. Goldenblocka, Boston 

University Schoool of Medicine, Boston, MA, USA). 

J774A.1 myší makrofágová linie (ATCC - American Type Culture Collection, 

katalogové číslo TIB-67, USA). Adherentní myší buněčná linie exprimující na svém 

povrchu receptor CD11b/CD18. 

R3X63- myší myelomová linie produkující GM-CSF (ZAL et al., 1994). Dar od Dr. 

Stefana Borgmanna. 
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4.2 Metody a pracovní postupy 

4.2.1 Uchovávání bakteriálních kmenů 

Kmeny E. coli byly krátkodobě uchovávány na tuhém LB médiu s příslušným 

antibiotikem. Dlouhodobě byly uchovávány ve 40 % glycerolu při teplotě -80 °C. 

 

4.2.2 Příprava superkompetentních buněk Escherichia coli 

Na tuhé LB médium s tetracyklinem byla nanesena suspenze buněk dlouhodobě 

uchovávaného kmene E. coli a dále kultivována (37 °C, 16–24 hodin). Poté byly 2–3 

kolonie E. coli z tuhého LB média přeneseny do 50 ml LB média s tetracyklinem 

a kultivovány přes noc při teplotě 30 °C. Druhý den ráno bylo přeneseno 5 ml noční 

kultury do 500 ml SOB média a pokračovalo se v kultivaci při 30 °C za intenzivního 

třepání a měření optické denzity bakteriální kultury. Po dosažení požadované optické 

denzity (OD 600 = 0,6) byla kultura prudce ochlazena v lázni voda-led a poté 

centrifugována (6 000 g, 4 °C, 10 minut). Sediment bakteriálních buněk E. coli byl 

resuspendován ve 32 ml ledového TB pufru. Následovala inkubace buněčné suspenze 

v lázni voda-led (4 °C, 10 minut) a opětovná centrifugace buněk (6 000 g, 4 °C, 

10 minut). Po odstranění supernatantu byl sediment bakteriálních buněk resuspendován 

ve 4 ml ledového TB pufru. K buněčné suspenzi bylo přidáno DMSO do koncentrace 

7 % (v/v) a po inkubaci v lázni voda-led (4 °C, 10 minut) byla buněčná suspenze 

rozplněna po 200 μl do mikrozkumavek a zamražena v tekutém dusíku. Takto 

připravené superkompetentní buňky E. coli byly dlouhodobě uchovávány při teplotě  

-80 °C. 

 

4.2.3 Transformace plazmidové DNA do superkompetentních buněk 

K 50 μl suspenze superkompetentních buněk byl přidán 1 μl plazmidové DNA 

ze zásobních roztoků, obsah byl šetrně, ale důkladně zamíchán. Směs byla inkubována 

(4 °C, 10 minut) a následně přenesena na 5 minut do vodní lázně o teplotě 37 °C a poté 

ochlazena po dobu 2 minut v ledu. Po přidání 1 ml předehřátého tekutého LB média 

byla kultura inkubována 60 minut (37 °C). Během této doby se plazmid uvnitř 

transformovaných buněk replikuje a zároveň dochází k produkci určitého množství 
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β-laktamázy. V závěru celého procesu bylo vyseto 50 – 200 μl suspenze na tuhé LB 

médium s příslušným antibiotikem. Buňky byly inkubovány (37 °C, 12 – 16 hodin). 

 

4.2.4 Produkce a purifikace CyaA a jeho derivátů 

4.2.4.1 Produkce proteinů 

Buňky E. coli byly transformovány (viz kapitola 4.2.3) plazmidem určeným 

k expresi požadovaného proteinu a inkubovány přes noc na tuhém LB médiu 

s ampicilinem. Druhý den byly do 50 ml tekutého MDO média obsahujícího ampicilin 

přeneseny 2–3 bakteriální kolonie, které nesly plazmid s genem pro požadovaný protein 

a bakterie E. coli byly kultivovány za stálého třepání 12–16 hodin při 37 °C. Následně 

bylo odebráno 5 ml pro zaočkování 500 ml čerstvého MDO média s ampicilinem. 

Bakteriální kultura byla inkubována za nepřetržitého třepání při teplotě 37 °C 

do optické denzity OD600 nm = 0,6. Poté byla produkce proteinu indukována přídavkem 

IPTG (o výsledné koncentraci 1 mM) vzhledem k tomu, že geny kódující CyaA, 

případně CyaC, jsou pod kontrolou inducibilního lac promotoru. Kultura se za stálého 

třepání nechala růst další 4 hodiny, aby mohlo dojít k produkci CyaA. Kultivace bakterií 

byla ukončena prudkým ochlazením narostlé bakteriání kultury v lázni voda-led. 

Pro analýzu vyprodukovaného množství proteinu v buňkách E. coli byl z narostlé 

bakteriální kultury odebrán vzorek (1 ml), který byl dále centrifugován (12 000 g, 

pokojová teplota, 1 minuta). Po odstranění supernatantu byl pelet buněk resuspendován 

ve 200 μl TUC pufru. Následně bylo odebráno 20 μl této směsi a přidáno 5 μl 5krát 

koncetrovaného vzorkového pufru. Po zahřátí (100 °C, 5 minut) byl vzorek připraven 

k nanesení na SDS-PAGE, pomocí které bylo analyzováno množství vyprodukovaného 

toxinu v buňkách E. coli (4.2.4.5). 

4.2.4.2 Příprava močovinového extraktu CyaA a jeho derivátů 

Narostlá bakteriální kultura po kultivaci (4.2.4.1) byla centrifugována (6 000 g, 

4 °C, 20 minut). Pelet buněk byl resuspendován v TC pufru (20 ml) a sonikován 

(5 minut, 50 W, 4 °C, 30 sekundový pulz, 60 sekundová pauza na chlazení). Po sonikaci 

byly zbývající celistvé buňky odstraněny centrifugací (6 000 g, 4 °C, 10 minut). 

Supernatant byl přenesen do nové centrifugační zkumavky a centrifugován (26 000 g, 

4 °C, 30 minut). Protein přítomný v inkluzních tělíscích bakterií se poté nacházel 

v peletu. Supernatant byl odstraněn a membrány buněk byly odstraněny opatrným 
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odmýváním sedimentu v TEU4 pufru. Inkluze s proteinem byly poté resuspendovány 

v deionizované vodě a celý obsah zkumavky byl centrifugován (26 000 g, 4 °C, 

10 minut). Supernatant byl znovu odstraněn a k vytvořenému peletu bylo přidáno 4,8 g 

pevné močoviny a 6 ml 50 mM roztoku Tris-HCl (pH 8,0). Obsah zkumavky byl šetrně 

promíchán a nadále promícháván pomalou inverzí po dobu 45 minut, aby došlo 

k úplnému rozpuštění močoviny na výslednou koncentraci 8 M. Poté byl obsah 

zkumavky centrifugován (26 000 g, 4 °C, 30 minut) a supernatant (močovinový extrakt) 

obsahující denaturovaný CyaA (nebo jeho mutantní formy) byl převeden do nových 

zkumavek a uchováván při teplotě -20 °C. 

Pro analýzu množství toxinu v močovinovém extraktu byl z extraktu odebrán vzorek 

20 μl, ke kterému bylo přidáno 5 μl 5x koncentrovaného vzorkového pufru 

pro SDS-PAGE. Po zahřátí (100 °C, 5 minut) byl vzorek připraven k nanesení 

na SDS-PAGE, pomocí které bylo analyzováno množství toxinu v močovinovém 

extraktu E. coli (4.2.4.5). 

4.2.4.3 Purifikace proteinů iontoměničovou chromatografií na DEAE-Sepharose 

Chromatografická kolona byla naplněna 10 ml DEAE-Sepharosy a promyta 

deionizovanou vodou, aby došlo k odstranění ethanolu, ve kterém byla matrice 

uchovávána. Kolona byla ekvilibrována TUN-A pufrem do doby, než pH pufru, který 

vytékal z kolony, bylo stejné jako pH nanášeného pufru (asi 100 ml TUN-A pufru). 

V močovinovém extraktu připraveném k purifikaci (4.2.4.2) byla upravena koncentrace 

NaCl na výslednou hodnotu 50 mM. Takto upravený vzorek byl nanesen na předem 

připravenou kolonu s DEAE-Sepharosou, kde došlo k zachycení CyaA. Většina 

ostatních kontaminujících proteinů byla následně odstraněna promýváním kolony 

TUN-A pufrem (cca 25-35 ml). Navázaný toxin byl z kolony eluován roztokem 

TUN-B. Během eluce bylo množství proteinu měřeno orientačním testem podle 

Bradfordové (10 μl eluovaného vzorku a 90 μl činidla Bradfordové). 

Přítomnost a čistota získaného CyaA z DEAE-Sepharosy byla poté zjištěna pomocí 

SDS-PAGE. Z purifikované frakce byl odebrán vzorek 20 μl, ke kterému bylo přidáno 

5 μl 5x koncentrovaného vzorkového pufru pro SDS-PAGE. Po zahřátí (100 °C, 

5 minut) byl vzorek připraven k nanesení na SDS-PAGE, pomocí které bylo 

analyzováno množství a čistota toxinu v eluované frakci (4.2.4.5). 
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4.2.4.4 Purifikace proteinů hydrofobní chromatografií na Phenyl-Sepharose 

Chromatografická kolona byla naplněna 2 ml Phenyl-Sepharosy a promyta 

deionizovanou vodou, aby došlo k odstranění ethanolu, ve kterém byla matrice 

uchovávána. Poté byla ekvilibrována TN pufrem (cca 20 ml). 

Vzorek obsahující toxin, který byl purifikován na DEAE-Sepharose (4.2.4.3), byl 

ředěn 4x pomocí TN pufru a byl nanesen na předem připravenou kolonu 

s Phenyl-Sepharosou. Phenyl-Sepharosa s navázaným toxinem byla poté promyta 20 ml 

50 mM Tris-HCl (pH 8,0). Navázaný toxin byl z Phenyl-Sepharosy eluován TUE 

pufrem v postupně odebíraných 1 ml frakcích. Množství proteinu bylo měřeno v každé 

frakci orientačním testem podle Bradfordové (10 μl frakce a 90 μl činidla Bradfordové). 

Přítomnost a čistota CyaA v jednotlivých eluovaných frakcích z Phenyl-Sepharosy 

byla poté zjištěna pomocí SDS-PAGE stejným postupem, jako při purifikaci toxinu 

iontoměničovou chromatografií na DEAE-Sepharose (4.2.4.3, 4.2.4.5). Konečné 

stanovení koncentrace proteinu v jednotlivých frakcích bylo provedeno metodou podle 

Bradfordové (4.2.6.1). 

4.2.4.5 Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (SDS-PAGE) 

Ke 20 μl proteinu bylo přidáno 5 μl 5krát koncentrovaného vzorkového pufru 

určeného pro elektroforézu v SDS-polyakrylamidovém gelu. Po zahřátí na 100 °C 

po dobu 5 minut byly takto připravené vzorky nanášeny na gel, sestávající se z horního 

5 % zaostřovacího gelu a ze spodního 7,5 % rozdělovacího gelu. Po proběhnutí 

elektroforézy (při nastaveném konstantním proudu 30 mA na jeden gel) 

v Tris-glycinovém pufru (pH 8,3), byl odstraněn zaostřovací gel a rozdělené proteiny 

byly vizualizovány barvícím roztokem pro SDS-PAGE s Coomassie Brilliant blue 

R-250 (mírné třepání, pokojová teplota). Poté byl rozdělovací gel odbarven 

v odbarvovacím roztoku pro SDS-PAGE (mírné třepání, pokojová teplota), promyt 

vodou a vysušen v celofánové fólii. Pro porovnání molekulové hmotnosti rozdělených 

proteinů byl použit standard molekulových hmotností (PageRuler Unstained Protein 

Ladder). 
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4.2.5 Izolace plazmidové DNA 

4.2.5.1 Minipreparace plazmidové DNA 

Jednou čerstvě narostlou bakteriální kolonií byly zaočkovány 2 ml LB média 

s ampicilinem a byly kultivovány za intenzivního třepání (37 °C, 12-14 hodin). 

Bakteriální kultura byla centrifugována (12 000 g, pokojová teplota, 60 sekund) 

a sediment byl resuspendován ve 100 μl roztoku I a inkubován 5 minut při pokojové 

teplotě. Buňky byly lyzovány přídavkem 200 μl roztoku II, šetrně promíchány 

a inkubovány 5 minut na ledu. K lyzovaným buňkám bylo přidáno 150 μl roztoku III 

a následně byla směs promíchána a inkubována (4 °C, 15 minut). Centrifugací 

(12 000 g, 4 °C, 15 minut) byly odstraněny zbytky buněčných struktur, vysrážené 

proteiny a chromozomální DNA. Supernatant byl převeden do nové mikrozkumavky 

a plazmidová DNA byla sražena stejným objemem izopropanolu (4 °C, 10 minut). 

Po centrifugaci (12 000 g, 4 °C, 15 minut) byl pelet sražené DNA promyt 1 ml 70 % 

ethanolu. Sediment byl vysušen na vzduchu 10 minut a následně rozpuštěn v 50 μl TE 

pufru pH 8,0 s termostabilní pankreatickou RNázou (20 μg/ml). Směs byla inkubována 

(70 °C, 30 minut) a plazmidová DNA byla dlouhodobě uchovávána při teplotě -20 °C. 

 

4.2.6 Stanovení vlastností CyaA a jeho derivátů 

4.2.6.1 Stanovení koncentrace proteinů 

Ke stanovení koncentrace proteinů ve vzorku bylo použito metody podle 

Bradfordové (Bradford, 1976). Nejdříve byla v rozmezí 10–100 μg/ml připravena série 

ředění BSA, který byl použit jako kalibrační standard. K ředění byl použit stejný pufr 

jako k přípravě měřeného vzorku. Poté bylo ke 100 μl jednotlivých ředěných standardů, 

100 μl vzorku a 100 μl samotného pufru (referenční standard) přidáno 900 μl činidla 

Bradfordové. Vzorky byly promíchány a inkubovány při pokojové teplotě 15 minut. 

Absorbance série standardů a měřeného vzorku byla měřena proti referenčnímu 

standardu při vlnové délce 595 nm. Nakonec byla sestrojena kalibrační křivka, z níž 

byla odvozena koncentrace proteinu ve vzorku. 

4.2.6.2 Příprava suspenze erytrocytů 

2 ml beraní krve bylo centrifugováno (13000 RPM, 4 °C, 1 minutu). Po odstranění 

supernatantu byly krvinky resuspendovány v 1 ml TNC pufru, vychlazeného na 4 °C 
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a vzniklá směs byla opět centrifugována (13000 RPM, 4 °C, 1 minutu). Po odstranění 

supernatantu byly krvinky opět resuspendovány v 1 ml TNC pufru a znovu 

cenrifugovány (13000 RPM, 4 °C, 1 minutu). Takto byly krvinky promyty ještě třikrát. 

Poté byly krvinky resuspendovány ve 30 ml TNC pufru. Bylo stanoveno množství 

krvinek a to tak, že 100 μl suspenze krvinek bylo lyzováno 900 μl TCT pufru 

a množství uvolněného hemoglobinu bylo stanoveno spektrofotometricky měřením 

absorbance při vlnové délce 541 nm (z čehož bylo vypočítáno množství krvinek 

v suspenzi). Suspenze krvinek, byla naředěna TNC pufrem tak, aby výsledná 

absorbance nově odebraného alikvotu po přídavku TCT pufru byla 3,0, což odpovídá 

asi 5 x 10
8
 erytrocytů v 1 ml suspenze. 

4.2.6.3 Stanovení hemolytické aktivity CyaA 

Do mikrozkumavky bylo odebráno 0,990 ml suspenze erytrocytů (4.2.6.2), k ní bylo 

přidáno 10 μl CyaA o koncentraci 5 μg/ml. Směs byla promíchána a inkubována 

5 hodin při teplotě 37 °C. Jako slepý pokus byl použit vzorek, který neobsahoval CyaA, 

ale obsahoval pouze samotné erytrocyty. Po inkubaci byly vzorky centrifugovány 

(13000 RPM, 25 °C, 1 minuta). Supernatant obsahující uvolněný hemoglobin byl 

odebrán do spektrofotometrické kyvety. Absorbance při 541 nm byla stanovena proti 

slepému pokusu. Získané hodnoty absorbance byly přepočteny na koncentraci 

přidávaného toxinu a procentuelně vztaženy k maximální míře lyze krvinek.  

4.2.6.4 Stanovení adenylát cyklázové aktivity 

Enzymaticky aktivní AC doména adenylát cyklázového toxinu katalyzuje po vstupu 

do cílových buněk hostitele přeměnu molekuly ATP na cAMP. Stejným způsobem je 

schopna katalyzovat přeměnu radioaktivního ATP na cAMP in vitro podle následující 

reakce: 

     Mg
2+ 

[α-
32

P]ATP   [
32

P]cAMP + PPi + H
+
. 

Jak je zřejmé z uvedené rovnice, při stanovení bylo použito radioaktivně 

značeného substrátu [α-
32

P]ATP, který je v průběhu reakce přeměňován na radioaktivní 

[
32

P]cAMP. Ten byl po proběhnutí reakce oddělen z reakční směsi pomocí adsorpční 

chromatografie na oxidu hlinitém při pH 7,6, přičemž se cAMP na rozdíl od negativně 

nabitých látek (ATP, ADP, AMP a PPi) neadsorbuje na kolonu, ale volně prochází. 
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Po změření radioaktivity ve všech vzorcích bylo vypočteno množství vzniklého cAMP 

(SEBO et al., 1991). 

Ze vzorku toxinu bylo odebráno 5 μl a bylo přidáno k 50 μl reakční směsi 

v mikrozkumavce. Obsah byl promíchán vortexem a umístěn do lázně o teplotě 30 °C. 

V časových intervalech (20 sekund) byly postupně spuštěny reakce v ostatních 

vzorcích. Zároveň byl připraven slepý vzorek, který obsahoval pouze reakční směs 

bez přítomnosti katalyticky aktivní AC domény a také pozitivní kontrolní vzorek, který 

obsahoval divoký typ CyaA. Reakce probíhala 5 minut při teplotě 30 °C, byla zastavena 

přidáním 200 μl 0,5 M HCl a vzorky byly vloženy na 5 minut do termostatovaného 

suchého bloku o teplotě 100 °C. Zde proběhla kyselá hydrolýza kontaminant, které by 

mohly interferovat při následné adsorbční chromatografii, přičemž cAMP zůstává 

stabilní. Poté bylo upraveno pH na hodnotu 7,6 přídavkem 0,2 ml 1,5 M imidazolu. 

Směs byla nanesena na chromatografické kolony (Poly-Prep, Bio-Rad, USA) naplněné 

neutrálním oxidem hlinitým a cAMP bylo eluováno 10 mM roztokem imidazolu 

o pH 7,6. K eluátu bylo přidáno 10 ml scintilačního roztoku a obsah byl důkladně 

protřepán. V takto připravených vzorcích byla po dobu 1 minuty měřena radioaktivita 

pro [
32

P] i [
3
H] (vnitřní standard). Radioaktivita byla změřena také v původní reakční 

směsi. 

Naměřené hodnoty pro jednotlivé vzorky byly upraveny vzhledem ke ztrátám 

vzniklým vazbou k matrici pomocí hodnot radioaktivity vnitřního standardu 

([
3
H]cAMP). Dále byly od každé hodnoty odečteny hodnoty dosažené pro slepý vzorek 

a ze známého množství [
32

P]ATP. Z jeho hodnoty radioaktivity a ze změřené 

radioaktivity [
32

P]cAMP bylo vypočítáno množství vzniklého cAMP. Při výpočtu se 

postupovalo podle vztahu: 

HVMEPR

HRPBPV

AxtxVxA

AxdxAAxn
=A  

 

A ..... adenylát cyklázová aktivita vzorku [μmol/min/ml extraktu] 

APV .. radioaktivita 
32

P ve vzorku [DPM] 

APB .. radioaktivita 
32

P v slepém vzorku [DPM] 

APR .. radioaktivita 
32

P v 50 μl reakční směsi [DPM] 

AHV .. radioaktivita [2,8-
3
H]cAMP ve vzorku [DPM] 

AHR .. radioaktivita [2,8-
3
H]cAMP v 50 μl reakční směsi [DPM] 

n ...... látkové množství ATP v 50 μl reakční směsi [μmol] 
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d ...... ředění močovinového extraktu 

VME .. objem přidaného ředěného močovinového extraktu k 50 μl reakční směsi [ml] 

t ....... reakční čas [min] 

4.2.6.5 Stanovení vazby CyaA na buňky 

K 1 x 10
6 

J774A.1 makrofágů v DMEM médiu byl přidán toxin o koncentraci 

1 μg/ml. Od vzorků bylo odebráno 10 μl do 90 μl TCT pufru jako vstupní množství 

přidaného toxinu do reakce. Vzorky byly inkubovány 15 minut, 4 °C, centrifugovány 

(3000 RPM, 4°C, 3 min), supenatant byl odstraněn a buňky byly opět resuspendovány 

v 0,5 ml DMEM média. Takto byly buňky promyty ještě dvakrát a nakonec byly 

resuspendovány ve 100 μl DMEM média a přeneseny do nové zkumavky (toxin se váže 

na stěny zkumavek) a opět centrifugovány (3000 RPM, 4°C, 3 min). Médium bylo 

odstraněno a ke vzorkům bylo přidáno 50 μl radioaktivního mixu. 5 μl z odebraného 

vstupního množství přidaného toxinu bylo také inkubováno s 50 μl radioaktivního 

vzorku a jako slepý vzorek bylo použito pouze 50 μl radioaktivního mixu. Dále byla ve 

vzorcích měřena adenylát cyklázová aktivita (4.2.6.4). 

4.2.6.6 Stanovení prezentace na MHC molekulách I. třídy 

Pro studium prezentace antigenů na molekule MHC I byly jako antigen prezentující 

buňky použity dendritické buňky odvozené z kostní dřeně BMDC (z angl. Bone-Marow 

derived Dendritic Cells), které byly kultivovány v RPMI médiu obsahující 2 ng/ml 

stimulačního faktoru GM-CSF (z angl. Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating 

Factor). Stimulované buňky byly sklizeny 7. – 8. den a ihned používány.  

Antigen prezentující buňky (1 x 10
5
 buněk ve 200 μl média) byly inkubovány 

s rekombinantními CyaA-OVA toxoidy (ředění v TUC pufru). Po 4 hodinách inkubace 

v CO2 inkubátoru (5 % hladina CO2, 37 ºC) bylo odebráno médium s nenavázaným 

toxinem. Poté byly přidány CD8
+
 T-buněčná linie B3Z (1 x 10

5
 buněk ve 200 μl média) 

a kultivace probíhala dalších 18 hodin v CO2 inkubátoru (5 % hladina CO2, 37 ºC). 

Buňky B3Z jsou schopny specificky rozpoznávat komplexy molekul MHC I 

s navázaným OVA epitopem na povrchu APC, což vede k vnitrobuněčné produkci 

β-galaktosidázy. 

Po skončení inkubace byly buňky centrifugovány, odebráno médium a přidáno 

100 μl Z pufru. Složky Z pufru způsobí lyzi buněk a uvolnění β-galaktosidázy 

do supernatantu. Z pufr dále obsahuje CRPG (chlorophenol red-β-D-galactopyranosid), 
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který slouží jako substrát pro β-galaktosidázu. Výsledkem je přeměna žlutého CRPG 

na červený produkt. Reakce se nechala probíhat za mírného míchání bez přístupu světla 

při teplotě 30 ºC po dobu přibližně dvou hodin. Poté se zastavila přídavkem 50 μl 1 M 

glycinu a odečítala se absorbance při vlnové délce 570 nm. 

 

4.2.7 Práce s tkáňovými liniemi 

4.2.7.1 Uchovávání tkáňových linií 

Tkáňové linie byly uchovávány v konzervách s kryoprotektivním roztokem 

(FCS 450 μl/ml, 450 μl/ml růstového média a 100 µl/ml DMSO) při teplotě -80 °C. 

4.2.7.2 Rozmražení buněk 

Konzerva buněk s kryoprotektivním roztokem byla rychle rozmražena ve vodní 

lázni o teplotě 56 °C a buňky byly převedeny do růstového média. Aby došlo 

k odstranění kryoprotektivního roztoku, byla suspenze buněk následně centrifugována 

(120 g, 37 °C, 3 minuty) a po odstranění supernatantu byl sediment buněk 

resuspendován v 15 ml růstového média. Buňky byly dále vysety na Petriho misku 

a kultivovány v CO2 inkubátoru (5 % hladina CO2, 37 ºC). 

4.2.7.3 Pasážování buněk 

Buňky adherentní tkáňové linie byly během pasážování staženy buněčnou škrabkou 

do média RPMI a buňky neadherentní tkáňové linie byly pouze omyty proudem média. 

Následovala centrifugace (120 g, 37 °C, 3 minuty) a odstranění supernatantu. Sediment 

buněk byl resuspendován v 15 ml čerstvého média RPMI, vyset na Petriho misky 

a umístěn do CO2 inkubátoru (5 % hladina CO2, 37 ºC), kde byly buňky dále 

kultivovány. Médium RPMI bylo kultivovaným buňkám vyměňováno každý druhý den. 

4.2.7.4 Stanovení počtu buněk v suspenzi pomocí Bürkerovy komůrky 

Suspenze buněk byla nanesena do Bürkerovy komůrky. Bylo spočítáno množství 

buněk v 16 polích a byl stanoven průměrný počet buněk v jednom poli o objemu 

0,004 μl. Celkový počet buněk n ve 100 μl buněčné suspenze byl poté stanoven podle 

vzorce: 

1000*
04,0

x
n  
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n ...... počet buněk ve 100 µl buněčné suspenze  

x ...... průměrný počet buněk na jedno pole 

 

4.2.8 Stanovení aktivace sekrece IL-1β 

K 1 x 10
5 

BMDC buněk v DMEM médiu byl přidán LPS (E. coli O111:B4) – 100 

ng/ml a buňky byly inkubovány 3h v CO2 inkubátoru (5 % hladina CO2, 37 ºC). 

Jako negativní kontrola byly použity buňky bez LPS. Poté bylo přidáno ATP (5 mM), 

CyaA (500 ng/ml) nebo nigericin (5 μM). Pokus probíhal v DMEM médiu nebo 

v DMEM médiu s KCl (50mM). Buňky byly inkubovány 1h v CO2 inkubátoru (5 % 

hladina CO2, 37 ºC). Produkce IL-1β byla měřena pomocí sady ELISA: na 96-ti 

jamkové destičky (maxisorp) byla navázána protilátka ředěná 1:200 v uhličitanovém 

pufru (přes noc, 4 ºC). Destičky byly promyty 4x v PBST a zablokovány 1 % BSA 

v PBS. Destičky byly opět promyty 4x v PBST a následně byly naneseny vzorky 

a standard IL-1β a inkubovány 2h (stálé třepání, pokojová teplota). Následně byly 

vzorky inkubovány přes noc ve 4 °C. Destičky byly 4x promyty PBST a inkubovány 

s 200x ředěnou primární detekční protilátkou značenou biotinem v 1 % BSA v PBS. 

Dále byly destičky opět 4x promyty PBST a inkubovány s 1000x ředěnou křenovou 

peroxidázou značenou avidinem v 1 % BSA v PBS . Destičky byly opět 4x promyty 

v PBST a inkubovány se substrátem peroxidázy OPD a s peroxidem vodíku 

v citrátovém pufru. Reakce byla zastavena 2M H2SO4. Detekce byla provedena 

spektrofotometricky při 492 nm. 

 

4.2.9  Stanovení úniku draselných iontů z buněk 

Podložní skla na mikroskopii byla rozpůlena diamantovým nožem, omyta 

v ethanolu a sterilována v peci při 140 °C po dobu 3 hodin. 3 x 10
5
 J774A.1 buněk 

na takto připravených sklech v 6-ti jamkových destičkách (1 sklo/jamku) v RPMI médiu 

bylo inkubováno v CO2 inkubátoru (5 % hladina CO2, 37 ºC) přes noc. Médium bylo 

vyměněno za HBSS médium (bezfosfátové médium, pH). Buňky byly inkubovány 

s fluorescenční sondou PBFI/AM (9,5 μM) v přítomnosti 0,05 % (w/w) Pluronic F-127 

(30 minut, 25 °C, tma). AM forma sondy je v buňce štěpena buněčnými esterázami 

a stává se membránově neprostupná. Únik draselných iontů z buněk byl měřen 

na spektrofluorimetru FluoroMax-3 jako poměr emisních vlnových délek 450 a 510 nm 
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při excitaci 340 nm (obr. 8) a analyzován pomocí softwaru DataMax. Intenzita 

fluorescence byla měřena každých 15 s a integrační čas pro každou vlnovou délku byl 

3 s. Měření bylo prováděno ve 25 °C, v 1 cm kyvetě a pozorovaná plocha byla asi 

10 mm
2
, což odpovídalo signálu z asi 10

4
 buněk. 

Kalibrace byla měřena v 50 mM Hepes, pH 7,2 s různou koncentrací octanu 

draselného (10, 30, 60 nebo 140 mM) a octanu sodného (135, 115, 85 nebo 5 mM) tak, 

aby výsledná koncentrace kationtů byla 145 mM. Zároveň byla permeabilizována 

buněčná membrána buněk 3 μM valinomycinem a nigericinem po dobu 30ti minut. 

 

 

Obrázek 8: Posun emisního maxima fluorescenční sondy PBFI/AM (9,5 μM) po působení CyaA 

(3 µg/ml) na J774A.1 makrofágy. Posun emisního maxima sondy k vyšším vlnovým délkám znamená 

snížení vnitrobuněčné koncentrace draselných iontů. 
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5 Výsledková část 

5.1 Produkce a purifikace rekombinantních CyaA 

Adenylát cyklázový toxin (CyaA) byl produkován jako rekombinantní protein 

v buňkách E. coli XL-1 Blue ve formě inkluzních tělísek, z nichž byl posléze izolován 

a purifikován. Toxiny byly produkovány z plazmidu pT7CACT1 nebo pCACT3. 

Geneticky detoxifikovaná varianta toxinu bez adenylátcyklázové aktivity – CyaA-AC
-
 

byla produkována z plazmidu pT7CACT1-E5. Rovněž byl produkován neacylovaný 

toxin, proCyaA z plazmidu pACT7 (BASLER et al., 2007; HOLUBOVA, 

nepublikováno; IWAKI et al., 1995; OSICKA et al., 2000; OSICKOVA et al., 1999, 

2010). Před vlastní produkcí toxinu byla identita jednotlivých plazmidů nesoucích geny 

pro CyaA ověřena jejich restrikční analýzou (4.2.5).  

Plazmid nesoucí gen pro příslušnou CyaA variantu byl odebrán ze zásobního 

roztoku a transformován (4.2.3) do superkompetentních buněk E. coli XL-1 Blue 

(4.2.2). Z narostlých bakteriálních kolonií byly připraveny kultury pro expresi CyaA. 

Syntéza toxinu byla indukována roztokem IPTG (1 mmol/l) (4.2.4.1). Po dezintegraci 

buněk ultrazvukem byl rekombinantní CyaA extrahován z inkluzních tělísek roztokem 

8 M močoviny (4.2.4.2) a dále purifikován iontoměničovou chromatografií na DEAE-

Sepharose (4.2.4.3). Dále byl toxin zakoncentrován pomocí hydrofóbní chromatografie 

na Phenyl-Sepharose (4.2.4.4). Jednotlivé kroky izolace a purifikace CyaA byly 

analyzovány pomocí SDS PAGE (4.2.4.5) (Obr. 9). Koncentrace purifikovaných toxinů 

byla stanovena metodou podle Bradfordové (4.2.6.1). 

Před měřením schopnosti vyvolat únik draselných iontů z buněk byly toxiny vždy 

charakterizovány pomocí hemolytické a adenylát cyklázové aktivity (4.2.6.4, 4.2.6.3). 
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Obrázek 9: Jednotlivé kroky izolace a purifikace CyaA 

SDS-PAGE vzorků z jednotlivých kroků izolace a purifikace CyaA. Obdobně byly izolovány všechny 

mutantní formy CyaA (4.2.4). 

 

5.2 Měření toxinem-indukovaného úniku draselných iontů 

z J774A.1 makrofágů 

Již dříve bylo ukázáno, že CyaA způsobuje únik draselných iontů z CD11b
-
 buněk 

(GRAY et al., 1998). CyaA se ale především váže na CD11b
+
 buňky jako jsou 

například J774A.1 makrofágy (GUERMONPREZ et al., 2001), které používáme v naší 

laboratoři jako modelový systém pro studium interakce s CyaA (BASLER et al., 2006; 

OSICKOVA et al., 2010). Abychom zjistili, zda CyaA způsobuje únik draselných iontů 

i z  makrofágů, provedli jsme měření změny vnitrobuněčné koncentrace draselných 

iontů pomocí fluorescenčního měření (4.2.9). 3 x 10
5
 J774A.1 makrofágů bylo 

inkubováno s fluorecenční sondou PBFI/AM (9,5 μM) po dobu 30 minut. Buňky byly 

následně inkubovány s různými koncentacemi CyaA a byl měřen pokles vnitrobuněčné 

hladiny draselných iontů jako poměr emisních vlnových délek 450 a 510 nm při excitaci 

340 nm. Jak je vidět na obrázku 10, CyaA způsobuje pokles vnitrobuněčné hladiny 

draselných iontů v J774A.1 makrofázích a tento pokles je závislý na koncentraci CyaA. 

Jak vyplývá z kalibračních měření (4.2.9), inkubace buněk s 3 µg/ml CyaA po dobu 

20ti minut vede ke snížení intacelulární hladiny draselných iontů asi o jeden řád 

v porovnání s normální hladinou vnitrobuněčných draselných iontů v buňce, která je asi 

140 mM. Oproti tomu, pokud byly buňky inkubovány s TUC pufrem, ve kterém byl 

CyaA naředěn (negativní kontrola), hladina draselných iontů v buňce zůstala 

nezměněna.  
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Obrázek 10: Únik draselných iontů z J774A.1 makrofágů závisí na koncentraci přidaného CyaA. 

Pokles vnitrobuněčné koncentrace K+
 iontů v J774A.1 makrofázích byl měřen pomocí fluorescenční 

sondy PBFI/AM (9,5 μM) jako poměr emisních vlnových délek 450 a 510 nm při excitaci 340 nm (4.2.9) 

po dobu 20 minut při pokojové teplotě. Buňky byly inkubovány s různými koncentracemi CyaA a jako 

negativní kontrola byl přidán samotný pufr TUC. Křivky jsou průměry ze 3 nezávislých měření. Na pravé 

ose je odpovídající koncentrace K+ iontů, jak vyplývá z kalibračních experimentů (4.2.9). Šipka označuje 

přídavek toxinu či samotného pufru. 

 

5.3 Posttranslační modifikace CyaA je nezbytná pro únik 

draselných iontů z makrofágů. 

CyaA je posttranslačně modifikován acylací (HACKETT et al., 1994; HACKETT et 

al., 1995). Tato acylace je důležitá pro všechny dosud popsané aktivity CyaA (BASLER 

et al., 2006; MASIN et al., 2005; BASAR et al., 1999; BENZ et al., 1994; FISER et al., 

2007). Proto jsme chtěli zjistit, zda je tato modifikace nutná i pro únik draselných iontů 

z makrofágů. Použili jsme neacylovaný toxin (proCyaA), jehož schopnost vazby 

na J774A.1 makrofágy je přibližně 4-5 x nižší oproti vazebné schopnosti acylovaného 

CyaA (MASIN J., nepublikováno). Neacylovaný toxin také nemá prakticky žádnou 

póro-tvornou aktivitu na červených krvinkách (MASIN et al., 2005). Jak je vidět 

na obrázku 11, 3 µg/ml proCyaA a ani 5x vyšší koncentrace (pro kompenzaci vazby 

na J774A.1 makrofágy v porovnání s divokým typem toxinu) proCyaA nezpůsobuje 
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oproti acylovanému CyaA žádný pokles vnitrobuněčné hladiny K
+
 makrofágů. Z toho 

vyplývá, že acylace CyaA je nezbytná pro únik draselných iontů z makrofágů. 

 

 

Obrázek 11: Acylace CyaA je nezbytná pro únik draselných iontů z makrofágů 

J774A.1 makrofágy obarvené fluorescenční sondou PBFI/AM (9,5 μM) byly inkubovány 

s acylovaným (CyaA) nebo s neacylovaným (proCyaA) typem toxinu. Pokles vnitrobuněčné hladiny K+ 

byl měřen po dobu 20 minut při pokojové teplotě, koncentrace toxinu byla 3 µg/ml. Křivky jsou průměry 

ze 3 nezávislých měření. Šipka označuje přídavek toxinu. 

 

5.4 Vazba CyaA na CD11b/CD18 je nezbytná, ale ne 

dostačující pro únik draselných iontů z makrofágů 

Dále jsme chtěli zjistit, jakou roli v úniku K
+
 iontů z buněk hraje vazba CyaA 

na receptor CD11b/CD18. K tomu jsme použili CHO (z angl. Chinese Hamster Ovary) 

buňky a dále CHO buňky transfekované geny pro produkci obou podjednotek integrinu 

CD11b a CD18. Již dříve bylo ukázáno, že schopnost vazby CyaA na CHO buňky 

bez receptoru je asi o dva řády nižší než na buňky s receptorem (GUERMONPREZ et 

al., 2001; MASIN J., nepublikováno). Jak je vidět na obrázku 12A, CyaA způsobuje na 

CHO buňkách transfekovaných geny pro podjednotky integrinu CD11b a CD18 masivní 

únik draselných iontů vedoucí k poklesu jeho vnitrobuněčné koncentrace přibližně 

na 10 mM (po 20 minutách měření). Oproti tomu, na CHO buňkách (obrázek 12B) 
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nedochází k žádnému úniku draselných iontů po působení CyaA (vnitrobuněčná hladina 

draselných iontů zůstává 140mM, stejně jako při inkubaci buněk se samotným pufrem). 

 

A)      B) 

 

Obrázek 12: Únik draselných iontů způsobený CyaA je závislý na přítomnosti CD11b/CD18. 

A) CHO buňky transfekované geny pro CD11b a CD18, B) CHO buňky bez CD11b/CD18 receptoru 

obarvené fluorescenční sondou PBFI-AM (9,5 μM) byly inkubovány s CyaA (3 g/ml) po dobu 20 minut 

a poté byl měřen pokles vnitrobuněčné hladiny K+ při pokojové teplotě. Křivky jsou průměry 

ze 3 nezávislých měření. Šipka označuje přídavek toxinu či samotného pufru. 

  

Z předchozích experimentů (obr. 12A, B) vyplývá, že vazba CyaA na CD11b/CD18 

je nezbytná pro únik draselných iontů z makofágů. Dále jsme si položili otázku, zdali je 

vazba CyaA na receptor dostačující pro únik draselných iontů. Proto jsme použili 

CyaA-E570K-E581P mutantu. Tato mutanta má pouze schopnost inzerce 

do membrány buňky, ale nemá prakticky žádnou hemolytickou ani invazivní aktivitu 

(VOJTOVA-VODOLANOVA et al., 2009). Vazebná schopnost CyaA-E570K-E581P 

na J774A.1 makrofázích je porovnatelná s vazebnou schopností nemutovaného CyaA, 

a jak vyplývá z experimentů s protilátkou M1/70 (M1/70 blokuje vazbu CyaA 

na CD11b podjednotku receptoru (Guermonprez et al., 2001), vazba CyaA 

i CyaA-E570K-E581P je závislá na přítomnosti CD11b/CD18 (obr. 13A).  

Jak je vidět na obrázku 13B, po interakci CyaA-E570K-E581P s J774A.1 makrofágy 

nedochází k úniku draselných iontů z buněk a hladina vnitrobuněčných K
+
 zůstává 
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konstantní. Oproti tomu, při inkubaci buněk s divokým typem CyaA dochází 

k masivnímu úniku draselných iontů a poklesu jeho vnitrobuněčné hladiny na asi 

10 mM. Z těchto experimentů lze uzavřít, že vazba toxinu na CD11b/CD18 receptor je 

nezbytná, ale ne dostačující pro únik draselných iontů z makrofágů účinkem CyaA. 

 

A)      B) 

 

Obrázek 13: Vazba CyaA na CD11b/CD18 receptor není dostačující pro únik K
+
 iontů 

z makrofágů 

A) J774A.1 makrofágy, popřípadě J774A.1 makrofágy preinkubované s M1/70 protilátkou (15 µg/ml, 4° 

C, 30 minut), byly inkubovány s CyaA nebo CyaA-E570K+E581P (3 g/ml) po dobu 30 minut při 4 oC. 

Vazba na makrofágy byla stanovena jako membránově vázaná adenylát cyklázová aktivita pomocí 

radioaktivního stanovení (4.2.6.5). Vazba divokého typu CyaA byla vzata jako 100% vazebné aktivity. 

B) J774A.1 makrofágy obarvené fluorescenční sondou PBFI/AM (9,5 μM) byly inkubovány s CyaA 

nebo s mutantmí formou CyaA-E570K+E581P (3 µg/ml). Únik draselných iontů byl měřen po dobu 20 

minut při pokojové teplotě. Křivky jsou průměry ze 3 nezávislých měření. Šipka označuje přídavek 

toxinu. 
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5.5 Enzymatická adenylát cyklázová aktivita CyaA 

neovlivňuje únik draselných iontů z makrofágů 

CyaA po vazbě na buňku translokuje svojí adenylát cyklázovou doménu do cytozolu 

buňky a po vazbě buněčného kalmodulinu zde katalyzuje rychlou přeměnu ATP 

na cAMP. Chtěli jsme proto zjistit, zda tato adenylát cyklázová aktivita CyaA hraje roli 

v úniku draselných iontů z makrofágů. 

Použili jsme enzymaticky inaktivní toxin CyaA-AC
-
, který má enzymatickou 

adenylát cyklázovou aktivitu sníženou přibližně 10000 x oproti intaktnímu CyaA, a to 

díky vloženému dipeptidu (CysThr) do ATP vazebného místa (pozice 188/189 AC 

domény) (OSICKA et al., 2000). Kinetika úniku draselných iontů z J774A.1 makrofágů 

byla porovnávána pro enzymaticky aktivní CyaA a enzymaticky neaktivní CyaA-AC
-
. 

Jak je patrné z obrázku 14, kinetika úniku draselných iontů je prakticky stejná pro oba 

typy CyaA a v obou případech klesá vnitrobuněčná hladina K
+
 po 20 minutách asi na 10 

mM. 

V dalším experimentu jsme inkubovali enzymaticky neaktivní toxin CyaA-AC
-
 

s analogem cAMP - dbcAMP (0,5 mM). DbcAMP je schopen volně procházet přes 

cytoplazmatickou membránu a zvyšuje tak vnitrobuněčnou koncentraci cAMP, podobně 

jako intaktní CyaA. Jak je patrné z obrázku 14, kinetika úniku draselných iontů 

z makrofágů je velmi podobná pro enzymaticky neaktivní CyaA v přítomnosti nebo 

nepřítomnosti cAMP analogu. Z těchto experimentů vyplývá, že zvýšená hladina cAMP 

v cytozolu buňky nehraje zásadní roli v kinetice úniku draselných iontů z makrofágů. 
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Obrázek 14: Enzymatická adenylát cyklázová aktivita CyaA nehraje zásadní roli v kinetice úniku 

draselných iontů z makrofágů. 

J774A.1 buňky obarvené fluorescenční sondou PBFI/AM (9,5 μM) byly inkubovány s CyaA, CyaA-AC- 

a CyaA-AC- (3 µg/ml) v přítomnosti dbcAMP (0,5 mM). Únik draselných iontů byl měřen po dobu 

20 minut při pokojové teplotě. Křivky jsou průměry ze 3 nezávislých měření. Šipka označuje přídavek 

toxinu.  

 

5.6 Únik draselných iontů z makrofágů je závislý 

na póro-tvorné aktivitě CyaA 

Další aktivitou CyaA je póro-tvorná aktivita. Pro zjištění jejího vlivu na únik 

draselných iontů způsobených CyaA jsme použili několik přístupů. Nejprve jsme 

použili sadu mutant s rozdílnou póro-tvornou aktivitou (tabulka 1). Za hemolytickou 

aktivitu CyaA je zodpovědná hemolyzinová doména (BENZ et al., 1994; SAKAMOTO 

et al., 1992). V hydrofóbní oblasti hemolyzinové domény bylo předpovězeno 

5 α-helikálních segmentů (BASLER et al., 2007; OSICKOVA et al., 1999, 2010; 

POWTHONGCHIN and ANGSUTHANASOMBAT, 2009). Dva z těchto 

předpovězených α-helikálních segmentů zahrnují negativně nabité glutamátové zbytky 

509, 516 a 570, 581, které jsou klíčové pro tvorbu pórů v membráně. Mutanty CyaA 

se záměnami těchto glutamátových zbytků byly již dříve zkonstruovány 

a charakterizovány (BASLER et al., 2007; BASLER et al., 2006; MASIN et al., 2005; 

OSICKOVA et al., 1999). 
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 Nejprve jsme použili mutanty se záměnou glutamátových zbytků za opačně nabité 

lyzinové. Tyto mutanty mají zvýšenou hemolytickou aktivitu (tabulka 1).  

 

Toxin 
Hemolytická 
aktivita (%) 

CyaA 100 ± 11 

CyaA-E509K+E516K 520 ± 50 

CyaA-E581K 320 ± 30 

CyaA+3D1 310 ± 9 

CyaA-E509P 100 ± 10 

CyaA-E516P 129 ± 11 

CyaA-233OVA 95 ± 12 

CyaA-233OVA-K860R-

E570Q 
14 ± 6 

 

Tabulka 1: Záměny glutamátů v pozici 509, 516, 570 a 581 v hydrofóbní doméně CyaA ovlivňují 

kanálotvornou aktivitu CyaA. Aminokyselinové záměny v hydrofobní a acylační doméně CyaA, 

popřípadě preinkubace CyaA s 3D1 protilátkou také ovlivňují hemolytickou aktivitu CyaA. 

5 x 108 červených krvinek bylo inkubováno po dobu 4 h s 5 μg/ml toxinu. Hemolytická aktivita byla 

měřena spektrofotometricky (4.2.6.3). U měření hemolytické aktivity CyaA v přítomnosti protilátky 3D1 

byl toxin preinkubován 15 minut s 3D1 při 25 °C. Koncentrace 3D1 protilátky byla (15 µg/ml). 

  

CyaA-E509K+E516K má přibližně 5 x vyšší schopnost lyzovat červené krvinky než 

CyaA (OSICKOVA et al., 1999) a CyaA-E581K má asi 3 x vyšší hemolytickou aktivitu 

než CyaA (BASLER et al., 2007). Chtěli jsme se proto podívat, zdali tyto záměny, 

vedoucí ke zvýšení póro-tvorných vlastností, vedou i ke změně úniku draselných iontů. 

Jak vyplývá z obrázku 15A, záměna glutamátových zbytků za lyzinové v pozicích 

509 + 516 a 581 vede také k rychlejší kinetice úniku draselných iontů z makrofágů než 

u intaktního CyaA. Z kalibračních experimentů vyplývá, že měření kolem 10 mM 

hladiny vnitrobuněčné koncentrace K
+
 jsou již velice nepřesná, můžeme tedy pouze 

uzavřít, že u superhemolytických mutant, na rozdíl od nemutovaného CyaA, dochází 

k veškerému úniku draselných iontů již v prvních deseti minutách. 
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A)     B) 

 

Obrázek 15: Únik draselných iontů z makrofágů je závislý na póro-tvorné aktivitě CyaA 

J774A.1 makrofágy obarvené fluorescenční sondou PBFI/AM (9,5 μM) byly inkubovány 

s A) CyaA-E581K, CyaA-E509K+E516K nebo s kontrolním CyaA, B) s CyaA-OVA-E570Q-K860R 

nebo s kontrolním CyaA-OVA. Únik draselných iontů z makrofágů byl měřen po dobu 20 minut 

při pokojové teplotě, koncentrace CyaA byla 3µg/ml. Křivky jsou průměry ze 3 nezávislých měření. 

Šipka označuje přídavek toxinu. 

 

Dále jsme použili mutantu CyaA-233-OVA-K860R-E570Q. Bylo ukázáno, 

že pozice 570 hraje roli v selektivitě kanálu CyaA (BASLER et al., 2007). Záměna 

glutamátového zbytku v pozici 570 za glutaminový vede ke snížení hemolytické 

aktivity na červených krvinkách i ke snížení schopnosti lyzovat J774A.1 makrofágy 

(BASLER et al., 2007; BASLER et al., 2006). Záměna lyzinového zbytku v pozici 860 

za argininový vede opět ke snížení hemolytické aktivity na červených krvinkách. 

Na CD11b
+
 buňkách je ale cytolytická aktivita snížena jen nepatrně (MASIN et al., 

2005). Dohromady však kombinace těchto dvou mutací v jedné molekule CyaA vede ke 

snížené schopnosti lyze jak červených krvinek, tak makrofágů (OSICKOVA et al., 

2010) a Tabulka 1. Tato dvojitá mutanta má ještě v AC doméně vložený epitop 

z ovalbuminu. Chtěli jsme se podívat, zdali aminokyselinové záměny, vedoucí 

ke snížení póro-tvorných vlastností CyaA, vedou i ke změně průběhu úniku draselných 

iontů oproti nemutovanému toxinu. Jak vyplývá z obrázku 15B, mutace E570Q+K860R 

v molekule CyaA vede ke snížení úniku draselných iontů z makrofágů oproti 
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kontrolnímu toxinu. Velký rozdíl mezi oběma toxiny ve schopnosti vyvolat únik 

draselných iontů z makrofágů je patrný zejména v prvních zhruba 15 minutách 

po přídavku toxinu. 

Dále jsme použili mutanty CyaA se záměnami glutamátových zbytků v pozici 509 

nebo 516 za prolinové zbytky. Prolinové zbytky rozbíjejí strukturu α-helixu 

a pravděpodobně proto mají tyto mutanty redukovanou schopnost dopravovat AC 

doménu do cytozolu buňky. Tyto mutanty mají ale přibližně stejnou kanálotvornou 

aktivitu jako nemutovaný divoký typ CyaA (BASLER et al., 2007; OSICKOVA et al., 

1999). Jak vyplývá z obrázku 16, záměny glutamátů za proliny nemají vliv na kinetiku 

úniku draselných iontů z buněk. Ve všech třech případech (CyaA, CyaA-E509P, 

CyaA-E516P) klesá hladina vnitrobuněčných K
+
 z původních 140 mM na asi 10 mM. 

Ze všech výsledků uvedených v této kapitole vyplývá, že únik draselných iontů 

způsobený CyaA je závislý na póro-tvorné aktivitě toxinu. 

 

 

Obrázek 16: Únik draselných iontů z makrofágů je závislý na póro-tvorné aktivitě CyaA 

J774A.1 makrofágy obarvené fluorescenční sondou PBFI/AM (9,5 μM) byly inkubovány s CyaA-E509P, 

CyaA-E516P, nebo s kontrolním CyaA. Únik draselných iontů z makrofágů byl měřen po dobu 20 minut 

při pokojové teplotě, koncentrace CyaA byla 3 µg/ml. Křivky jsou průměry ze 3 nezávislých měření. 

Šipka označuje přídavek toxinu. 

 

Bylo ukázáno, že preinkubace protilátky 3D1 s CyaA vede ke zvýšené póro-tvorné 

aktivitě CyaA na CD11b
+
 (HEWLETT et al., 2006) i CD11b

-
 (GRAY et al., 2001) 
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buňkách. Proto další metodou, jak potvrdit vliv póro-tvorné aktivity CyaA na únik 

draselnýh iontů z makrofágů bylo použití 3D1 protilátky. Tato protilátka váže AC 

doménu CyaA (AK 373 – 399) a tím blokuje její translokaci. Po preinkubaci CyaA 

s 3D1 protilátkou dochází ke snížení intoxikace buněk cAMP, ale také dochází 

ke zvýšení hemolytické aktivity toxinu (GRAY et al., 2001). Jak je vidět z obrázku 17, 

únik draselných iontů z makrofágů způsobený CyaA po inkubaci s protilátkou 3D1 

(MAb 3D1) je značně zvýšený oproti úniku draselných iontů zůsobený samotným CyaA 

nebo CyaA inkubovaným s IgG1 izotypovou kontrolou. Z těchto výsledků opět 

vyplývá, že únik draselných iontů způsobený CyaA je závislý na póro-tvorné aktivitě 

toxinu. 

 

 

Obrázek 17: Vazba protilátky 3D1 na AC doménu CyaA zvyšuje únik draselných iontů 

z makrofágů  

J774A.1 makrofágy obarvené fluorescenční sondou PBFI/AM (9,5 μM) byly inkubovány s CyaA, který 

byl předtím inkubovaný 15 minut s 3D1 protilátkou (20 µg/ml), s TU-01 protilátkou (20 µg/ml) 

(izotypová kontrola) nebo se samotným pufrem. Jako negativní kontrola byl použit pufr (TUC) s MAb 

3D1. Preinkubace probíhaly při pokojové teplotě, koncentrace CyaA byla 3µg/ml. Pokles vnitrobuněčné 

hladiny draselných iontů byl měřen po dobu 20 minut při pokojové teplotě. Křivky jsou průměry 

ze 3 nezávislých měření. Šipka označuje přídavek toxinu či samotného pufru. 

 

Bylo také ukázáno, že póro-tvorná aktivita CyaA je na buňkách značně zpožděna při 

nízkých teplotách (GRAY et al., 1998). Proto dalším způsobem, jak ověřit vliv 

póro-tvorné aktivity CyaA na únik draselných iontů, bylo měření úniku draselných 
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iontů při 2 °C. Jak je patrné z obrázku 18, únik draselných iontů při 2 °C je také 

oddálen, oproti úniku draselných iontů při pokojové teplotě. Ze všech výsledků tedy 

můžeme uzavřít, že únik draselných iontů z makrofágů je závislý na póro-tvorné 

aktivitě CyaA. 

 

A)      B) 

 

Obrázek 18: Únik draselných iontů po působení CyaA je závislý na teplotě  

J774A.1 makrofágy obarvené fluorescenční sondou PBFI/AM (9,5 μM) byly inkubovány s CyaA 

(3 µg/ml) A) při 2 °C B) při pokojové teplotě. Pokles vnitrobuněčné hladiny K+ byl měřen po dobu 

45 minut. Křivky jsou průměry ze 3 nezávislých měření. Šipka označuje přídavek toxinu či samotného 

pufru. 

 

5.7 Strukturní integrita CyaA je nutná pro vznik plně 

funkčního kanálu pro tok draselných iontů.  

Dále jsme pro měření úniku draselných iontů z makrofágů použili CyaA-∆AC 

mutantu s deletovaným úsekem 1 – 373 AK AC domény. Tato mutanta má stejnou 

póro-tvornou aktivitu jako nemutovaný CyaA (BENZ et al., 1994, IWAKI et al., 1995). 

Překvapivě však únik draselných iontů způsobený touto mutantou je značně redukovaný 

oproti intaktnímu CyaA (obr. 19A). Již dříve bylo ukázáno, že preinkubace CyaA-∆AC 

s 3D1 protilátkou zvyšuje hemolytickou aktivitu této mutanty (GRAY et al., 2001), 
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stejně tak jako je tomu i u divokého typu CyaA. Jak je vidět na obrázku 19B, inkubace 

CyaA-∆AC s 3D1 protilátkou zvyšuje únik draselných iontů z makrofágů podobně, 

jako tomu bylo u nemutovaného CyaA (obr. 17). Z těchto pokusů lze uzavřít, že AC 

doména CyaA je nutná pro únik draselných iontů z makrofágů. 

 

A)      B) 

 

Obrázek 19: Přítomnost AC domény je nutná pro vznik plně funkčního kanálu pro tok draselných 

iontů z makrofágů a 3D1 protilátka zvyšuje únik draselných iontů způsobený CyaA-ΔAC 

J774A.1 makrofágy obarvené fluorescenční sondou PBFI/AM (9,5 μM) byly inkubovány 

s A) CyaA-ΔAC nebo s CyaA (3 µg/ml), B) CyaA-ΔAC, který byl předtím inkubován s 3D1 protilátkou 

(20 µg/ml). Pokles vnitrobuněčné hladiny K+ byl měřen po dobu 20 minut při pokojové teplotě. Křivky 

jsou průměry ze 3 nezávislých měření. Šipka označuje přídavek toxinu či samotného pufru. 

 

Pro zjištění, jaká část AC domény CyaA je nutná pro únik draselných iontů 

z makrofágů jsme použili sady mutant s deletovanými různými úseky AC domény 

(obr. 20) (HOLUBOVA J., nepublikováno). Tyto mutanty jsou tzv. geneticky 

detoxifikované a není tedy možné měřit standardně (4.2.6.5) schopnost vazby těchto 

mutant na membránu, případně translokaci AC domény přes cytoplazmatickou 

membránu. Pro měření schopnosti translokace AC domény do buněčného cytozolu mají 

tyto mutanty vloženy v deletovaných segmentech epitop o aminokyselinové sekvenci 

SIINFEKL, který je součástí ovalbuminu. Ten je prezentován na povrchu buněk 

na MHC I glykoproteinech a je rozeznáván T-buňkami.  
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Použité mutanty s deletovanými různými úseky AC domény mají přibližně stejnou 

hemolytickou aktivitu jako nemutovaný CyaA (obr. 21) a všechny jsou schopné 

dopravovat OVA antigen do buněk, neboli translokovat svoji AC doménu do cytozolu 

buněk přes cytoplazmatickou membránu (obr. 22). 

Pro zjištění, zda jednotlivé části AC domény mohou hrát roli v úniku draselných 

iontů z makrofágu, jsme provedli fluorescenční měření. Pokusy ukázaly, že všechny 

zkoumané mutanty s delecemi v AC doméně mají sníženou schopnost způsobovat únik 

draselných iontů z buňky, kromě mutanty s deletovaným úsekem nejblíže k C-konci AC 

domény (CyaA-∆336-371-OVA) (obr. 23). Tato deleční mutanta způsobuje srovnatelný 

únik draselných iontů z makrofágů v porovnání s nemutovaným CyaA. Z těchto 

výsledků lze uzavřít, že N-koncová část invazivní AC domény toxinu (AK 1-335) je 

klíčová pro vytvoření plně funkčního kanálu pro tok draselných iontů. 

 

 

Obrázek 20: Schematické znázornění mutantních CyaA s různými delecemi v invazivní AC doméně 

toxinu (HOLUBOVA J., nepublikováno). 
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 Obrázek 21: Delece v AC doméně neovlivňují hemolytickou aktivitu CyaA. 

5 x 108 červených krvinek bylo inkubováno po dobu 4 a 7 h s 5 μg/ml příslušného toxinu. Hemolytická 

aktivita byla měřena spektrofotometricky jako únik hemoglobinu po inkubaci beraních erytrocytů 

s různými variantami CyaA (4.2.6.3).  

 

 

Obrázek 22: Mutanty CyaA s deletovanými úseky AC domény jsou schopné translokace invazivní 

AC domény přes membránu (dopravy OVA antigenů do cytozolu buněk) 

Buňky prezentující antigeny byly inkubovány (4 h) s CyaA toxoidy s vloženými OVA epitopy nebo 

s mutantou CyaA-E570K+E581P-OVA, která netranslokuje AC doménu (negativní kontrola). Poté byly 

buňky inkubovány s T-buňkami (buněčná linie B3Z, 18 h) a následně byla detekována prezentace OVA 

epitopu jako produkce β-galaktosidázy (4.2.6.6). 
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Obrázek 23: Mutanty CyaA s deletovanými úseky AC domény mají sníženou schopnost způsobovat 

únik draselných iontů z buňky, kromě mutanty CyaA-∆336-371-OVA 

J774A.1 makrofágy obarvené fluorescenční sondou PBFI/AM (9,5 μM) byly inkubovány s delečními 

mutantami CyaA (3 µg/ml). Únik draselných iontů z buněk byl měřen po dobu 20 minut při pokojové 

teplotě. Křivky jsou průměry ze 3 nezávislých měření. Šipka označuje přídavek toxinu.  

 

5.8 Dráha pro draselné ionty v membráně je stále otevřená 

Dále jsme chtěli zjistit, zda pór, kterým unikají draselné ionty z buňky, zůstává 

v membráně otevřen po delší dobu, nebo zda se v membráně vyskytuje jen přechodně, 

jako je tomu u vstupu vápenatých iontů do makrofágů po účinku CyaA (FISER et al., 

2007). Bylo ukázáno, že ke vstupu vápenatých iontů do cytozolu buňky dochází pouze 

tehdy, pokud jsou v médiu přítomny nově se navazující molekuly toxinu na membránu. 

Po výměně média s toxinem za samotné médium již k dalšímu vstupu vápenatých iontů 

nedochází (FISER et al.,2007). Stejný typ experimentu jsme proto provedli pro 

stanovení toxinem-indukovaných změn ve vnitrobuněčné koncentraci draselných iontů. 

Změřili jsme únik draselných iontů s CyaA a v 10 minutě jsme vyměnili médium 

s CyaA za médium bez toxinu. Jak je vidět na obrázku 24, únik draselných iontů 

v médiu bez CyaA je stejný jako s toxinem stále přítomným v médiu. V obou případech 

dochází ke snížení vnitrobuněčné koncentrace K
+
 asi na 10 mM po dvaceti minutách. 

Z toho vyplývá, že dráha vytvořená toxinem pro únik draselných iontů je stále otevřená.  
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Obrázek 24: Dráha pro draselné ionty v membráně vytvořená toxinem je stále přítomná 

J774A.1 makrofágy obarvené fluorescenční sondou PBFI/AM (9,5 μM) byly inkubovány s CyaA 

(3 µg/ml) a v desáté minutě byl vyměněn pufr za médium s toxinem (+ CyaA) nebo za médium 

neobsahující CyaA (- CyaA). Pokles vnitrobuněčné hladiny K+ byl měřen po dobu 20 minut při pokojové 

teplotě. Křivky jsou průměry ze 3 nezávislých měření. Slabá šipka označuje přídavek toxinu, tlustá šipka 

označuje výměnu média. 

 

5.9 Aktivita buněčné Na
+
/K

+
 ATPázy nemá vliv na kinetiku 

úniku draselných iontů z buňky způsobenou CyaA  

Zajímalo nás, zda kinetika úniku draselných iontů způsobeného CyaA může být 

ovlivněna buněčnou Na
+
/K

+
 ATPázou. Na

+
/K

+
 ATPáza se nachází v cytoplazmatické 

membráně buněk a přenáší 2 K
+
 do buňky a 3 Na

+
 z buňky a tím udržuje koncentrační 

gradient těchto iontů a membránový potenciál. Pro zablokování činnosti Na
+
/K

+
 

ATPázy jsme použili ouabain, který se váže na α-podjednotku ATPázy (LINGREL et 

al., 2003) a tím způsobuje její inhibici.  

Pro určení možného vlivu Na
+
/K

+
 ATPázy na kinetiku úniku draselných iontů 

z makrofágů vyvolaným CyaA jsme změřili únik draselných iontů 

na makrofázích v přítomnosti ouabainu. K tomuto typu experimentu bylo nutné použít 

enzymaticky neaktivní CyaA-AC
-
, jelikož enzymaticky aktivní CyaA způsobuje 

vyčerpání buněčného ATP během několika minut (FISER et al., 2007). Na
+
/K

+ 
ATPáza 

by tudíž neměla substrát nutný ke své činnosti. Jak je vidět na obrázku 25, únik 
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draselných iontů z makrofágů způsobený CyaA není ovlivněn přítomností ouabainu. 

Z tohoto experimentu vyplývá, že aktivita buněčné Na
+
/K

+
 ATPázy výrazně 

neovlivňuje toxinem-indukovanou kinetiku úniku draselných iontů z buněk J774A.1. 

 

 

Obrázek 25: Aktivita buněčné Na
+
/K

+
 ATPázy nehraje roli v kinetice úniku draselných iontů, 

kterou způsobuje CyaA-AC
-
 

J774A.1 makrofágy obarvené fluorescenční sondou PBFI/AM (9,5 μM) byly inkubovány s 1 µM 

ouabainem po dobu 15 minut při pokojové teplotě a následně probíhala inkubace s CyaA-AC- (3 µg/ml). 

Jako kontrola byl použit samotný CyaA-AC- (3 µg/ml). Pokles vnitrobuněčné hladiny K+ byl měřen 

po dobu 20 minut při pokojové teplotě. Křivky jsou průměry ze 3 nezávislých měření. Šipka označuje 

přídavek toxinu. 

  

5.10  Měření sekrece IL-1β 

Bylo ukázáno, že pokles vnitrobuněčné koncentrace draselných iontů může 

aktivovat buněčný komplex zvaný inflamazom (PETRILLI et al., 2007; WALEV et al., 

1995). Inflamazom dále aktivuje kaspázu-1, což vede k sekreci IL-1β a IL-18. Jednou 

z možností, jak změřit schopnost CyaA aktivovat inflammazom, je tedy měření sekrece 

IL-1β, který je štěpen kaspázou-1 a následně uvolňován z buněk. Měřili jsme proto 

sekreci IL-1β pomocí sady ELISA (Mouse IL-1β ELISA MAX
TM

 Standard Sets) 

po působení CyaA na buňky (4.2.8). BMDC buňky byly aktivovány pomocí LPS 

(z E. coli 0111:B4 , 100 ng/ml, 37 °C, 5 % hladina CO2, 3h) a následně byly 
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inkubovány s ATP (5 mM), nigericinem (5 μM) nebo s CyaA-AC
-
 (500 ng/ml) po dobu 

1 h (37 °C, 5 % hladina CO2). Nigericin je antibiotikum fungující jako ionofor, H
+
/K

+
 

antiporter transportující K
+
 ionty z buňky a H

+
 ionty do buňky. Ukázali jsme, že únik 

draselných iontů způsobený nigericinem je srovnatelný s únikem draselných iontů 

způsobeným CyaA (obr. 26).  

 

 

Obrázek 26: Únik draselných iontů způsobený nigericinem má podobnou kinetiku jako únik 

draselných iontů způsobený CyaA 

J774A.1 makrofágy obarvené fluorescenční sondou PBFI/AM (9,5 μM) byly inkubovány s CyaA 

(3 µg/ml) nebo s nigericinem (5 µM). Pokles vnitrobuněčné hladiny K+ byl měřen po dobu 20 minut 

při pokojové teplotě. Křivky jsou průměry ze 3 nezávislých měření. Šipka označuje přídavek toxinu 

či nigericinu. 

 

Bylo také ukázáno, že nigericin aktivuje NALP3 inflamazom a tudíž způsobuje 

sekteci IL-1β z buněk (PELEGRIN and SURPRENANT, 2006, 2007). Nigericin jsme 

použili jako pozitivní kontrolu pro stanovení sekrece IL-1β z buněk.  

Bylo ukázáno, že extracelulární ATP aktivuje také NALP3 inflamazom a to přes 

aktivaci póru Pannexin-1 (PELEGRIN and SURPRENANT, 2006, 2007). ATP tedy 

také způsobuje sekreci IL-1β a my jsme ho použili také jako pozitivní kontrolu. Bylo 

ukázáno, že pro aktivaci NALP3 inflamazomu je nutný pokles vnitrobuněčné 

koncentrace K
+
 pod 90 mM (PETRILLI et al., 2007). Pokusili jsme se tedy zablokovat 

aktivaci inflamazomu pomocí vysoké hladiny draselných iontů přidáním KCl 
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na výslednou koncentraci K
+
 v médiu 55 mM. Následně byly vzorky detekovány sadou 

ELISA (Mouse IL-1β ELISA MAX
TM

 Standard Sets) (4.2.8). Povrch 96 jamkové 

destičky (maxisorp) s nanesenou protilátkou byl nejprve blokován BSA (1 % v PBS). 

Poté byly naneseny vzorky. Následně byla nanesena detekční protilátka značená 

biotinem a křenová peroxidáza značená avidinem. Vzorky byly inkubovány 

se substrátem peroxidázy OPD a s peroxidem vodíku v citrátovém pufru. Reakce byla 

zastavena 2 M H2SO4. Produkce IL-1β byla měřena spektrofotometricky jako 

absorbance při vlnové délce 492 nm. Z obr. 27 je patrné, že CyaA-AC
-
, stejně jako ATP 

a nigericin, v přítomnosti LPS, způsobují sekreci IL-1β. Na druhou stranu, mutantní 

forma CyaA-E570K-E581P, která není schopna vyvolat únik draselných iontů 

(obr. 13B), nezpůsobuje v přítomnosti LPS sekreci IL-1β z BMDC. Z našich výsledků 

je také patrné, že zvýšená hladina draselných iontů v inkubačním médiu (pokusy dělané 

v přítomnosti KCl (55 mM) blokuje sekreci IL-1β z buněk. Můžeme tedy uzavřít, 

že CyaA, nigericin i ATP způsbují sekreci IL-1β z buněk aktivovaných LPS. 
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Obrázek 27: CyaA-AC
-
, ATP a nigericin způsobují sekreci IL-1β z BMDC aktivovaných LPS. 

BMDC (1 x 105) aktivavané LPS (100 ng/ml) byly inkubovány s CyaA (500 ng/ml), ATP (5 mM), 

nigericinem (5 µM), samotným médiem nebo TUC (negativní kontrola). Jako negativní kontrola byly 

použity také buňky, které nebyly aktivované LPS. Aktivace LPS probíhala 3h, inkubace se vzorky 1h. 

Detekce IL-1β byla proveden sadou ELISA. Množství uvolněného IL-1β bylo detekováno 

spektrofotometricky při 492 nm. Množství IL-1  (pg/ml) bylo následně odečteno z kalibrační křivky. 
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6 Diskuze 

Adenylát cyklázový toxin bakterie Bordetella pertussis je toxin s mnoha aktivitami. 

Má schopnost tvořit v membráně buňky kation-selektivní póry (BENZ et al., 1994; 

SAKAMOTO et al., 1992), což může vést ke koloidně-osmotické lyzi buňky 

(BELLALOU et al., 1990). Translokuje také svoji adenylát cyklázovou doménu 

do cytozolu buňky, kde po vazbě eukaryotickeho kalmodulinu přeměňuje buněčné ATP 

na cAMP (GLASER et al., 1989; LADANT, 1988), čímž může docházet k cAMP 

signalizaci a ATP depleci (BASLER et al., 2006; FISER et al., 2007; KAMANOVA et 

al., 2008). Translokace AC domény a póro-tvorná aktivita jsou dvě nezávislé aktivity 

toxinu a lze je od sebe oddělit (BASLER et al., 2007; BENZ et al., 1994; OSICKOVA 

et al., 1999, 2010; SAKAMOTO et al., 1992). Při translokaci AC domény přes 

cytoplazmatickou membránu dochází ke vstupu vápenatých iontů do buňky (FISER et 

al., 2007). Původně se předpokládalo, že tyto kladně nabité ionty budou do buňky 

vstupovat kation-selektivním kanálem tvořeným toxinem. Bylo ale poměrně překvapivě 

ukázáno, že ke vstupu vápenatých iontů dochází při translokaci adenylát cyklázové 

domény (FISER et al., 2007) a že tvorba kation-selektivních kanálů nehraje v toku 

vápenatých iontů do buňky žádnou roli. Vápenaté ionty dále aktivují proteázu kalpain, 

který štěpí protein talin, kotvící receptor s navázaným toxinem k buněčnému 

cytoskeletu. Receptor s navázaným toxinem pak může být následně přesunut 

do membránových raftů (BUMBA et al., Plos Pathogens, v tisku).  

Adenylát cyklázový toxin také způsobuje únik draselných iontů z buňky, jak již bylo 

ukázáno dříve na červených krvinkách (GRAY et al., 1998). Tento toxin se ale váže 

na buňky s CD11b/CD18 receptorem (GUERMONPREZ et al., 2001), ke kterým 

červené krvinky nepatří. Rozhodli jsme se proto zjistit, zda adenylát cyklázový toxin 

způsobuje únik draselných iontů i na buňkách s CD11b/CD18 receptorem, a dále, jakým 

mechanizmem k úniku iontů dochází. Pro tyto účely jsme využili řadu mutant, které 

byly již dříve zkonstruovány a charakterizovány a které měly pozměněné některé 

své aktivity (BASLER et al., 2007; HOLUBOVA, nepublikováno; IWAKI et al., 1995; 

OSICKA et al., 2000; OSICKOVA et al., 1999).  

Nejprve jsme pomocí fluorescenčního měření vnitrobuněčné koncetrace K
+
 ukázali, 

že k úniku draselných iontů po působení adenylát cyklázového toxinu dochází 

na J774A.1 makrofázích, což jsou buňky nesoucí CD11b/CD18. Dále jsme se pokusili 



78 

objasnit mechanizmus, jakým k tomuto úniku iontů dochází. Rekombinantní adenylát 

cyklázový toxin z E. coli je posttranslačně modifikován acylací na lyzinech 860 a 983. 

Neacylovaný toxin má sníženou vazebnou schopnost na CD11b
+
 i CD11b

-
 buňky 

a nemá prakticky žádnou póro-tvornou aktivitu na červených krvinkách (MASIN et al., 

2005). Spekuluje se o tom, že by postranslační modifikace zbytkem mastné kyseliny 

mohla být nutná pro protein-proteinové interakce a tudíž pro tvorbu oligomerního 

kanálu toxinu (BENZ et al., 1994; HACKETT et al., 1995; HAVLICEK et al., 2001). 

Měření úniku draselných iontů s neacylovaným toxinem ukázalo, že acylace je nutná 

i pro únik draselných iontů z makrofágů (obr. 11). 

První aktivitou toxinu po interakci s buňkami je vazba na receptor. Chtěli jsme proto 

zjistit, zda tato aktivita má vliv na únik draselných iontů z makrofágů. Pro tento účel 

jsme nejprve použili CHO buňky a CHO buňky transfekované geny pro podjednotky 

integrinu CD11b a CD18. Ukázali jsme, že k úniku draselných iontů nedochází na CHO 

buňkách bez CD11b/CD18 receptoru, na které se toxin váže s velmi malou účinností. 

Na CHO buňky, které byly transfekovány geny pro CD11b a CD18, a tudíž váží toxin 

podobně jako makrofágy, docházelo i k podobnému úniku draselných iontů (obr. 12). 

Ukázali jsme tedy, že únik draselných iontů z makrofágů je závislý na vazbě adenylát 

cyklázového toxinu na receptor CD11b/CD18. Je ale tato vazba pro únik iontů 

dostačující? Použili jsme mutantu CyaA-E570K-E581P. Tato mutanta nemá prakticky 

žádnou hemolytickou ani invazivní aktivitu (VOJTOVA-VODOLANOVA et al., 2009). 

Její jediná aktivita je schopnost inzerce do membrány buněk (jako monomerní forma), 

ale tato schopnost nebyla dostačující pro vyvolání úniku draselných iontů z makrofágů 

(obr. 13). Z těchto výsledků se dá uzavřít, že CyaA způsobuje únik draselných iontů 

z makrofágů, ale vazba toxinu na CD11b/CD18 a jeho následná inzerce do membrány 

není pro tuto aktivitu dostačující. 

Dále nás zajímalo, zda by únik draselných iontů mohl nějak souviset s translokací 

AC domény, jako je tomu u toxinem-indukovaného vstupu vápenatých iontů 

do cytozolu CD11b
+
 buněk (FISER et al., 2007). Měření úniku draselných iontů 

z makrofágů pomocí enzymaticky neaktivní verze toxinu ukázalo, že enzymatická AC 

aktivita a tvorba vnitrobuněčného cAMP nemá vliv na kinetiku úniku draselných iontů 

z makrofágů (obr. 14). Tyto výsledky ukazují, že signalizace v buňce vyvolaná 

zvýšenou hladinou cAMP, která by mohla případně vyvolat otevření buněčných kanálů, 

není zodpovědná za únik draselných iontů z makrofágů. 
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Únik draselných iontů se běžně používá jako měřítko pro póro-tvornou aktivitu 

toxinů. Pro ověření této hypotézy jsme nejprve použili sadu mutant s AK záměnami 

převážně v hydrofobní doméně toxinu. Tyto mutanty mají různou hemolytickou aktivitu 

(tabulka 1). Kinetika úniku draselných iontů z buněk ve všech případech odpovídala 

póro-tvorným aktivitám toxinů, měřených na beraních erytrocytech nebo na černých 

lipidových membránách (OSICKOVA et al., 1999; BASLER et al., 2007; OSICKOVA 

et al., 2010). Pokud byla hemolytická (póro-tvorná) aktivita příslušné mutanty vyšší, 

kinetika úniku draselných iontů z makrofágů byla rychlejší. Pokud byla hemolytická 

aktivita toxinu nižší, únik draselných iontů byl naopak redukován (obr. 15). Dalším 

ověřením vlivu schopnosti toxinu tvořit v membráně buňky póry pro únik draselných 

iontů bylo použití protilátky 3D1 protilátky. Protilátka 3D1 se váže na AC doménu 

toxinu a brání translokaci AC domény přes membránu a tím intoxikaci buněk cAMP 

(HEWLETT et al., 2006). Bylo ale také ukázáno, že vazba této protilátky na adenylát 

cyklázovou doménu zvyšuje hemolytickou aktivitu tohoto toxinu (GRAY et al., 2001; 

HEWLETT et al., 2006). I v experimentech s protilátkou 3D1 byl patrný vliv 

kanálotvorné aktivity CyaA na únik draselných iontů z makrofágů, neboť jsme ukázali, 

že 3D1 protilátka kromě zvýšení hemolytické aktivity toxinu (tabulka 1) zvyšuje i únik 

draselných iontů z makrofágů (obr. 17).  

Pro zjištění přesného mechanizmu úniku draselných iontů z makrofágů jsme také 

použili mutantu s deletovanou AC doménou. Tato mutanta má stejnou schopnost tvořit 

póry jako CyaA (BENZ et al., 1994, IWAKI et al., 1995), ale překvapivě způsobovala 

redukovaný únik draselných iontů z makrofágů (obr. 19A). Použití 3D1 protilátky 

s touto mutantou vede opět ke zvýšení jak hemolytické aktivity toxinu (GRAY et al., 

2001), tak ke zvýšenému úniku draselných iontů (obr. 19B) podobně, jako tomu bylo 

také v případě nemutovaného CyaA (obr. 17). Naše výsledky ukazují, že zablokování 

segmentu AC domény pomocí 3D1 protilátky zablokuje také takovou konformaci 

toxinu v membráně, která je odpovědná za tvorbu kanálu pro tok draselných iontů. 

Z těchto výsledků s CyaA-ΔAC také vyplývá, že integrita celého toxinu je nutná 

pro únik draselných iontů z makrofágů. AC doména tedy pravděpodobně interaguje 

s Hly doménou při tvorbě dráhy pro únik draselných iontů z buňky. 

Pokusili jsme se zjistit, zda není pro únik draselných iontů klíčová jen některá část 

AC domény. K tomu jsme využili již dříve zkonstruované mutantní toxiny s delecemi 

v různých částech AC domény (HOLUBOVA, nepublikováno) (obr. 20). Všechny námi 

použité deleční mutanty byly plně aktivní, tj. měli neporušenou schopnost dopravovat 
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AC doménu do cytozolu buňky a měli také stejnou hemolytickou aktivitu jako 

nemutovaný CyaA (obr. 21). Mutanty s delecemi AK 2-107, 321-335, 233-271, 

nebo 274-319 v AC doméně způsobovali redukovaný únik draselných iontů 

z makrofágů, podobný jako u mutanty s delecí celé AC domény. Naopak, mutanta 

s relativně malou delecí na C-konci AC domény (AK 336-371) způsobovala podobnou 

kinetiku úniku draselných iontů jako divoký typ CyaA (obr. 23). Z našich výsledků 

s toxoidy s delecemi v AC doméně tedy vyplývá, že AC doména se možná strukturně 

podílí na vytvoření kanálu, kterým proudí K
+
 ionty z buňky. Z našich experimentů dále 

vyplývá, že nemáme korelaci mezi póro-tvornou aktivitou delečních mutant 

na červených krvinkách (CD11b
-
 buňky) a únikem draselných iontů z makrofágů 

(CD11b
+
). V dalších experimentech proto bude nutné zjistit, proč mají deleční mutanty 

sníženou schopnost způsobovat únik draselných iontů z makrofágů. V úvahu připadá 

například porovnání lyze červených krvinek (měření úniku hemoglobinu) a lyze 

makrofágů (měření úniku enzymu laktát dehydrogenázy, který je uvolňována 

z lyzujících buněk). Již dříve bylo totiž ukázáno, že schopnost lyze makrofágů je 

u CyaA-ΔAC oproti CyaA-AC
-
  redukována (FISER et al., 2007) a to přesto, že obě 

formy toxinu mají stejné póro-tvorné vlastnosti na erytrocytech (CD11b
-
 buňky), 

případně na tzv. černých lipidových membránách. Lyze buněk je obvykle způsobena 

vstupem chloridových iontů do cytozolu buňky, následovaná vtokem vody. Rozluštění 

mechanizmu toku chloridových iontů do makrofágů účinkem CyaA by nám proto 

mohlo pomoci v interpretaci výše diskutovaných výsledků. Další možností, jak vysvětlit 

rozdíly mezi hemolytickou aktivitou na erytrocytech a únikem draselných iontů 

z makrofágů způsobeném CyaA-∆AC, je rychlejší endocytóza tohoto typu toxinu. 

Mutantní forma CyaA-∆AC nezpůsobuje vstup Ca
2+

 do cytozolu makrofágů, 

nepřesouvá se do lipidových mikrodomén a je díky tomu také rychleji endocytována 

(oproti CyaA-AC
-
) (FISER et al., 2007; BUMBA et al., Plos Pathogens, v tisku, FISER 

et al., nepublikováno). To by mohlo znamenat, že póry vytvořené CyaA-ΔAC 

v membráně makrofágů jsou rychle „odstraněny“ z povrchu membrány a únik 

draselných iontů by tak byl značně redukován. Tento jev „rychlého odstranění“ pórů 

CyaA-ΔAC z membrány erytrocytů se naopak projevit nemůže, neboť erytrocyty 

postrádají schopnost endocytózy. Pro měření úniku draselných iontů u CyaA-ΔAC by 

proto mohly být použity buňky s pomalejší schopností endocytózy 

(CHO-CD11b/CD18), popřípadě inhibitor endocytózy cytochalasin D. Všechny tyto 
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pokusy nebylo možné z časových důvodů dokončit, ale ráda bych se tomuto tématu 

věnovala v průběhu svého doktorského studia. 

U vstupu vápenatých iontů způsobeném CyaA bylo ukázáno, že tento tok iontů je 

závislý na nově příchozích molekulách toxinu na membránu buňky. Po odstranění 

toxinu z média již ke vstupu vápenatých iontů nedocházelo (FISER et al., 2007). 

Opačná situace nastává u úniku draselných iontů (obr. 24). Dochází k němu totiž 

i po vyměnění média s toxinem za médium bez toxinu. K úniku draselných iontů 

dochází i přes to, že se na buňky neváže žádný nový toxin a na plazmatické membráně 

se nacházejí pouze již inzertované molekuly toxinu. Z tohoto experimentu tedy vyplývá, 

že cesta pro únik draselných iontů v membráně je stále otevřená. Póry tvořené toxinem, 

jimiž proudí draselné ionty z buňky ven, nemusí být stále otevřené, ale mohou se také 

otevírat a zavírat s poločasem otevření několik sekund, jak bylo ukázáno pro CyaA póry 

tvořené v černých lipidových membránách (BASLER et al., 2007).  

Také nás zajímalo, zda by únik draselných iontů způsobený CyaA mohl být 

ovlivněn Na
+
/K

+
 ATPázou, kterou by se buňka mohla pokoušet vyrovnat hladinu 

draselných iontů v cytoplazmě. Použili jsme proto ouabain, specifický inhibitor Na
+/

K
+
 

ATPázy. Jelikož bylo ukázáno, že při koncentraci toxinu, kterou používáme pro měření 

úniku draselných iontů (3 µg/ml), dochází k rychlému vyčerpání buněčného ATP 

(FISER et al., 2007), bylo nutné pro měření použít enzymaticky neaktivní verzi toxinu, 

aby byl dostatek substrátu pro funkci ATPázy. Změna vnitrobuněčné koncentrace 

draselných iontů způsobená činností CyaA je zřejmě příliš masivní na to, aby byla 

buňka schopna ho vyrovnat činností Na
+
/K

+
 ATPázy. Patrně proto jsme neviděli žádné 

rozdíly ve vnitrobuněčné koncentraci K
+
 v buňce po inkubaci s toxinem v přítomnosti 

nebo nepřítomnosti inhibitoru Na
+
/K

+
 ATPázy (obr. 25).  

CyaA tvoří v roztoku pravděpodobně dva prekurzory. Jeden po vazbě 

na CD11b/CD18 receptor translokuje svoji adenylát cyklázovou doménu do cytozolu 

buňky, kde po vazbě buněčného kalmodulinu katalyzuje přeměnu ATP na cAMP. 

Při translokaci AC domény dochází také ke vstupu vápenatých iontů do buňky (FISER 

et al., 2007). Druhý prekurzor po vazbě na receptor oligomerizuje (popřípadě již 

v roztoku) a tvoří kation selektivní kanály, které vedou ke koloidně osmotické lyzi 

buňky (VOJTOVA-VODOLANOVA et al., 2009). Únik draselných iontů z buňky je 

spojen s póro-tvorným prekurzorem toxinu, ale pro vytvoření plně funkčního póru 

pro tok draselných iontů je třeba integrita celého toxinu.  
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Podařilo se nám prokázat, že CyaA způsobuje únik draselných iontů na makrofázích 

a poodhalit mechanizmus, jakým k tomuto toku iontů dochází. Studium účinku vlivu 

CyaA na buňky je velmi důležité, protože geneticky inaktivovaný CyaA toxoid se 

používá jako nástroj pro dopravu cizorodých antigenů do antigen-prezentujících buněk 

(SIMSOVA et al., 2004). Z tohoto hlediska je důležité studovat, jak dokáže adenylát 

cyklázový toxin ovlivňovat toky iontů přes cytoplazmatickou membránu. Únik 

draselných iontů z buňky byl popsán i po akci dalších RTX toxinů. Do této skupiny 

patří například leukotoxin bakterie Pasteurella haemolytica (CLINKENBEARD et al., 

1989a, 1989b). Také RTX toxin α-hemolyzin bakterie Escherichia coli tvoří 

v membráně buňky póry o průměru 2-3 nm, kterými dochází k úniku draselných iontů 

z buněk (BHAKDI et al., 1986).  

Nedávno bylo ukázáno, že pokles vnitrobuněčné hladiny draselných iontů může 

aktivovat cytoplazmatický komplex zvaný NALP3 inflamazom (PETRILLI et al., 2007; 

WALEV et al., 1995). Inflamazom pak dále aktivuje kaspázu-1, která štěpí pro-IL-1β 

a pro-IL-18 na jejich aktivní formy, které jsou dále uvolňovány z buněk. Zajímalo nás 

tedy, zda CyaA aktivuje tuto dráhu. Pokud by CyaA aktivovala NALP3 inflamazom, 

pomohlo by to více porozumět vlivu CyaA na buňky. Tato vlastnost CyaA by také 

mohla být důležitá pro imunologické využití CyaA. Rozhodli jsme se proto zjistit, 

zda CyaA aktivuje kaspázu-1. K měření jsme využili protilátku proti podjednouce 

kaspázy-1 (Caspase-1 p10 (M-20): sc-514, Santa Cruz Biotechnology, Inc., Europe – 

králičí  polyklonální protilátka proti C-konci myší kaspázy-1 p10). Pomocí metody 

Western blot se nám nepodařilo detekovat aktivaci kaspázy-1 (a to ani v případě 

pozitivní kontroly, kterou představoval nigericin). Toto bylo pravděpodobně způsobeno 

nedostatečným množstvím aktivované kaspázy-1 v analyzovaném vzorku. K detekci 

kaspázy-1 by byla pravděpodobně potřeba imunoprecipitace a tím zvýšení jejího 

množství ve vzorku. Kaspáza-1 štěpí pro-IL-1β na IL-1β, který je dále sekretován 

z buněk. Jelikož se nám nepodařilo detekovat přímo kaspázu-1, pokusili jsme 

se detekovat alespoň její substrát, IL-1β. Již dříve bylo ukázáno ze ATP a nigericin 

aktivují NALP3 inflamazom (PELEGRIN and SURPRENANT, 2006, 2007). Nigericin 

navíc způsobuje únik draselných iontů z buněk stejně jako ATP, které způsobuje 

otevření P2X7 receptoru a jeho otevření vede k úniku draselných iontů z buněk 

(BUISMAN et al., 1988). ATP a nigericin jsme proto použili jako pozitivní kontrolu 

sekrece IL-1β. Podařilo se nám detekovat sekreci IL-1β po působení ATP i nigericinu 

z buněk aktivovaných LPS. Ukázali jsme, že CyaA-AC
-
 také aktivuje sekreci IL-1β 
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z BMDC buněk aktivovaných LPS (obr. 27). Z většiny studií i z našich experimentů 

vyplývá, že pro produkci IL-1β je kromě stimulace buněk CyaA/nigericinem/ATP, třeba 

ještě prvotní signál buňkám pomocí např. LPS (EISENBARTH and FLAVELL, 2009). 

Bylo také ukázáno, že pro aktivaci NALP3 inflamazomu je třeba nízká hladina K
+
 iontů 

v buňce (< 90 mM) (PETRILLI et al., 2007). CyaA aktivuje sekreci IL-1β 

pravděpodobně právě přes únik draselných iontů z buněk, jelikož se nám podařilo 

sekreci IL-1β zablokovat vysokou hladinou K
+
 iontů (obr. 27). Přidáním K

+
 do média 

totiž nemohlo dojít k poklesu vnitrobuněčné hladiny draselných iontů, nutnou 

pro aktivaci NALP3 inflamazomu. Již dříve bylo ukázáno, že pohyb vápenatých iontů 

může také aktivovat NALP3 inflamazom (FRECHE et al., 2007). CyaA sice způsobuje 

tok vápenatých iontů přes membránu, vliv této toxinové aktivity na aktivaci 

inflamazomu byl ale v této práci vyvrácen použitím CyaA-108OVA mutanty, která 

nezpůsobuje vstup vápenatých iontů, ale způsobuje únik iontů draselných. Další 

možností, jak by mohl CyaA aktivovat NALP3 inflamazom je přes produkci reaktivních 

kyslíkových radikálů (ROS). Bylo ukázáno, že CyaA aktivuje produkci ROS 

u neutrofilů (Friedman R.L. et al., 1987) a bylo také ukázáno, že produkce ROS může 

aktivovat NALP3 inflamazom (CASSEL et al., 2008; DOSTERT et al., 2008; 

EISENBARTH et al., 2008; FUBINI and HUBBARD, 2003; SIMEONOVA and 

LUSTER, 1995). Možností, že by CyaA aktivoval NALP3 inflamazom přes tvorbu 

ROS jsme se zatím z časových důvodů nezybývali. Hypotézu, že CyaA aktivuje sekreci 

IL-1β díky snížení koncentrace draselných iontů v buňce podporuje skutečnost, že se 

nám nepodařilo detekovat sekreci IL-1β s mutantou CyaA-E570K-E581P, 

která nezpůsobuje únik draselných iontů z buněk (obr. 13B). 

Naše výsledky potvrzují výsledky Aisling Dunne z laboratoře v Dublinu, která 

s využitím našich mutant CyaA prokázala toxinem-indukovanou aktivaci sekrece IL-1β, 

aktivaci kaspázy-1 i NALP3 inflamazomu na BMDC (DUNNE et al., J. Immunol., 

v revizi). Skutečnost, že CyaA aktivuje NALP3 inflamazom, pomůže hlubšímu 

porozumění interakce bakterie Bordetella pertussis a jejího hostitele - člověka.  
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7 Souhrn 

V této diplomové práci jsem ukázala, že adenylát cyklázový toxin bakterie 

Bordetella pertussis způsobuje únik draselných iontů z makrofágů. Dále jsem ukázala, 

že: 

 k úniku draselných iontů je nutná acylace toxinu 

 vazba CyaA na receptor a následná inzerce toxinu do membrány 

je nutná, ale ne dostačující pro únik draselných iontů z makrofágů  

 AC aktivita toxinu neovlivňuje kinetiku úniku draselných iontů 

z makrofágů 

 únik draselných iontů je závislý na póro-tvorné aktivitě CyaA 

 k úniku draselných iontů je nutná integrita celého toxinu, některé delece 

v AC doméně výrazně snižují toxinem-indukovaný únik draselných iontů 

 CyaA způsobuje sekreci IL-1β z BMDC 

 

V této diplomové práci se mi podařilo dosáhnout vytyčených cílů, prokázat a popsat 

mechanizmus úniku draselných iontů způsobený adenylát cyklázovým toxinem 

na CD11b
+
 buňkách. 
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