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Seznam použitých zkratek

ABTS 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzthiazlolin-6-sulfonová kyselina)

APS peroxosíran amonný

B eukaryotické buňky

b bakterie

b/ml jednotka koncentrace „počet bakterií v ml“

BC Burkholderia cepacia

BIS N,N'-methylen-bis-akrylamid

BSA hovězí sérový albumin

CELISA ELISA využívající buňky

CF cystická fibrosa

CFTR cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, protein 

zodpovědný za vznik cystické fibrosy

CNBr bromkyan

DEA diethylamin

DMEM Dulbecco's modified Eagle's medium

DMF dimethylformamid

DMSO dimethylsulfoxid

EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina

ELFO elektroforéza

EtOH ethanol

FCS fetální telecí sérum

hod hodina
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IgG imunoglobulin G

IgY imunoglobulin Y (ptačí varianta IgG)

IKEM Institut klinické a experimentální medicíny

IMDM Iscove's modified Dulbecco's medium

MeOH methanol

min minuta

nm nanometr

PA Pseudomonas aeruginosa

PDB databáze proteinových struktur

pNPP p-nitrofenylfosfát

PVDF polyvinylidendifluorid

RPM revolution per minute (počet otáček za minutu)

SDS dodecylsulfát sodný

TEMED N,N,N',N'-tetramethylethylendiamin

TRIS tris-(hydroxymethyl)aminomethan

v/v objemová procenta

w/v hmotnostní procenta
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1 Úvod 

1.1 Cystická fibrosa 

První  zmínky  o  příznacích  nemoci,  kterou  v  současnosti  označujeme  jako  cystická 

fibrosa, nalézáme již v záznamech lékařů z počátku novověku. Prvky lidového folkloru 

s ní spojené (pověry a zaříkadla) se podařilo vypátrat až do období středověku. Je proto 

překvapivé,  že zůstala  nepovšimnuta moderním lékařstvím až do první  poloviny 20. 

století,  kdy byly souborně popsány patologické změny slinivky u dětských pacientů, 

zemřelých přibližně ve věku jednoho roku. Pro onemocnění se zavedl název cystická 

fibrosa pankreatu. Komplexnost symptomů a jejich záměna s jinými chorobami dlouho 

bránila  dalšímu porozumění  choroby.  Významný pokrok nastal  po  objevu  spojitosti 

pankreatické insuficience s respiračním onemocněním a s abnormálním obsahem soli v 

potu. Stanovení obsahu soli v tzv. potním testu je standardní dodnes používaný základní 

diagnostický  nástroj.  Během  následných  intenzivních  biochemických  výzkumů  byl 

nalezen defekt na molekulární úrovni spočívající v impermeabilitě buněčných membrán 

pro chloridové ionty a v roce 1987 byl konečně identifikován gen zodpovědný za celé 

onemocnění. [1][2]

Před zavedením systematické terapie v 70. letech 20. století umírali pacienti v raném 

dětském věku. V současnosti se pohybuje průměrná doba dožití okolo 30-40 let věku. 

Příčinou smrti nejsou přímo symptomy choroby, jejichž léčba je relativně zvládnutá, ale 

mikrobiální  infekce  vedoucí  k  poškození  a  následnému  selhání  funkce  orgánů, 

především plic.

1.1.1 Genetické pozadí onemocnění 

Cystická fibrosa je recesivní autosomální genetické onemocnění vyvolané mutací genu 

pro CFTR (cystic  fibrosis  transmembrane conductance  regulator), který je u člověka 

lokalizován na chromozomu 7  [3]. Ve středoevropském regionu je přenašečem vadné 

formy genu přibližně každý třicátý člověk, tedy asi každé 900 manželství je rizikové. 

Přenos choroby se děje na základě klasické mendelovské genetiky (ilustruje obrázek 1), 

s šancí 1:4 zdědí potomek obě defektní varianty genu pro CFTR. Incidence 1:2500-4000 
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narozených dětí (40-50 případů ročně v České republice) činí cystickou fibrosu vůbec 

nejfrekventovanějším genetickým onemocněním [4].

Obr. 1 Přenos defektu CFTR se odehrává na základě klasické mendelovské genetiky. 

Funkční  gen je označen  N (normální),  poškozený gen  d (defektní).  U jedinců,  kteří 

disponují  alespoň  jednou  funkční  variantou  genu,  se  nemoc  neprojevuje. 

Pravděpodobnost narození zcela zdravého dítěte je 25%, s 50% šancí se narodí přenašeč 

bez symptomů a s 25% vzniká nemocný jedinec.

CFTR  je  transmembránový  protein  s  velice  komplexní  funkcí.  Je  lokalizován  na 

buněčné  membráně  a  membráně  endozomů.  Sestává  z  1480  aminokyselin,  jejichž 

řetězec prochází celkem 12x membránou. Mezi transmembránovými helixy 6 a 7 se 

nachází  asi  500  aminokyselin  dlouhá  intracelulární  část,  jejíž  prostřednictvím  je 

regulována činnost CFTR a dochází zde k vazbě interakčních partnerů, kterých bylo 

zatím nalezeno 8 [5]. CFTR je iontový kanál čerpající chloridové ionty na na apikální 

stranu membrány. Obsahuje nukleotidy vázající doménu, její vliv na regulaci aktivity 

iontového  kanálu  je  ale  sporný  [6].  Přítomností  domény  fosfo-kinásovou  aktivitou 

moduluje  činnost  dalších  iontových kanálů  a  má tak  vliv  na  celkové hospodaření  s 

elektrolyty na membránách. Další výzkumy ukazují, že CFTR ovlivňuje i intracelulární 

transport [7] a posttranslační modifikace proteinů změnami pH v příslušných buněčných 
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kompartmentech [8].

Obr. 2 Schema uspořádání molekuly CFTR v buněčné membráně. Zdůrazněno je místo 

nejfrekventovanější mutace, objevující se u 70% pacientů s cystickou fibrosou. Obrázek 

převzat z [9].

Z předchozího plyne, že efekty jednotlivých mutací se odvíjejí od konkrétních změn ve 

funkčních částech molekuly CFTR. Popsáno bylo více než 1600 variant – funkčních 

izoforem a defektních mutantů, ale u pacientů s cystickou fibrosou ze 70% dominuje 

mutace  označovaná  ΔF508  (nově  značená  p.F508del)  –  delece  aminokyseliny 

fenylalanin v pozici 508; ve středoevropské populaci následují tzv. slovanské mutace 

CFTRdele2,3(21kb)  s  6,7%  a  2143delT  s  1,1%  [1][10].  Geografická  rozšířenost 

jednotlivých  variant  přináší  zajímavý  vhled  do  historie  etnického  vývoje  různých 

oblastí.  K  neočekávaně  vysokému  zastoupení  mutace  p.F508del  může  přispívat 

pozitivní  selekční  tlak na heterozygotní  nositele  této varianty,  neboť se předpokládá 

vyšší zdatnost („fitness“) a odolnost tohoto haplotypu vůči infekcím trávicího traktu 

[11].
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Podle funkčního dopadu se pro snadnější orientaci mutace řadí do tříd [1]:

I. „narušená syntéza proteinu CFTR, který tak chybí na apikální membráně“;

II. „abnormální  posttranslační  glykosylace  a  intracelulární  transport  proteinu 

CFTR, spojený s jeho nepřítomností na apikální membráně“;

III. „porucha regulace proteinu CFTR, který je přítomný na apikální membráně“;

IV. „snížená vodivost chloridového kanálu s normálním množstvím proteinu CFTR 

na  apikální  membráně,  který  má  reziduálně  zachovalou  funkci  chloridového 

kanálu“;

V. „redukovaná syntéza, zhoršený intracelulární transport a snížené množství plně 

funkčního proteinu CFTR na apikální membráně“;

VI. „ztráta regulační funkce dalších iontových kanálů“;

VII. „snížená stabilita jinak plně funkčního proteinu CFTR na apikální membráně“.

Mutace  p.F508del  spadá  do  třídy  II,  tedy  ve  výsledku  chybí  CFTR  na  apikální 

membráně.

Roli v klinickém projevu choroby má kromě charakteru mutace CFTR polymorfismus 

jeho  interakčních  partnerů  a  i  dalších  neinteragujících  proteinů.  Komplexnost 

vzájemných efektů a modulací mezi nimi není zcela prozkoumána.

1.1.2 Klinické projevy cystické fibrosy 

Nepřítomnost  CFTR  proteinu  na  apikální  straně  membrány  má  množství 

patofyziologických důsledků, které budou rozebrány níže. Je možno je shrnout takto: 

neschopnost  správně  hospodařit  s  ionty  vede  k  chybné  regulaci  průchodu  vody 

membránou, což je zásadní pro udržení správného složení slizničních sekretů – ty se 

stávají  velice  viskózní,  mechanicky  blokují  povrchy  sliznic  a  ucpávají  vývody 

některých  žláz.  Další  riziko  představuje  nadměrné  vylučování  solí  při  pocení,  tím 

vzniká nebezpečí elektrolytického šoku. Je možné sledovat patologické změny sliznic a 

mnoha vnitřních orgánů. Situaci ilustruje obrázek 3.
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Mimo respirační a gastrointestinální trakt lze pozorovat tyto symptomy:

• poškození potních žláz – neschopností zpětné resorpce solí hrozí při nadměrném 

pocení elektrolytický šok;

• poškození reprodukčního ústrojí – u téměř všech mužů je neprůchodný vývod z 

nadvarlete  zapříčiněný jeho ucpáním hustým sekretem,  méně často  u  žen  ze 

stejného důvodu obtížně průchodné děložní hrdlo – výsledkem je neplodnost;

• kariomyopatie;

• osteoporóza – zhoršené vstřebávání vitaminu D;

• autoimunitní reakce [12].
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Obr. 3 Orgány zasažené cystickou fibrosou. Převzato z [12].
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1.1.2.1Gastrointestinální trakt

Zasažení  pankreatu  je  charakteristický  projev  cystické  fibrosy.  Jeho  morfologické 

změny daly název celé nemoci. Pankreas není schopen produkovat trávicí enzymy, což 

se  projevuje  zejména  na  schopnosti  štěpit  tuky  lipasami.  Součástí  léčby  je  proto 

pravidelné podávání  pankreatických enzymů, tzv.  enzymová substituce.  Další  možné 

obtíže jsou: diabetes mellitus vázaný na cystickou fibrosu, pankreatitida, gastroezofágní 

reflux,  gastritida,  peptidické  vředy,  distální  intestinální  syndrom,  mekoniový  ileus, 

onemocnění  apendixu,  invaginace,  fibrotizující  kolonopatie,  prolaps  rekta,  jaterní 

onemocnění a některé další zřídkavé symptomy. [1]

Výživa pacienta má vliv na průběh onemocnění. Rychlost kolonizace mikroorganismy 

je u pankreaticky insuficientních pacientů vyšší než u skupiny s dobrým stavem výživy 

(díky  substituční  léčbě  pankreatickými  enzymy).  Pozor  je  třeba  dát  na  ztíženou 

schopnost vstřebávat vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K). Velkým problémem je 

riziko elektrolytického šoku při vysokých teplotách v létě a při zvýšené fyzické námaze, 

kdy je třeba při příjmu potravy zohledňovat abnormální vylučování solí potem. [1]

1.1.2.2Respirační ústrojí

Zasažení dýchacího traktu je asi nejznámější důsledek cystické fibrosy. Za normálních 

podmínek je prostor průdušek a plic sterilní. Stav je udržován baktericidním složením 

slizničního sekretu a jeho neustálým transportem řasinkovým epitelem směrem k ústům 

[13]. Následkem poškození CFTR se zvyšuje viskozita slizničního mukosového sekretu 

(je nedostatečně ředěn vodou), to brání činnosti ochranných mechanismů dýchacích cest 

– pohyb řasinkového epitelu a vykašlávání – a slizniční tkáň se stává mnohem více 

vystavena riziku mikrobiální infekce. Z pohledu složení se periciliární tekutina stává 

isotonickou  a  ztrácí  baktericidní  účinky  (v  normálním stavu je  hypotonická).  Takto 

znevýhodněný jedinec se snadno stává terčem infekce.  Porovnání zdravé a nemocné 

slizniční tkáně ilustruje obrázek 4.
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Obr.  4 Srovnání  situace  u  normální  a  poškozené  sliznice  u  pacientů  s  cystickou 

fibrosou.  Znázorněna  je  hlenotvorná  podslizniční  žláza  s  epiteliálními  buňkami 

sekrečními a řasinkovými. Vpravo jsou schematicky znázorněny směry transportu iontů. 

Na poškozené sliznici dýchacích cest je patrná zbytnělá podslizniční žláza, poškozené 

řasinky a přítomné patogeny společně s buňkami imunitního systému. Převzato z [12].

V reakci na průnik a pomnožení mikroorganismů dochází k silné zánětlivé odpovědi 

[14]. Neutrofily při  procesu likvidace pohlcených mikroorganismů uvolňují reaktivní 

kyslíkové intermediáty a proteázy, poškozující kromě parazita i vlastní tkáň organismu. 

Ze zničených buněk uvolněná DNA dále zahušťuje hlen, jehož sekrece je zánětlivým 

procesem stimulována. Poškození řasinkových buněk také zhoršuje obrannou schopnost 

respiračního ústrojí. [1] 

Léčba  respiračních  onemocnění  je  dlouhodobá  a  vzhledem k  časté  recidivě  infekcí 

prakticky neustálá. Rehabilitace spočívá v respirační fyzioterapii, dechové rehabilitaci a 

pohybových aktivitách. Denně jsou užívány léky na ředění hlenu. Významného zředění 
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se  dociluje  inhalačním  podáváním  rekombinantní  lidské  DNAsy,  která  štěpí  DNA 

uvolněnou u odumřelých neutrofilů a epiteliálních buněk. V případě značného zhoršení 

funkce plic  se přistupuje k jejich transplantaci.  Zákrok obvykle zvýší  kvalitu  života 

pacienta, přesto není prognóza délky života z důvodu nasazení silné imunosupresivní 

léčby příznivá. [1]

1.1.3 Mikrobiální  onemocnění  při  cystické fibrose a jejich 

terapie

Ačkoliv různé symptomy narušují život pacienta, díky účinné terapii se je daří zvládat 

a pacient by mohl žít relativně kvalitní život. Příčinou úmrtí léčených pacientů v rané 

části  produktivního věku není  choroba samotná,  ale  recidivující  a chronické infekce 

dýchacích  cest.  Zatím  neexistuje  vysvětlení,  proč  jsou  pacienti  napadání  jen  úzkou 

skupinou  mnohdy  neobvyklých  patogenů,  jako  je  Burkholderia  cepacia či 

Stenotrophomonas maltophilia [1].  Mikroorganismus typicky spojovaný s závažnými 

infekcemi  cystických  pacientů  je  Pseudomonas  aeruginosa [15].  Kromě  těchto 

„specifických“ patogenů, charakteristických pro cystickou fibrosu, se nahodile objevují 

„univerzální“ kmeny spojené s respiračními infekcemi jako  Haemophylus influenzae, 

Streptococcus  pneumonie či  Staphylococcus  aureus.  Méně  frekventované  jsou 

Pneumococci,  Enterobacretiaceae,  Klebsiella,  Escherichia  coli,  Citrobacter,  Proteus, 

Legionella,  Pasteurella  multocida,  Alcaligenes  faecalis,  Mycoplasma  pneumoniae, 

Aspergillus  fumigatus a  jiné  [12].  Četnost  výskytu  infekce  v  USA je  znázorněna 

na obrázku 5.

Imunitní systém jako celek není poruchou funkce CFTR zasažen, narušeny jsou některé 

jeho mechanismy zodpovědné za eliminaci patogenů z dýchacího traktu (obr. 6):

• vysoká  viskoelasticita  mukózního  sekretu  zabraňuje  funkci  „očistných“ 

mechanismů (tzv. clearance) – pohyb řasinkového epitelu, kašlání a kýchání

• změna pH a iontové síly mimo optimum sekretovaných defensivních proteinů 

(lysozym,  proteasy,  defensiny,  IgA  a  jiné).  Baktericidní  vlastnosti  sekretu 

zdravého člověka byly prokázány experimentálně [16].

Bakteriální infekce vyvolávají intenzivní zánětlivou odpověď hostitele  [14]. V případě 
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pacientů trpících CF je místo termínu infekce charakterističtější termín kolonizace, kdy 

se  o  chronických  případech  hovoří,  pokud  infekce  přetrvává  v  organismu  déle  než 

6 měsíců [1].

Obr. 5 Četnost výskytu jednotlivých patogenů sledované u pacientů s CF v USA v roce 

2002. Převzato z [9].
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Obr. 6 Ochranné mechanismy zajišťující  za normálních okolností  sterilitu dýchacích 

cest a plic. Převzato z [16].

1.1.3.1Pseudomonas aeruginosa

Bakterie  Pseudomonas  aeruginosa je  zodpovědná  za  rozvoj  chronického  plicního 

poškození u většiny pacientů s cystickou fibrosou vedoucí k jejich smrti. Kolonizace 

tímto mikroorganismem s věkem stoupá, v dospělosti je kolonizováno asi 80% pacientů 

[12][15]. Infekce se může snadno přenášet mezi pacienty s CF, ale nenapadá zdravého 

člověka.  Tato  skutečnost  se  vysvětluje  vyšším  podílem  asialylovaných  glykolipidů, 

které jsou receptory pro vazbu bakteriálních lektinů [17]. Byla také pozorována vysoká 

afinita bakterií vůči mucinu z CF pacientů ve srovnání se zdravými jedinci [18].

Produktem  Pseudomonas  aeruginosa je  mnoho  toxinů  a  virulentních  faktorů. 

Exotoxin A  je  u  zdravých  jedinců  neutralizován  protilátkami  a  proteasami  [19], 

bakteriální alkalická proteasa a elastasa interferují s faktory specifické imunity (štěpení 

imunoglobulinů a proteinů komplementu) a cytotoxickými mechanismy [20]. Zmíněné 
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mechanismy přispívají k chronickému rázu infekce. V průběhu infekce lze pozorovat 

zvyšování koncentrace specifických protilátek, nicméně nejsou schopny zprostředkovat 

opsonizaci  a  eliminaci  bakterií.  Hlavním  ochranných  mechanismem  bakterie  je 

schopnost  produkovat  alginát,  který výrazně ztěžuje difúzi  protilátek,  chemotaktický 

pohyb  fagocytujících  imunitních  buněk  [21] a  dokonce  napomáhat  rezistenci  vůči 

antibiotikům [22].

Infekci obvykle zahajuje nemukoidní forma bakterie, která se v průběhu infekce mění 

na  mukoidní  formu  produkující  alginát  [23].  Tato  změna  koreluje  s  protilátkovou 

odpovědí na bakteriální toxiny, která v průběhu času stoupá  [24]. Jsou produkovány 

všechny podtřídy IgG, jejich koncentrace indikuje závažnost chronického onemocnění. 

V pokročilých fázích nejsou epiteliální buňky schopny eliminovat náhodně navázané 

proteiny komplementu ze svého povrchu a stávají  se obětí  tzv.  imunokomplexového 

chronického zánětu, na němž má podíl vysoký příliv polymorfonukleárů [12].

Prognóza průběhu infekce u mokoidního fenotypu je horší. Alginátová vrstva zajišťuje 

ochranu před antibiotiky, komplementem a fagocytózou. Proto je důležitá prevence a 

zachycení infekce v časné nemukoidní formě, kdy je možná eradikace patogenu pomocí 

antibiotik.

1.1.3.2Burkholderia cepacia

Bakterie skupiny  Burkholderia cepacia jsou pravděpodobně nejnebezpečnější patogen 

pro cystické pacienty. Přenáší se prakticky výhradně mezi pacienty, infekce z vnějšího 

prostředí jinak hojného mikroorganismu jsou vzácné. Obdobně, jako u  Pseudomonas 

aeruginosa, prevalence roste s věkem. Nebezpečí tohoto patogenu spočívá ve vysoké 

primární rezistenci vůči antibiotikům (piperacillin, ceftazidim, imipenem, meropenem, 

chloramfenikol, trimetoprim-sulfamethoaazol),  po dlouhodobé antibiotické léčbě díky 

plasticitě genomu se snadno stávají rezistentní vůči všem ostatním antibiotikům. Proto 

není eradikace Burkholderia cepacia u pacientů s cystickou fibrosou prakticky možná. 

Spektrum toxinů a virulentních faktorů je podobné jako u Pseudomonas aeruginosa.

Jednotlivé kmeny Burkholderia cepacia se liší epidemiologicky a klinickým průběhem. 

Infekce probíhá často v kombinaci s Pseudomonas aeruginosa asymptoticky nebo jako 

progresivní  plicní  onemocnění,  které  vede  k  rychlému  zhoršování  stavu  pacienta. 
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Příčinou selhání životních funkcí je abscedující pneumonie a sepse. [1][12]

1.1.3.3Terapie antibiotiky

Použití antibiotik k léčbě bakteriální infekce je obvykle první volba každého lékaře. 

Velký  problém  představuje  vysoká  rezistence  bakterií  Pseudomonas  aeruginosa a 

Burkholderia cepacia vůči podávaným látkám, která je dílem způsobena alginátovým 

filmem obklopujícím buňky a bránícím difúzi, dílem efluxními pumpami eliminujícími 

antibiotika v buňce,  které  jsou kódované na bakteriálním chromozomu  [25].  Genom 

těchto  bakterií  je  velmi  plastický,  proto  rychle  vzniká  rezistence  vůči  dalším 

antibiotikům.  Horizontální  přenos rezistence pomocí  plasmidů možnosti  terapie  dále 

komplikuje.  K léčbě  se  využívají  antibiotika  kolistin,  polymyxin  B,  gentamycin, 

ciprofloxacin, imipenem a fluorochinoly. [26][27]

Bylo  zjištěno,  že  koncentrace  protilátek  koreluje  se  závažností  infekce.  Podávání 

antibiotik pak vedlo k poklesu jejich koncentrace a prodloužení doby mezi recidivou 

jednotlivých infekcí  [24].  Přestože se podařilo  zpomalit  průběh kolonizace pacienta, 

léčba antibiotiky nevedla k úplné eradikaci patogenu. Vysoké dávky antibiotik samy o 

sobě neprospívají zdravotnímu stavu pacienta.

1.1.3.4Imunizace

Jednou  z  cest,  jak  bránit  invazi  oportunních  mikroorganismů,  je  imunizace.  Pokud 

rozhodnutí padne na aktivní imunizace, musí být splněny tyto podmínky:

• riziková skupina musí být v dostatečném časovém předstihu imunizována proti 

definovanému patogenu;

• použití  dostatečně  imunogenního  antigenu  specifického  pro  daný 

mikroorganismus, který je pro člověka netoxický;

• imunitní odpověď imunizované skupiny musí být dostatečně velká.

Z  předchozího  plyne,  že  aktivní  imunizace  není  vhodná  pro  imunosuprimované 

pacienty. Dále je při rozhodnutí nutno vycházet z faktu, že protilátky u kolonizovaných 

pacientů již nejsou schopny infekci eliminovat. Metoda pasivní imunizace je vhodnější 

u  nosokomiálních  infekcích,  kdy  není  možné  dostatečně  předvídat  čas  infekce  ani 
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vytipovat  ohrožené jedince.  U pacientů  s  cystickou fibrosou není  aktivní  imunizace 

žádoucí,  protože  podporuje  rozvoj  zánětlivých  reakcí.  Výhodou  protilátek  oproti 

antibiotikům je, že si vůči nim bakterie nemohou vytvořit rezistenci.

Okamžik vhodný k zásahu je  v čase vstupu patogenu do organismu.  V tu chvíli  se 

mikroorganismus ještě nenavázal na povrch hostitele, nachází se v nízké koncentraci a 

nemá  ještě  plně  aktivované  ochranné  mechanismy  (produkce  alginátu  a  enzymů 

štěpících  proteinové  produkty  imunitního  systému).  Takový  postup  vyžaduje 

kontinuální  preventivní  podávání  protilátek.  Idea  působení  protilátek  je  ukázána  na 

obrázku 7. Protilátky brání adhezi bakterie na epitel hostitele a rozvoj infekce spojený s 

fenotypovou změnou na mukoidní formu [28]. Pokud odhlédneme od možnosti použít 

jako antigen celou bakterii, jsou vhodnou volbou proteiny flagelin z bičíku [29] a lektin 

[30][31]. 

Rychlá recidiva infekce u pacientů s cystickou fibrosou, kdy ještě v organismu kolují 

vysoké  koncentrace  specifických  protilátek,  vnáší  pochybnosti  o  efektivitě  pasivní 

imunizace.  Zajímavou  odpověď  přinesly  experimenty  s  pasivní  imunizací  pomocí 

specifických slepičích protilátek (připravených proti  bakterii PA) podávaných orálně. 

Pacientům bylo  pravidelně  odebíráno sputum a  kultivováno pro  zjištění  přítomnosti 

mikroorganismů. Frekvence nálezu Pseudomonas aeruginosa pokleslo 3,0x, snížila se i 

frekvence  výskytu  ostatních  mikroorganismů.  Ve  srovnání  s  kontrolní  skupinou 

nedocházelo ke zhoršení funkce plic ani k ubývání tělesné hmotnosti. Proto se slepičí 

protilátky zdají být dobrým nástrojem k prevenci infekcí Pseudomonas aeruginosa. [32]

[33][34]
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Obr.  7 Na  horním  obrázku  je  znázorněna  představa  o  průběhu  kolonizace  epitelu. 

Bakterie se pomocí adhesivních molekul, zde lektinu, přichytí na povrchové struktury 

epitelu, začne se dělit a produkovat alginátový plak. Na dolním obrázku je situace při 

pasivní  imunizace,  kdy specifické  protilátky  blokují  adhezivní  molekuly  patogenu a 

brání jeho přisednutí na epitel. 

Autorem obrázků je Doc. Wimmerová M., katedra biochemie, PřF MU, Brno.
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1.2 Rod Pseudomonas 

Bakterie skupiny Pseudomondaceae jsou zařazeny to třídy gama proteobakterií. Jedná 

se o aerobní gramnegativní tyčinky. Na základě revidované taxonomie se tato rodina 

dělí na 8 skupin. Jde o hodně rozšířenou skupinu mikroorganismů s nezastupitelným 

ekologickým významem. Vyskytují se ve vodách a půdě, lze je nalézt na povrchu těl 

rostlin  a  živočichů.  Zde hrají  úlohu v  aerobních  biodegradačních  procesech obtížně 

rozložitelných uhlíkatých sloučenin a v koloběhu dusíku. Rozkládají ropné sloučeniny 

(aromatické  i  alifatické  uhlovodíky),  aktivní  sloučeniny  zemědělských  postřiků 

(herbicidy,  pesticidy,  insekticidy),  jsou  schopné  rozložit  i  některé  plasty.  Za  tuto 

schopnost vděčí zejména cytochromům P450, velmi významné a intenzivně zkoumané 

skupině proteinů. Počátek jejich výzkumu je spjat s bakterií Pseudomonas putida [35].

Typickými  vlastnostmi  je  chemoorganotrofie  a  aerobní  metabolismus.  Nejsou  tedy 

schopny fermentace. Sacharidy disimulijí Entner-Doudoreffovou dráhou. Neprovozují 

fotosyntézu a s výjimkou  Pseudomonas stutzeri neváží vzdušný dusík, ale v určitých 

situacích dokáží využít  proces denitrifikace k akceptaci  elektronu namísto kyslíku v 

procesu  aerobní  respirace  (Pseudomonas  aeruginosa v  kolonizovaných  pacientech 

[36]).

Bakterie rodu Pseudomonas nemají vysoké nároky na kultivační podmínky. Rostou v 

teplotách  4-42°C  s  optimem  30-37°C.  Preferují  neutrální  pH  a  tolerují  prostředí  s 

vysokou iontovou silou. [26]

1.2.1 Pseudomonas aeruginosa 

PA je typickým představitelem oportunních patogenů. V prostředí se běžně vyskytuje ve 

vodách  i  půdách.  Je  jedním  z  mála  bakteriálních  patogenů  rostlin.  Zdravé  jedince 

nenapadá.  Závažným  patogenem  se  stává  pro  imunokompromitované  pacienty  a 

pacienty  s  CF.  Pseudomonas  aeruginosa se  člení  na  12  podtypů,  které  se  liší 

povrchovými antigeny a virulentností.

Rozměr  mikroorganismu  je  0,5-0,8  x  1,5-3,0  μm  a  disponuje  jedním  nebo  více 

polárních bičíků. Mikroskopické snímky jsou na obrázku 8. Vytváří tři typy kolonií:

• malé hrubé nepravidelné kolonie – divoké typy izolované z vody či půdy;
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• velké  hladké  kolonie  s  plochými  konci  –  izoláty  z  pacientů  trpících  akutní 

infekcí;

• mukoidní s alginátovým plakem – izoláty z chronicky kolonizovaných pacientů.

Bakterie  mohou  produkovat  několik  pigmentů:  modrozelený  pyocyanin,  pyoverdin, 

žlutozelený  fluorescein  a  další.  Pigmenty  mohou  buňky  chránit  před  UV zářením, 

častěji  však  fungují  jako  siderofory  pro  přijímání  iontů  železa.  Vystupují  též  jako 

virulentní faktory. [26]

Obr. 8 Bakterie Pseudomonas aeruginosa. Zleva: mikroskopický snímek po Gramovu 

barvení,  bakteriální  kolonie  na  plotně,  snímek  z  rastrovacího  elektronového 

mikroskopu. Převzato z [26].

1.2.2 Burkholderia cepacia 

Bakterie  Burkholderia cepacia (obrázek 9) byla pro svou podobnost s  Pseudomonas 

dlouho označována za Pseudomonas cepacia, a proto byla zařazena do vlastní skupiny 

poměrně  nedávno.  Obývá  stejné  prostředí  jako  PA a  poprvé  byla  izolována  jako 

rostlinný patogen. Morfologicky jsou si velmi podobné s  Pseudomonas aeruginosa. V 

současnosti  se  dělí  do  17  podtypů  a  souhrnně  jsou  označovány  jako  komplex 

Burkholderia cepacia [37].
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Obr.  9 Bakterie  Burkholderia  cepacia na  agaru(vlevo)  a  snímek  z  rastrovacího 

elektronového mikroskopu (vpravo). Převzato z [9].

1.2.3 Virulenční a adherenční faktory 

Faktory  zodpovědné  za  virulenci  a  adhezi  bakterie  Pseudomonas  aeruginosa jsou 

vyjmenovány níže. Jejich poznání je nezbytné pro pochopení jejich úlohy při napadení 

organismu.  Volbou  vhodného  faktoru  k  imunizaci  lze  zabránit  adhezi  a  kolonizaci 

organismu nebo omezit toxické působení. Jsou to [26][27]:

• toxiny: exoenzym S, exotoxin A, lipopolysacharid;

• invaziny:  elastasa,  alkalická  fosfatasa,  fosfolipasa,  lecitinasa,  cytotoxin, 

siderofory, pyocyanin;

• adherenční  faktory:  lektin,  pili,  flagella,  exoenzym  S,  vnější  membránové 

proteiny (OprF), alginátový biofilm.

Tato práce se zaměřuje na bakteriální lektiny PAIIL z Pseudomonas aeruginosa a BClA 

z  Burkholderia cepacia (obrázek 10). Lektiny jsou proteiny schopné specificky vázat 

sacharidy.  Bakteriím  tyto  proteiny  umožňují  navázat  se  na  sacharidové  struktury 

glykoproteinů hostitele. Lektin PAIIL z Pseudomonas aeruginosa je prvním zástupcem 

třídy  lektinů,  do  které  patří  i  BClA.  Jsou  tvořeny  4  podjednotkami  o  molekulové 

hmotnosti 14000 a koordinují 4 ionty vápníku [5]. Tetramer má nejvyšší specifitu k L-

fukose, mnohem slaběji váže manosu a pak další sacharidy [30][31][38].
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Obr.  10 Vlevo:  Lektin  PAIIL z  Pseudomonas  aeruginosa,  je  funkční  jako tetramer 

(PDB 1gzt). Vpravo: Lektin BClA z  Burkholderia cepacia, je funkční jako tetramer i 

monomer (PDB 2vnv).

1.3 Obecná imunochemie 

Imunitní systém zahrnuje soubor mechanismů zaměřených na cílenou likvidaci cizích 

(a též  potenciálně  škodlivých  vlastních)  struktur.  Je  reprezentován  buněčnými  a 

humorálními  složkami.  U rozvinutých skupin  obratlovců (zejména ptáci  a  savci)  se 

uplatňuje navíc specifická (adaptivní) imunita, zajišťovaná specializovanými buňkami, 

jejímž úkolem je  rychleji  rozpoznat  a  eliminovat  patogen  při  opakované infekci  na 

základě  imunologické  paměti.  Podstatou  působení  adaptivní  imunity  je  produkce 

protilátek, které se vysoce specificky vážou na cizorodé struktury, antigeny, a umožňují 

jejich eliminaci.

Biochemie při studiu proteinů úspěšně využívá protilátek, izolovaných z produkčních 

organismů, jejichž imunitní systém byl vystaven působení látek jejich tělu nevlastních. 

1.3.1 Protilátky 

Protilátkami  je  označována  skupina  proteinů,  tzv.  imunoglobulinů,  což  jsou 

glykoproteiny s molekulovou hmotností od 150 po více než 900 kDa, které zajišťují 

specifickou imunitu v organismu.  Vyskytují  se buď jako volně sekretované v krevní 

plasmě,  nebo slouží  jako povrchové receptory některých lymfocytů.  Imonoglobulinů 

existuje několik druhů (IgA, IgE, IgG, IgM…). Pro tuto práci jsou významné pouze 

protilátky  označované jako IgG (savčí)  a  IgY (ptačí).  Jejich molekuly mají  dimerní 
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podobu, skládají se z dvou těžkých a dvou lehkých řetězců. N-koncový úsek řetězců se 

nazývá  variabilní,  zde  dochází  k  vazbě  na  antigen.  Naopak  zbytek  molekuly  je 

konzervovaný a nazývá se konstantní část [39].

Srovnání molekul IgG a IgY je na obrázku 11. Oba typy protilátek plní u ptáků i savců 

podobnou funkci.  Ptačí varianta IgG se nachází ve vysoké koncentraci ve vaječném 

bílku  (anglicky  yolk),  odtud  plyne  označení  IgY.  Od  savčího  analogu  se  odlišuje 

zejména přítomností 4 domén (u savců 3). Předpokládá se, že chybějící doména u savců 

se přeměnila na tzv. pantovou oblast, která je u ptačích IgY rigidní [40].

Obr. 11 Srovnání molekul savčího IgG a analogického ptačího IgY. Rozdíl spočívá ve 

flexibilitě tzv. pantové oblasti IgG, která je u IgY rigidní.

Pojem antigen se požívá pro látku, která je schopna vázat se specificky na jednu nebo 

více protilátek. Na molekule antigenu se nachází jedna nebo několik částí struktury – 

např.  polypeptidový  řetězec  nebo  oligosacharid,  které  odpovídají  za  míru  specifity 

vazebné interakce. Taková oblast se označuje jako antigenní determinanta nebo epitop. 

Látka  vyvolávající  svou  přítomností  v  organismu  imunitní  odpověď  (produkci 

specifických  imunoglobulinů)  se  nazývá  imunogen.  Vzniklé  protilátky  by  měly  být 

schopny antigen rozpoznat a vázat jej do imunokomplexu. Imunogen se liší od antigenu 

tím, že antigen nemusí nutně vyvolávat imunitní odpověď, je pouze místem, na které se 

váží protilátky, zatímco imunogen kromě schopnosti být antigenem stimuluje také jejich 

tvorbu. Antigenní determinantou může být i nízkomolekulární látka (často oligopeptid), 
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tzv. hapten, jež nemá sama o sobě imunogenní schopnosti. [41]

Pojem specifita reakce protilátky s antigenem se rozumí míra afinity protilátky vůči 

konkrétnímu epitopu na molekule antigenu ve srovnání se zanedbatelnou afinitou téhož 

vazebného  místa  k  jinému  epitopu.  Afinitou  rozumíme  energii  interakce  vazebného 

místa  protilátky  s  epitopem  antigenu,  která  je  dána  elektrostatickými  silami  mezi 

nabitými  skupinami,  vodíkovými  můstky,  hydrofobními  interakcemi  a  Van  der 

Waalsovskými silami, přičemž poslední dvě jmenované příliš nepřispívají ke specifitě 

vazby. [41]

Mechanismy působení protilátek jsou [41]:

• neutralizace – protilátky se váží na kritické epitopy bakterií, virů a toxinů a tím 

blokují jejich funkci;

• opsonizace – vazba protilátek na povrch mikroorganismů se zlepšuje schopnost 

fagocytózy a aktivuje destrukční mechanismy fagocytů;

• aktivace  klasické  cesty  komplementu  –  dále  opsonizuje  mikroorganismus, 

působí chemotakticky na fagocyty a podporuje zánět.

1.3.2 Vznik protilátek 

Přítomnost  imunogenu  v  organismu  stimuluje  imunokompetentní  lymfatické  buňky, 

které se po sledu změn diferencují na plazmatické buňky tvořící protilátky. Polyklonální 

protilátky jsou produkovány po podání směsného (komplexního) antigenu (například 

izolovaný  protein),  jde  o  mnoho  protilátek  s  rozličnou  specifitou.  Každá  z  nich  je 

tvořena vlastní linií plazmatických buněk. Tato směs protilátek má schopnost vázat se 

na různé epitopy jednoho imunogenu. Pro výzkumné účely je často zapotřebí mít pouze 

identické  protilátky  jedné  linie  buněk,  které  se  označují  jako  monoklonální.  Tento 

požadavek nelze splnit kultivací příslušných buněčných klonů, neboť imunitní buňky 

běžně hynou po několika děleních. Využitelné buňky mohou být přesto získány fúzí s 

„nesmrtelnou“ linií buněk křeččího myelomu [41]. 
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1.3.3 Výhody použití slepičích protilátek oproti savčím

Slepice při produkci vejce sekretuje protilátky třídy IgY do vaječného žloutku. Ty se zde 

nacházejí v koncentraci 1,3-1,9x vyšší než v krvi slepice. Protilátky přecházejí do krve 

kuřete a zajišťují mu po vylíhnutí na nějaký čas pasivní imunizaci  [42][43]. Vysoká 

koncentrace protilátek přináší z hlediska izolace značnou výhodu. V jednom žloutku se 

nachází asi 50-100 mg IgY, z něhož přibližně až 10 mg tvoří specifické protilátky proti 

injikovanému antigenu [44].

Výhodou pasivní imunizace slepičími protilátkami u cystické fibrosy je, že Fc doména 

IgY neaktivuje komplementovou kaskádu. Díky snížené flexibilitě IgY precipituje méně 

než  savčí  IgG  [45].  Tyto  potenciální  vlastnosti  přestavují  potenciální  výhodu  pro 

pacienty s CF, kteří jsou ohroženi zánětlivými reakcemi a precipitací imunokomplexů 

zhoršujích funkci plic.

Výhodný etický i ekonomický aspekt je, že odebrání protilátek ve vejcích nepředstavuje 

stres a utrpení pro produkční organismus, je technologicky jednoduché a nevyžaduje 

časově náročnou kvalifikovanou práci. Výtěžnost IgY ve srovnání např. s králíkem je 

asi 30x vyšší, vejce jsou snášena denně. Roční zisk je tak přibližně 25 g protilátek na 

jedno produkční zvíře [46].

Kromě funkce vyživování rostoucího embrya obsahují vejce mnoho složek potenciálně 

prospěšných pro lidské zdraví. Mají antimikrobilální aktivitu a antiadezivní vlastnosti. 

Byla  popsána  imunomodulace,  protinádorová  aktivita,  snižování  hypertenze  a 

antioxidační  vlastnosti.  Z  hlediska  poškození  plic  u  cystické  fibrosy  je  zajímavá 

přítomnost inhibitorů proteas [47].

Pozitivní efekt podávání slepičích protilátek bylo prokázáno in vivo na CF pacientech 

[34].  Snížilo  se  množství  infekcí  a  nezhoršovala  se  celková  vitalita  pacientů.  Lze 

spekulovat, zda je to následkem působení specifických protilátek nebo výše popsanými 

pozitivními efekty. Pravděpodobně zde hrají roli oba faktory.
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2 Cíl práce 

Celkový záměr, v širším kontextu, je vývoj účinné profylaxe proti infekcím oportunními 

patogeny,  jejíž  výroba  by  byla  jednoduchá  a  levná  a  aplikace  bezpečná  i  pro 

imunosuprimované pacienty  a  pacienty trpící  cystickou fibrosou.  Cílem předkládané 

práce je splnění zásadního dílčího cíle, kterým je příprava a charakterizace slepičích 

protilátek  proti  významným virulenčním faktorům,  lektinům PAIIL z  Pseudomonas 

aeruginosa a  BClA z  Burkholderia  cepacia.  Následně  je  třeba  ověřit  protektivní 

účinnost  připravených protilátek  na izolovaných buňkách plicní  epiteliální  tkáně  CF 

pacientů.
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3 Materiál a metody 

3.1 Chemikálie a materiál 

Biochrom, Německo

FBS Superior

Corning, USA

destičky CellBind® 12 a 96 jamek

Fluka, Německo 

2-amino-1-methyl-1-propanol

Coomassie Brilliant Blue R-250

DMSO (dimethylsulfoxid)

Giemsa stain

NaN3 (azid sodný)

p-nitrofenylfosfát

Trizma Base

TWEEN® 20

Koch-Light Laboratories, GB

Deoxyribonuclease I ex bovine pancreas
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Lachema, Brno, Česká republika 

2-merkaptoethanol

bromfenolová modř

CaCl2

D-glukosa

DEA (diethylamin)

DMF (dimethylformamid)

EDTA

ethanol

glycerol

glycin

guanidin/HCl

HCl 

jodacetamid

K2SO4

KH2PO4

KOH

kyselina citronová

kyselina octová

L-alanin

L-asparagin

L-asparagová kyselina

L-cystein

L-fukosa

L-glutamin
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L-prolin

methanol

MgCl2

MgSO4

Na2CO3 

Na2HPO4 · 12 H2O 

NaCl 

NaH2PO4 · 2 H2O 

NaHCO3 

NaOH

NH4Cl

peroxosíran amonný

Merck, USA, Německo

Trypsin-Inhibitor aus Sojabohnen

Millipore, USA

Immobilon™ Transfer Membranes – PVDF

ultrafiltrační zkumavka Amicon Ultra 30K

Nunc, InterMed, Dánsko

Nunc Immuno Modules Polysorb a Maxisorb

Nutricia Mléčná výživa a.s., Opava, Česká republika

nízkotučné sušené mléko
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PAA Laboratories, Rakousko

Dulbecco's MEM High Glucose

Peroxides s.r.o., Sokolov, Česká republika

H2O2

Pharmacia, Švédsko

Ficoll

Rachi

protilátka proti slepičím IgY konjugovaná s peroxidasou

Rockland, USA

BSA fraction V

Serva, Německo

BIS (N,N'-methylenbisakrylamid)

papain, krist. reinst, 15 EU/mg

pepsin

TEMED (N,N,N',N'-tetramethylethylendiamin)

TRIS (tris-(hydroxymethyl)aminomethan)

TRIS/HCl

Triton X-100

32          



SIGMA, Německo, USA 

ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzthiazlolin-6-sulfonová kyselina))

AEC (3-amino-9-ethylkarbazol)

Anti-Chicken IgY (IgG)-Alkaline Phosphatase

Concanavalin A – Sepharose 4B

Cyanogen bromide activated sepharose 4B

elastasa

Fast Red

naphtol AS phosphate

tablety BCIP/NTB SIGMA FAST™

TRIS Base

Trypsin TPCK threated, Type XIII Bovine

Wide Molecular Range – standard molekulových hmotností pro SDS-ELFO

Whatmann, GB

papír Whatmann 3
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3.2 Přístrojové vybavení a pomůcky 

analytické váhy 40 SM PESA 

aparát pro elektorforézu Amersham Biosciences, USA

aparát pro horizontální přenos Biometra, Německo

centrifuga K23 Janetzky, Německo 

centrifuga K70D Janetzky, Německo 

centrifuga Micro Centaur Sanyo, UK 

CO2 inkubátor ShelLab

mikroskop Carl-Zeis, Německo

mikroskop Nikon ECLIPSE TE2002-U s programem NIS-Elements AR 2.30

pH metr model 370 ATI Orion 

předvážky EW 600 KERN 

spektrofotometr HP 8453 E Hawlett-Packard

spektrofotometr Sunrise Remote TEKAN, Rakousko

spektrokolorimetr Spekol Carl-Zeis, Německo
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3.3 Použité metody 

3.3.1 Schéma pracovního postupu

3.3.2 Imunizace slepic antigeny 

Imunizovány byly slepice dále takto označené: 

3 – antigenem PAIIL – povrchový lektin bakterie Pseudomonas aeruginosa připravený 

rekombinantně, C-koncová karboxyskupina byla methylována

4  –  antigenem  PAΔG\fuc  –  povrchový  lektin  bakterie  Pseudomonas  aeruginosa 

připravený rekombinantně zkrácený o 1 aminokyselinu na C-konci

6  –  antigenem BClA –  povrchový  lektin  bakterie  Burkholderia  cepacia připravený 

rekombinantně

Všechny rekombinantní lektiny poskytla Doc. M. Wimmerová, katedra biochemie, PřF 

MU, Brno. Methylace PAIIL byla provedena v laboratoři katedry organické chemie, PřF 

UK, Praha.
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Slepice Leghorn byly chovány v separátních klecích za řízených světelných podmínek. 

Vejce  byla  odebírána  pravidelně  každý  den  a  uchovávána  při  teplotě  8  °C.  Před 

provedením  první  imunizace  byly  odebrána  kontrolní  skupina  vajec  pro  přípravu 

kontrolní frakce protilátek IgY. Imunizace byla provedena intramuskulárně 3 dávkami 

po  100  μg  v  týdenních  intervalech.  Po  poklesu  hladiny  protilátek  bylo  slepici 

aplikováno 100 μg upomínací dávky. 

3.3.3 Izolace protilátek 

Použité roztoky: 

PBS-ELISA + azid: 0,134 M NaCl; 1,8 mM Na2HPO4 · 12 H2O; 

1 mM NaH2PO4 · 2 H2O; 0,1 % (w/v) azid sodný (NaN3); pH 7,2

Pro přípravu frakce protilátek bylo použito 6-15 vajec. Žloutky byly odděleny pomocí 

separátorku a pod tekoucí vodou zbaveny zbytků bílku. Očištěné žloutky byly nálevkou 

přeneseny  do  plastového  odměrného  válce  a  po  odečtení  objemu  zředěny  8x 

destilovanou vodou.  Směs  byla  homogenizována na magnetické  míchačce  a  její  pH 

sníženo na 5,0 – 5,2 přídavkem 1 M HCl. Homogenát byl přenesen do kónické skleněné 

nádoby a zmrazen při -20 °C. Následně byl zmrzlý homogenát vyjmut a dán k filtraci 

přes filtrační papír v nálevce do odměrného válce. K filtrátu byl přidán NaCl pro vznik 

8,76% (w/v) roztoku. Pomocí 1 M HCl bylo pH upraveno na 4,0. Roztok byl míchán 30 

min a poté nechán 2 hodiny precipitovat. Suspenze byla centrifugována 30 min při 3000 

RPM (Janetzki K70D, 4 kyvety 750 ml). Sediment byl resuspendován roztokem PBS-

ELISA + azid a vzniklý roztok přenesen do skleněné lahvičky. Skladováno při 8 °C. 
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3.3.4 Stanovení koncentrace proteinů spektrofotometricky 

Použité roztoky: 

PBS-ELISA + azid: 0,134 M NaCl; 1,8 mM Na2HPO4 · 12 H2O; 

1 mM NaH2PO4 · 2 H2O; 0,1 % (w/v) azid sodný (NaN3); pH 7,2

Z roztoku stanovovaného vzorku bylo odebráno 300 μl do 500 μl mikrozkumavky a 

centrifugováno 5 min při 13 000 RPM na Micro Centaur. Měření absorbance probíhalo 

na přístroji HP 8453 E při vlnové délce 280 nm. Jako slepý vzorek bylo použito 2,5 ml 

příslušného pufru (uchovávací PBS-ELISA + azid nebo dialyzační pufry), do kterého 

bylo následně přidáno 50 μl roztoku vzorku (zředěno 51x). Koncentrace byla vypočtena 

podle empirického vztahu: 

cm=A280⋅n⋅f

kde 

cm koncentrace proteinu [mg /ml ]

A280 naměřená absorbance při 280 nm 

n ředění vzorku 

f =1,094 empirický koeficient 

3.3.5 ELISA

ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) je imunochemická technika umožňující 

podle uspořádání kvantitativně měřit koncentraci antigenu a nebo protilátky, která ho 

specificky  rozeznává.  V  této  práci  bylo  použito  několik  uspořádání.  Nejprve  bylo 

zjišťováno,  zda  izolované  protilátky  specificky  rozeznávají  imobilizovaný 

rekombinantní lektin. Následně byla těmito protilátkami zjišťována přítomnost lektinu 

na  povrchu  bakterií.  V  posledním  kroku  byla  stanovována  koncentrace  bakterií 
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navázaných na epiteliální buňky prostřednictvím měření množství lektinu na povrchu 

bakterií.

Na primární protilátky specificky navázané na antigen se naváže sekundární protilátka 

konjugovaná  s  enzymem katalyzujícím chromogenní  reakci.  Koncentrace  barevného 

produktu je úměrná množství primární protilátky a měří se spektrofotometricky.

Uspořádání byla rozmanitá,  jak ilustruje obrázek 12, včetně optimalizačních kroků a 

kontrolních provedení. Proto je níže uvedený postup rozdělen na logické kroky podle 

způsobu imobilizace antigenu a podle použité vyvolávací enzymatické reakce.

Obr.  12 Tři  různá uspořádání  stanovení  ELISA. Zleva doprava:  Rozpoznání  lektinu 

protilátkami, detekce lektinu na povrchu bakterií, kvantifikace bakterií adherovaných na 

epiteliální buňky.

Legenda:  lektin  – zeleně,  primární  protilátka IgY – červeně,  sekundární  protilátka s 

konjugovaným enzymem – modře, bakterie – žlutošedá, epiteliální buňky – růžová

Použité roztoky: 

PBS-ELISA: 0,134 M NaCl; 1,8 mM Na2HPO4 · 12 H2O; 1 mM NaH2PO4 · 2 H2O; 

pH 7,2

PBS-ELISA + TWEEN: 0,134 M NaCl; 1,8 mM Na2HPO4 · 12 H2O; 

1 mM NaH2PO4 · 2 H2O; 0,1% (v/v) TWEEN® 20; pH 7,2

imobilizační pufr: 13 mM Na2CO3; 25 mM NaHCO3; pH 9,6

blokovací roztok: PBS-ELISA + TWEEN; 2% w/v řídký bílek nebo 2% w/v BSA 

fraction V; pH 7,2
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vyvolávací roztok pro alkalickou fosfatasu: 30 mM NaHCO3; 20 mM Na2CO3; 

1 mM MgCl2, 0,01% pNPP

zastavovací roztok pro alkalickou fosfatasu: 3 M NaOH

vyvolávací roztok pro křenovou peroxidasu: 0,05 M citráto-fosfátový pufr pH 5,0 

(vztaženo na citrát); 0,02 % (v/v) H2O2; 0,01 % (w/v) ABTS

zastavovací roztok pro křenovou peroxidasu: 10% SDS

3.3.5.1Imobilizace antigenu – lektin

Do jamek destiček Polysorb bylo napipetováno po 100 μl roztoků příslušných lektinů o 

koncentraci 4 μg/ml v imobilizačním pufru. Inkubováno přes noc při 4°C.

3.3.5.2Imobilizace antigenu – bakterie

Bakterie  naředěné  na  koncentraci  107 b/ml  v  imobilizačním pufru  byly  naneseny  v 

množství po 100 μl do jamky na destičku Polysorb. Destička byla centrifugována 20 

min při 3000 RPM na Janetzky K70D. Do jamek bylo k původnímu roztoku přidáno 

150 μl ethanolu a inkubováno 10 min při laboratorní teplotě. Po opatrném vyklepnutí 

obsahu jamek bylo přidáno po 100 μl methanolu a inkubováno 15 min při laboratorní 

teplotě. Obsah byl vyklepnut a destičky ponechány dnem vzhůru přes noc vyschnout.

3.3.5.3Imobilizace antigenu – epiteliální buňky

Byla  provedena řada experimentů  se záměrem docílit  adheze epiteliálních buněk na 

povrch jamek a úplného pokrytí dna tkáňovou kulturou (viz dále). Byly použity destičky 

Polysorb  potažené  želatinou,  polylysinem,  BSA a  neošetřené  a  destičky  CellBind. 

Množství  aplikovaných  buněk  v  objemech  50-100  μl  bylo  odhadováno  na  základě 

mikroskopického  pozorování,  cílem  bylo  dosáhnout  pokrytí  25-50%  plochy  jamky. 

Buňky byly kultivovány v kultivačním mediu s antibiotiky (viz dále) 2 dny při 37°C v 
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prostředí 5% CO2. Poté bylo médium z jamek opatrně odpipetováno a přidáno po 100 μl 

bakterií dané koncentrace předkultivovaných v roztoku PBS-ELISA s 2% (w/v) BSA a 

protilátkami (viz dále). Inkubováno 1 hod při 37°C. Do jamek následně přidán EtOH a 

MeOH shodně s postupem imobilizace bakterií.

3.3.5.4Aplikace protilátek

Po nanesení  antigenů  byly  jamky  5x  propláchnuty  200  μl  PBS-ELISA +  TWEEN. 

Blokování jamek bylo provedeno pomocí 150 μl 1% (w/v) roztoku řídkého bílku nebo 

2% (w/v) roztoku BSA v imobilizačním pufru nebo PBS-ELISA + TWEEN (testovány 

všechny možnosti). Destička byla inkubována 1 hod při 37°C a následně 5x vypláchnuta 

PBS-ELISA  +  TWEEN.  Byly  aplikovány  roztoky  primární  protilátky  o  dané 

koncentraci  v  PBS-ELISA.  Pro  omezení  nespecifických  interakcí  bylo  v  pozdějších 

experimentech použito roztoku obsahujícího 2% (w/v) BSA. Inkubace probíhala 2 hod 

při 37°C. Jamky byly znovu vymyty 5x PBS-ELISA + TWEEN a byl aplikován roztok 

sekundární protilátky. Byla používána protilátka značená alkalickou fosfatasou (1:2500) 

nebo  protilátka  značená  peroxidasou  (1:1000)  v  pufru  PBS-ELISA  doplněném  v 

pozdějších  experimentech  2%  (w/v)  BSA.  Inkubováno  1  hod  při  37°C  a  posléze 

promyto 5x PBSA-ELISA + TWEEN.

3.3.5.5Vyvolání a odečtení hodnot

Do jamek bylo napipetováno po 100 μl vyvolávacího roztoku pro alkalickou fasfatasu 

nebo peroxidasu.  Inkubace probíhala za laboratorní teploty 5-15 min podle rychlosti 

vzniku barevného produktu. Reakce byla zastavena přídavkem 50 μl NaOH v případě 

alkalické  fosfatasy  nebo  100  μl  10%  SDS  v  případě  peroxidasy.  Absorbance  byla 

odečtena na zařízení Sunrise Remote při 405 nm (pro alkalickou fosfatasu i peroxidasu) 

s referentní vlnovou délkou 630 nm.
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3.3.6 SDS elektroforéza v polyakrylamidovém gelu

Elektroforéza je metoda využívající pohyb nabitých částic v elektrickém poli. Rychlost 

pohybu je závislá na intenzitě elektrického pole, náboji částice a odporu proti pohybu 

souvisejícího s velikostí a tvarem částice a vlastnostmi prostředí.

Uspořádání  v  prostředí  polyakrylamidového  gelu  a  dodecylsulfátu  sodného  (SDS) 

umožňuje  elektromigračně  separovat  proteiny  na  základě  rozdílných  molekulových 

hmotností.  Detergent  SDS  nese  silný  záporný  náboj,  hydrofobní  částí  se  váže  na 

bílkoviny a denaturuje je. Pohyblivost vzniklých částic je pak úměrná jejich molekulové 

hmotnosti,  kterou  lze  přibližně  stanovit  použitím  vhodných  standardů.  Metoda  se 

využívá většinou k charakterizaci jednodušších proteinových směsí.

Použité roztoky: 

pufr A: 0,375 M TRIS; 0,1% (w/v) SDS; pH 8,8

polymerační roztok A: 30% (w/v) akrylamid; 0,8% (w/v) BIS; v pufru A

pufr B: 0,125 M TRIS; 0,1% (w/v) SDS; pH 6,8

polymerační roztok B: 30% (w/v) akrylamid; 0,8% (w/v) BIS; v pufru B

vzorkový pufr redukující: 0,063 M TRIS; 2% (w/v) SDS; 10% (v/v) glycerol; 0,003% 

(w/v) bromfenolová modř; 5% (v/v) 2-merkaptoethanol; pH 6,8

APS: 10% (w/v) peroxosíran amonný; v destilované vodě

vzorkový pufr neredukující: 0,063 M TRIS; 2% (w/v) SDS; 10% (v/v) glycerol; 0,003 

(w/v) bromfenolová modř; pH 6,8

elektrodový pufr: 0,129 M glycin; 0,025 M TRIS; 0,1% (w/v) SDS; pH 8,3

barvící lázeň: 0,25% (w/v) Coomassie Brilliant Blue R-250; 46% (v/v) ethanol; 9,2% 

kyselina octová

odbarvovací lázeň: 10% (v/v) kyselina octová; 25% (v/v) ethanol; v destilované vodě
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Skla  pro  elektroforézu  byla  odmaštěna  ethanolem  a  vložena  do  aparatury.  Byly 

používány  2  hustoty  separačního  gelu  podle  molekulových  hmotností  separovaných 

proteinů:

• 15% separační gel (3,5 ml pufr A; 3,5 ml polymerační roztok A; 7 μl TEMED; 

70 μl APS), 5% zaostřovací gel (2,5 mu pufr B; 500 μl polymerační roztok B; 

3 μl TEMED; 60 μl APS) pro rozdělení směsi s obsahem lektinu;

• 10% separační gel (5 ml pufr A; 2,5 ml polymerační roztok A; 7,5 μl TEMED; 

75 μl APS), 4% zaostřovací gel (2,6 mu pufr B; 400 μl polymerační roztok B; 

3 μl  TEMED; 60 μl  APS) pro rozdělení  směsi  s  obsahem protilátek a  jejich 

fragmentů.

Mezi  skla  bylo  nalito  6  ml  separačního  gelu,  převrstveno  destilovanou  vodou  a 

ponecháno minimálně 30 min polymerovat. Poté byl nalit roztok zaostřovacího gelu, 

zasunut hřeben a ponecháno minimálně 15 min polymerovat. Po ukončení polymerace 

byla  aparatura  uložena  do  elektroforetické  vany,  nádržky  naplněny  elektrodovým 

pufrem a vyjmut hřeben.

Vzorky byly  ředěny na  obsah 10 μg  proteinu  v  10  μl  a  posléze  smíchány  s  10  μl 

vzorkového pufru. Při separacích protilátek a jejich fragmentů byl použit neredukující 

vzorkový  pufr,  ve  všech  ostatních  případech  redukující.  Jako standard  bylo  použito 

Sigma Wide molecular range, složení je uvedeno v tabulce 1. Vzorky byly inkubovány 

5 min při 100°C, po vychladnutí byly mikrozkumavky několik sekund zcentrifugovány 

pro odstředění zkondenzované vody na víčku zkumavky. Do jamek v gelu byly vzorky 

aplikovány opatrným podvrstvením.

Elektroforéza probíhala 45 min při napětí 70 V, poté bylo zvýšeno na 150 V. Separace 

byla ukončena po dalších asi 90 min, když čelo bromfenolové modři dosáhlo asi 0,5 cm 

od spodního okraje skla.  Gel  určený pro barvení  byl na 45 min ponořen do barvicí 

lázně,  poté  přemístěn  do  odbarvovací  lázně.  Po  dostatečném  odbarvení  byl  gel 

naskenován nebo usušen mezi celofánovými foliemi.
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Tabulka 1 Složení standardu Wide molecular range, Sigma

Mr Protein

205000 myosin

116000 β-galaktosidasa

97000 fosforylasa

84000 fruktosa-6-fosfát kinasa

66000 albumin

55000 glutamát dehydrogenasa

45000 ovalbumin

36000 glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenasa

29000 karbonát anhydrasa

24000 trypsinogen

20000 trypsin inhibitor

14200 α-laktalbumin

6500 aprotinin

3.3.7 Western blot

Metodou  Western  „blot“  je  označován  horizontální  elektropřenos  proteinů  z 

elekroforetického gelu  na nitroceluosovou nebo PVDF membránu.  Membrána se po 

zablokování inkubuje s primární a sekundární protilátkou na obdobném principu, jako v 

metodě ELISA, chromogenní produkt reakce je ale nerozpustný a obarví membránu v 

místě jeho vzniku.

Použité roztoky: 

přenosový pufr: 0,025 M TRIS; 0,192 M glycin; 10% (v/v) methanol; pH 8,3

PBS-Triton: 0,134 M NaCl; 1,8 mM Na2HPO4 · 12 H2O;1 mM NaH2PO4 · 2 H2O; 0,3% 

(v/v) Triton X-100; pH 7,2

PBS-Triton + mléko: 5% (w/v) nízkotučné sušené mléko; v PBS-Triton

reverzibilní barvicí červeň: 0,5% (w/v) Ponceau; 1% (v/v) kyselina octová; 
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v destilované vodě

vyvolávací roztok pro alkalickou fosfatasu: tableta BCIP/NTB SIGMA FAST™; 

rozpuštěno v 20 ml destilované vody

vyvolávací roztok pro peroxidasu: 2,4 mM AEC (5 mg rozpuštěno v 0,5 ml DMF); 

0,05% (v/v) H2O2; 50 mM acetátový pufr pH 5,0 (titrace kyseliny octové NaOH) (na 10 

ml roztoku použito 9,5 ml pufru)

Proteiny byly nejprve rozděleny SDS elektroforézou v polyakrylamidovém gelu (viz 

výše). Gel byl změřen a ponořen na 20 min do přenosového pufru. Podle rozměrů gelu 

byl vystřižen 6x papír Whatmann a 1 PVDF membrána. Membrána byla ponořena na 15 

sekund do methanolu, poté 1 min do destilované vody a následně do přenosového pufru. 

Papíry Whatmann ponořeny jen do přenosového pufru.  V aparatuře pro horizontální 

přenos byl sestaven „sandwich“: 3 vlhké papíry Whatmann, PVDF membrána,  gel z 

elektroforézy  a  3  vlhké  papíry  Whatmann.  Vzduchové  bubliny  byly  vytlačeny, 

přiklopena  horní  elektrodová  deska  a  zatíženo  2  kg.  Do  aparatury  bylo  přivedeno 

elektrické napětí s omezením proudu na 2 mA/cm2 plochy po dobu 45 min.

Po ukončení přenosu byl gel vložen do barvící lázně Coomassie Brilliant Blue R-250 po 

dobu 1 hod a následně do odbarvovací lázně (viz výše).  Z membrány byl  odstřižen 

proužek se standardy a vložen na 5 sekund do barvící lázně Coomassie Brilliant Blue R-

250 a poté do odbarvovací lázně. Zbytek membrány byl vložen do reverzibilní barvicí 

červeně na 20 sekund (s možností naznačení mít pro stříhání) a poté odbarven ve vodě.

Membrána byla ponořena do blokovacího roztoku PBS-Triton + mléko a inkubována 

přes noc v chladu. Podle potřeby byla rozstříhána na proužky, které byly ponořeny do 

roztoků protilátek  tvořených 30 μg/ml  protilátky  (u  purifikované 1 μg/ml)  v  10  ml 

roztoku PBS-Triton + mléko a inkubováno na míchačce 2 hod. Membrány v Petriho 

miskách byly 5x 2 min promývány 5 ml PBS-Triton + mléko. Poté byla membrána 

ponořena do roztoku sekundární protilátky tvořené 0,01% (v/v) anti-IgY protilátkou s 

konjugovanou  alkalickou  fosfatasou  nebo  peroxidasou  (stejná  koncentrace  pro  obě 

protilátky)  v  10  ml  PBS-Triton  +  mléko.  Necháno  inkubovat  1  hod  na  míchačce. 

Membrána byla promyta 3x 2 min PBS-Triton + mléko a 3x 2 min PBS-Triton.
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Všechny  proužky  membrány  byly  najednou  ponořeny  do  vyvolávacího  roztoku,  po 

objevení se proužků byla reakce zastavena ponořením do destilované vody.

3.3.8 Afinitní purifikace protilátek

Principem  metody  je  zachycení  specifických  protilátek  na  základě  jejich  afinity  k 

antigenu imobilizovanému na kolonu.  Jde o jednu z nejúčinnějších metod selektivní 

separace biomolekul.

Jako nosič byla použita CNBr aktivovaná Sepharosa. CNBr reaguje s -OH skupinami 

sacharidového nosiče za vzniku kyanátu nebo imidokarbonátu. Takto připravený nosič 

reaguje s primárními aminy proteinů [48]. Reakční schéma je na obrázku 13.

Obr. 13 Schéma konjugace proteinů s CNBr aktivovanou Sepharosou. Převzato z [48].
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3.3.8.1Imobilizace antigenu na koloně

Použité roztoky: 

1 mM HCl

vazný pufr: 0,1 M NaHCO3; 0,5 M NaCl; pH 8,4

blokovací pufr: 0,2 M glycin; pH 8,0

PBS-ELISA  +  azid:  0,134 M  NaCl;  1,8 mM  Na2HPO4 · 12 H2O;  1 mM 

NaH2PO4 · 2 H2O; 0,1 % (w/v) azid sodný (NaN3); pH 7,2

Bylo naváženo 1,5 g CNBr aktivované Sepharosy a suspendováno v asi 20 ml HCl 

(připraveno  300  ml).  Supernatant  opatrně  odebrán,  několikrát  opakováno.  Gel  byl 

převeden do kolony a za občasného protřepání promyt zbytkem roztoku HCl. Kolona 

byla propláchnuta dvojnásobkem objemu vazným pufrem a uzavřena. Bylo naváženo 10 

mg lektinu PAIIL a rozpuštěno v 1 ml vazného pufru. Antigen byl přidán do kolony s 

roztokem vazného pufru tak, že objem roztoku odpovídal objemu kolony v poměru 1:1. 

Kolona byla uzavřena a nechána míchat 2 hod na obraceči za laboratorní teploty a pak 

přes noc při  4°C. Kolona byla propláchnuta dvojnásobkem objemu vazným pufrem. 

Kolona byla propláchnuta 5x objemu blokovacím pufrem, poté jím byla naplněna v 

poměru 1:1 a míchána na obraceči 2 hod při laboratorní teplotě. Nakonec byla kolona 

propláchnuta uchovávacím pufrem PBS-ELISA + azid a po zapečetění uložena do 4°C.

3.3.8.2Afinitní chromatografie

Použité roztoky: 

promývací roztok I (PBS-ELISA): 0,134 M NaCl; 1,8 mM Na2HPO4 · 12 H2O; 

1 mM NaH2PO4 · 2 H2O; pH 7,2

promývací roztok II (PBS-ELISA + 1 M NaCl): 1 M NaCl; 1,8 mM Na2HPO4 · 12 H2O; 
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1 mM NaH2PO4 · 2 H2O; pH 7,2

promývací roztok III: 0,05 M diethylamin; pH 11,5

promývací roztok IV: 4 M guanidin/HCl; pH 7,2

neutralizační pufr K/PO4: 1 M KH2PO4; titrováno 2 M KOH, pH 6,6

dialyzační roztok (PBS-ELISA + azid): 0,134 M NaCl; 1,8 mM Na2HPO4 · 12 H2O; 

1 mM NaH2PO4 · 2 H2O; 0,1 % (w/v) azid sodný (NaN3); pH 7,2

Kolona byla postupně promyta 25 ml roztoků I, II, III a IV a rekonstituována 50 ml 

roztoku I. Frakce protilátek 4.1 a 4.2 smíseny (1/3 uchována a dále značena jako 4S), 

zcentrifugovány a supernatant převeden do plastové zkumavky. Do zkumavky přidána 

L-fukosa (1 % w/v) k blokování vazných míst lektinu. Tímto roztokem byl vypláchnut 

obsah kolony do plastové zkumavky. Míchán přes noc na obraceči při 5°C.

Obsah zkumavky byl přenesen zpět do kolony, eluát byl jímán a uchován. Kolonou bylo 

prolito 25 ml roztoku I, eluát byl jímán do mikrozkumavek po frakcích 1,5 ml a měřena 

jeho absorbance při 280 nm. V okamžiku, kdy absorbance klesla na minimální úroveň a 

už se neměnila, byla kolona promývána roztokem II za současného měření absorbance 

při 280 nm. Po poklesu absorbance na asi 0,03 byla zahájena eluce zachycené protilátky 

roztokem  III.  Eluát  byl  jímán  po  frakcích  do  mikrozkumavek  naplněných  167  μl 

neutralizačního pufru  do celkového objemu 1,5  ml  (neutralizace  na  pH 7,2 předem 

ověřena pokusnou titrací). U všech frakcí bylo změřeno spektrum v rozmezí 200 – 700 

nm. Frakce s nejvyšším zastoupením proteinů (III5 a III6) byly spojeny a dialyzovány 

proti  5 l  roztoku PBS-ELISA + azid přes noc při  5°C. Kolona byla promyta 15 ml 

roztoku IV, jímány byly frakce po 1,5 ml a měřena absorbance při 280 nm. Regenerace 

kolony bylo provedeno 50 ml PBS-ELISA + azid.

Roztok po dialýze byl přenesen do malé lahvičky a změřeno jeho spektrum v rozsahu 

250 – 330 nm.
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3.3.9 Štěpení protilátek papainem a pepsinem

Cílem tohoto postupu bylo štěpením protilátky získat Fab domény a oddělit je od silně 

glykosylované Fc domény. Byl použit postup podle Akita a Nakai [49].

Použité roztoky: 

100 mM PBS: 0,15 M NaCl; 64 mM Na2HPO4 · 12 H2O; 17 mM NaH2PO4 · 2 H2O; 

pH 7,0

20 mM Tris/HCl: 0,5 M NaCl; 20 mM Trizma Base; titrace HCl; pH 7,4

PBS-ELISA: 0,134 M NaCl; 1,8 mM Na2HPO4 · 12 H2O; 1 mM NaH2PO4 · 2 H2O; 

pH 7,2

50 mM acetátový pufr: 50 mM kyselina octová; titrováno NaOH; pH 4,1

1 M NaOH

Do reakční zkumavky byl připraven roztok papainu (0,1 mg/ml) a cysteinu (10 mM) 

ve vypočítaném objemu pufru 100 mM PBS, pH 7,0. Směs byla předinkubována 0,5 

hod při 37°C k aktivaci papainu. Poté byla přidána štěpená protilátka (10 mg/ml, poměr 

enzym:substrát 1:100) do celkového objemu 5 ml a EDTA (3 mM) a inkubováno při 

37°C za  mírného třepání.  Po přidání  protilátky byl  ihned odebrán  kontrolní  vzorek. 

Inkubace probíhala 15 hod. Reakce byla zastavena přídavkem jodacetamidu o výsledné 

koncentraci 30 mM.

Vzorky reakčních směsí byly postoupeny na Western „blot“, produkt byl dialyzován 

přes noc proti 5 l 20 mM Tris/HCl. Na kolonu s konkanavalinem bylo naneseno 2 ml 

gelové substance a ekvilibrováno 5x objemu kolony Tris/HCl. Vzorek byl nanášen po 

600 μl a zároveň ve stejně velkých frakcích jímán elutát  (celkem 10x). Po nanesení 

veškerého  vzorku byla  kolona  ještě  promývána  4x 600 μl  Tris/HCl.  Kolona  nebyla 

regenerována.  Frakce  eluátu  byly  rozděleny  SDS  elektroforézou  a  podle  výsledku 

vybrány ty s vysokou koncentrací Fab fragmentů. Spojené frakce byly dialyzovány 3x 

proti 2 l PBS-ELISA 2 hod při 5°C. Byla změřena koncentrace a roztok byl sterilizován 

48          



přes mikrobiální filtr porozity 0,22 μm.

Při štěpení protilátek pepsinem byla připravena digesční směs pepsinu (0,2 mg/ml) ve 

vypočteném množství acetátového pufru.  Po přídavku roztoku protilátky (10 mg/ml, 

poměr enzym:substrát 1:100) dosáhl celkový objemu reakční směsi 5 ml. Po přidání 

protilátky byl ihned odebrán kontrolní vzorek. Reakce byla zastavena přídavkem 1 M 

NaOH  (1  ml  na  5  ml  směsi).  Vzorky  byly  rozděleny  SDS  elektroforézou.  Pro 

neuspokojivý výsledek nebylo postupováno dále.

3.3.10 Práce s bakteriemi

Z oddělení mikrobiologie FN Motol byly poskytnuty bakteriální kmeny takto značené:

• PA – sbírkový kmen patogenní formy Pseudomonas aeruginosa;

• PAK – sbírkový kontrolní kmen Pseudomonas aeruginosa;

• PACF – kmen Pseudomonas aeruginosa izolovaný z pacienta s CF;

• BC – sbírkový kmen Burkholderia cepacia.

3.3.10.1 Kultivace bakterií

Bakterie byly pěstovány na agarových plotnách a v kapalných mediích. První medium 

je  optimální  pro kultivaci  bakterií  typu  Pseudomonas,  druhé minimální  značené M9 

stimuluje bakterie k produkci lektinů [50]. Jejich složení je následující:

Pseudomonas médium: 1,6% (w/v) pepton; 1% (w/v) enzymatický kaseinový 

hydrolyzát; 57 mM K2SO4; 15 mM MgCl2; 0,5% (v/v) glycerol; sterilizováno v 

autoklávu 20 min při 121°C

M9 minimální médium: 16,8 mM Na2HPO4; 22 mM KH2PO4; 5 mM NaCl; 49 mM 

NH4Cl; sterilizováno v autoklávu 20 min při 121°C; 2 mM MgSO4; 0,1 mM CaCl2; 

0,2 % (w/v) glukosa; sterilizováno přes mikrobiální filtr porozity 0,22 μm
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Bakterie  byly  pomocí  mikrobiologické  kličky  přenášeny  na  agarové  plotny  i  do 

kapalných médií. Plotny byly inkubovány při 37°C, bakteriální suspense v kapalných 

médiích s množstvím vzduchu v poměru 1:1 byly umístěny na třepací inkubátor při 

37°C.  Čistota  bakteriální  kultury  byla  v  případě  potřeby ověřena  rozčárkováním na 

plotnu a mikroskopicky po Gramovu barvení.

3.3.10.2 Kryoprezervace bakterií

Použité roztoky: 

konzervační medium: 40% (w/v) glycerol; v PBS-ELISA: 0,134 M NaCl; 

1,8 mM Na2HPO4 · 12 H2O; 1 mM NaH2PO4 · 2 H2O; pH 7,2; sterilizováno přes 

mikrobiální filtr porozity 0,22 μm

Za  účelem  dlouhodobého  uchování  bakteriálních  kultur  bylo  přistoupeno  k  jejich 

kryoprezervaci. Bakterie byly naočkovány do  Pseudomonas média a kultivovány přes 

noc pro dosažení exponenciální fáze růstu.

Bakterie byly alikvotovány do 500 μl mikrozkumavek vždy smísením 100 μl bakteriální 

suspenze a 100 μl konzervačního media. Zkumavky byly rychle zmraženy v tekutém 

dusíky a uchovávány v -80°C.

3.3.10.3 Měření koncentrace bakterií

Použité roztoky: 

PBS-ELISA:  0,134 M  NaCl;  1,8 mM  Na2HPO4 · 12 H2O;  1 mM  NaH2PO4 · 2 H2O; 

pH 7,2
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Bakteriální suspenze byla rozdělena do mikrozkumavek a centrifugována 10 min při 

13000 RPM na Micro Centaur. Pelety byly resuspendovány 1-2 ml PBS-ELISA. Na 

spektrokolorimetru  Spekol  byla  změřena  absorbance  při  600  nm.  Koncentrace 

bakteriálních buněk byla určena podle empirického vztahu [51]:

CFU=A600⋅108

kde

CFU koncentrace bakterií v b/ml

A600 absorbance při 600 nm

3.3.10.4 Příprava extraktu bakterií pro elektroforézu

Bakterie  byly centrifugovány 10 min při  13000 RPM na MicroCentaur.  Pelety byly 

resuspendovány 200 μl pufru PBS a vzorek byl na 10 min ponořen do lázně ultrazvuku.

3.3.11 Izolace pneumocytů typu II

Pneumocyty typu II, (z nich odvozená nádorová linie je značena A549), tvoří asi 5% 

plicních buněk. Jejich povrchové struktury jsou často receptory adhezivních molekul 

bakterií [52].

Byly prováděny kontrolní izolace pneumocytů z plic potkana k optimalizaci metod a 

vlastní  izolace  z  lidského  materiálu  odebraného  pacientům  s  cystickou  fibrosou. 

Nejprve  se  experimentovalo  s  štěpením  trypsinem,  později  byl  použit  ve  směsi  s 

elestasou, která je považována za vhodnější [53].

Použité roztoky: 

PBS-Glc: 0,134 M NaCl; 1,8 mM Na2HPO4 · 12 H2O; 1 mM NaH2PO4 · 2 H2O; 0,4% 

(w/v) glukosa; pH 7,2

0,15 M NaCl
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0,15 M NaCl + 3 mM EDTA

digesční roztok trypsinu: trypsin 0,5 mg/ml; v PBS-Glc

roztoky Ficoll: Ficoll v PBS-Glc o hustotách 1,077 g/cm3, 1,060 g/cm3, 1,040 g/cm3

TRIS bazický pufr: 0,15 M NaCl; 7,6 mM TRIS Base; 15,2 mM TRIS/HCl; pH 8,0

digesční roztok elastasy: trypsin 0,025 mg/ml; 1,3 u/ml elastasa; 10 μg/ml DNasa; 

v TRIS bazický pufr

Z  usmrceného  potkana  byly  rychle  vyjmuty  intaktní  plíce  se  srdcem.  Přes  pravou 

komoru byl  perfundován malý  plicní  oběh roztokem NaCl  + EDTA.  Tracheou byla 

prováděna opakovaná laváž plic roztokem NaCl. Srdce bylo odděleno a plíce umístěny 

do  plastové  zkumavky  chlazené  ledem.  Plíce  byly  naplněné  tracheou  digesčním 

roztokem a uzavřeny klempou. V plastové zkumavce byly inkubovány 25 min při 37°C. 

Plíce byly přemístěny do kádinky a odklempovány.  Do uniklého roztoku byl přidán 

trypsinový inhibitor  v  poměru 1 mg inhibitoru  na  2  mg trypsinu  a  stejné  množství 

DNAsy. Byla oddělena trachea a plíce ponořené v tomto roztoku rozstříhány na malé 

kousky.

Obdobným způsobem bylo postupováno při použití elastasy. Inkubace probíhala 25 min 

při 37°C. K ukončení reakce bylo přidáno FCS (10% v/v), trypsinový inhibitor (250 

μg/ml) a opět DNasa (50 μg/ml).

Lidský materiál byl získán z transplantačních vzorků ve spolupráci s Doc. Lischke R., 

Transplantační oddělení, FN Motol , Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF, Motol. Vzorec 

plic byl nastříhán na menší kousky a proprán roztokem NaCl. Část vzorku zmrazena při 

-80°C v  roztoku 10% DMSO v 0,15 M NaCl.  Kousky byly  přeneseny do plastové 

zkumavky s digesčním roztokem. Další postup byl obdobný jako u potkaních plic. Na 

konci procesu byly části plic rozstříhány na malé kousky.

Suspense byly filtrovány přes síta porozit 200 μm a 80 μm. Filtrát byl centrifugován 

10 min  na  K23  při  2500  RPM.  Peleta  byla  resuspendována  5  ml  PBS-Glc.  Ve 

vychlazené  skleněné centrifugační  kyvetě  byl  vytvořen  hustotní  gradient  postupným 

opatrným převrstvováním 5 ml zchlazených roztoků Ficoll hustot 1,077, 1,060 a 1,040 
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g/cm3 a roztokem buněčné suspenze. Centrifugace byla prováděna 30-45 min při 3000 

RPM na K23. Buňky nahromaděné na rozhraních hustoty byly opatrně odpipetovány a 

rozděleny do frakcí podle hustotních pater. Získané vzorky byly centrifugovány 20 min 

při  2500 RPM na K23.  Pelety  byly  resuspendovány  1  ml  PBS-Glc  a  tato  základní 

suspenze byla uchovávána na ledu pro další použití. Do části vzorků byl přidán DMSO 

10% (v/v) a zmrazeno při -80°C.

3.3.12 Kultivace pneumocytů typu II

Prvotním cílem  kultivace  izolovaných  pneumocytů  bylo  docílit  jejich  přisednutí  na 

povrch testovacích jamek tak,  aby buňky přestály vymývací kroky během provádění 

ELISA.  Protože  se  nepodařilo  docílit  opakovaného  dělení  buněk,  poskytlo  nám 

spolupracující pracoviště Prof. I. Stříže, Pracoviště laboratorních metod, IKEM, Praha, 

tkáňovou  kulturu  pneumocytů  typu  II  (ze  zdravých  lidských  jedinců)  společně  s 

optimalizovaným složením kultivačního media.

Použité roztoky: 

kultivační medium DMEM (původní): Dulbecco's MEM High Glucose; 10 % (v/v) 

FCS; 100 μg/ml chloramfenikol; 100 μg/ml kanamycin; 100 μg/ml ampicilin; 100 μg/ml 

gentamycin; 100 μg/ml amfotericin

kultivační medium IMDM (nové): Dulbecco's MEM High Glucose; 10 % (v/v) FCS; 

100 μg/ml ampicilin; 100 μg/ml amfotericin; 4 mM glutamin; 0,3 mM alanin; 0,2 mM 

asparagin; 0,2 mM asparagová kyselina; 0,35 mM prolin

digesční roztok: 0,25% (w/v) trypsin; 0,53 mM EDTA; v PBS-ELISA (viz ELISA)

Buňky ze základní suspense suspense byly přeneseny do roztoku kultivačního media a v 

potřebném množství pipetovány do jamek a na plotny (ředění ověřeno mikroskopicky). 

Jamky a plotny byly před nanášením buněk ošetřeny polylysinem (1 mg/ml poly-L-

lysin) nebo želatinou (2,5 mg/ml), hodinu inkubovány a poté vysušeny.
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Tkáňová kultura byla kultivována v mediu s upraveným (novým) složením. V týdenních 

intervalech byly buňky přeneseny do nových kultivačních lahví o ploše 75 cm2. Z lahve 

bylo odsáto kultivační medium a přidáno 8 ml digesčního roztoku. Průběh uvolňování 

buněk  byl  sledován  na  mikroskopu.  Po  uplynutí  5-10  min  byla  reakce  zastavena 

přídavkem 4 ml FCS (50% původního objemu). Uvolněné buňky byly centrifugovány 

15 min při 2000 RPM na MicroCentaur. Pelety byly resuspendovány v 30 ml nového 

media. Do nové kultivační lahve bylo napipetováno 15 ml suspense. Zbylé buňky byly 

naneseny na destičky CellBind nebo zlikvidovány.

Kultivace probíhala při 37°C v atmosféře 5% CO2.

3.3.13 Mikroskopie

Základní mikroskopické pozorování vzorků na sklíčku bylo prováděno jednoduchým 

mikroskopem  s  imerzním  objektivem.  Vzorky  buněk  v  jamkách,  plotnách  nebo 

kultivačních  lahvích  byly  pozorovány  mikroskopem  Nikon  s  fázovým  kontrastem. 

V tomto přístroji byly také pořízeny všechny snímky.

3.3.13.1 Gramovo barvení

Vzorek byl rozetřen na sklíčko, nechán zaschnout a fixován plamenem. Byla nanesena 

krystalová violeť a nechána působit 20 sekund. Následně byl přidán Lugolův roztok a 

ponechán působit 20 sekund. Sklíčko bylo opláchnuto směsí ethanol-aceton v poměru 

1:3.  Na  sklíčko  byl  nanesen  safranin  a  nechán  působit  1  min,  poté  byl  opláchnut 

destilovanou vodou. Po osušení bylo sklo mikroskopováno.

Safranin  barví  gramnegativní  bakterie  i  eukaryotické  buňky  (jejich  jádro  se  barví 

intenzivněji) růžově.

3.3.13.2 Barvení Giemsa

Barvení  pomocí  Giemsa  bylo  prováděno  na  buňkách  přichycených  v  potažených 

jamkách  Polysorb  nebo  CellBind.  Jamky  byly  zbaveny  kultivačního  media  a  3x 

propláchnuty 100 μl destilovanou vodou. Poté do nich byla nanesena kapka (asi 40 μl) 

5% (w/v) Giemsa v destilované vodě a inkubováno 10 min. Jamky byly vymyty 3x 
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200 ul destilované vody a mikroskopovány.

Giemsa barví buňky fialově až modře, zároveň vizualizuje přítomné bakterie.

3.3.13.3 Barvení trypanovou modří

Životnost  izolovaných buněk a  zvláště  buněk rozmrazených byla zkoumána pomocí 

barvení trypanovou modří. Barvivo s vysokou afinitou proniká do buněk, ale zdravými 

buňkami  je  okamžitě  aktivně  vylučováno  a  ty  zůstávají  bezbarvé.  Apoptotické  a 

nekrotické buňky se barví modře. Sloučenina je karcinogenní a toxická, proto s časem 

roste počet obarvených buněk [54].

Zkoumané buňky byly napipetovány do jamek polystyrenové destičky a bylo k nim 

přidáno  asi  30  μl  0,4%  (w/v)  Trypan  Blue.  Po  několika  minutách  byla  destička 

zmikroskopována a odhadnuto poměrné zastoupení vitálních a mrtvých buněk.

3.3.13.4 Barvení Fast Red

Barvení  pomocí  Fast  Red  využívá  přítomnosti  enzymu  alkalické  fosfatasy  v 

pneumocytech typu II a umožňuje jejich identifikaci ve směsi získaných plicních buněk.

[55] Enzym hydrolyticky oddělí fosfoskupinu substrátu a vzniklý produkt tvoří s Fast 

Red nerozpustnou fialovou sloučeninu.

Použité roztoky: 

roztok Fast Red: 0,125 M 2-amino-1-methyl-1-propanol, pH 8,9; 0,1% (w/v) naphtol 

AS phosphate (rozpuštěný v DMSO a přidaný do roztoku); 0,1% (w/v) Fast Red

Vyvolávací  roztok  Fast  Red  byl  napipetován  na  buňky  rozetřené  na  sklíčku  nebo 

přisedlé  v  jamkách  či  plotnách.  Inkubováno  15  min,  poté  opatrně  opláchnuto 

destilovanou vodou a uloženo přes noc do chladu. Mikroskopováno následující den.
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4 Výsledky 

4.1 Izolace protilátek 

Spektrofotometicky stanovené koncentrace proteinů v jednotlivých frakcích protilátek 

jsou  uvedeny  v  následujících  tabulce  2.  Nestejné  ředění  jednotlivých  roztoků 

uchovávacím roztokem PBS-ELISA s azidem sodným odpovídá tomu, že každý vzorek 

byl  po  centrifugaci  resuspendován  v  množství  roztoku  nutného  pro  jeho  úplné 

rozpuštění do perleťového zákalu. Po delším stání v chladu se roztok znatelně odkalil a 

na dně nádoby se usadila bílá sraženina části proteinů. Před samotným stanovením byl 

vzorek  centrifugací  zbaven  všech  nerozpustných  částí  interferujících  s  měřením, 

uvedené hodnoty koncentrací proto odpovídají pro koncentraci proteinu v supernatantu. 

Tabulka 2 Protilátky připravené proti lektinům PAΔG\fuc, PAIIL a BClA

Označení frakce Datum sběru Počet vajec Koncentrace  proteinu 

(mg/ml)

3K 19.04.2008 – 25.04.2008 5 3,5

3.1 15.05.2008 – 21.06.2008 10 40,7

3.2 24.06.2008 – 28.08.2008 10 17,1

3.4 12.09.2008 – 27.09.2008 10 24,5

3.5 28.09.2008 – 19.10.2008 12 28,7

3.6 21.10.2008 – 25.11.2008 14 26,6

4K 18.04.2008 – 25.04.2008 5 26,5

4.1 13.05.2008 – 21.06.2008 10 36,2

4.2 05.07.2008 – 07.10.2008 8 30,2

4.3 09.10.2008 – 27.10.2008 14 21,7

4.4 29.10.2008 – 18.11.2008 14 29,3

6K 18.04.2008 – 25.04.2008 5 41,2

6.1 16.05.2008 – 21.06.2008 10 35,2

6.2 20.06.2008 – 04.08.2008 10 20,8
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6.3 06.08.2008 – 19.08.2008 10 32,8

6.4 20.08.2008 – 05.09.2008 10 40,9

6.5 06.09.2008 – 07.10.2008 5 38,8
Protilátky  proti  PAΔG\fuc  nesou  číslo  3,  proti  PAIIL číslo  4  a  proti  BClA číslo  6. 

Kontrolní frakce před imunizací označena K, dále značeny chronologicky pořadovým 

číslem.

4.2 Ověření specifity protilátek

Pro zjištění odpovědi na otázku, zda zvířata začala produkovat protilátky proti antigenu, 

byla  použita  technika  ELISA.  Do  jamek  s  imobilizovanými  lektiny  byly  nanášeny 

protilátky  z  kontrolních  frakcí  před  imunizací  a  protilátky  po  imunizaci.  Byla-li 

imunizace úspěšná, intenzita odpovědi u frakce po imunizaci byla výrazně vyšší než u 

kontrolní frakce.

Proti  konstantnímu množství  imobilizovaného lektinu  (0,4 μg/jamku) byly naneseny 

různé koncentrace protilátky z první frakce po imunizaci (90 μg/ml, 30 μg/ml, 10 μg/ml, 

3,3 μg/ml). Ve všech případech je vidět, že intenzita odpovědi reprezentovaná hodnotou 

absorbance je u frakcí po imunizaci výrazně vyšší než kontrola (obrázky 14, 15,16).

Obr. 14 ELISA – protilátky frakce 3.1 vůči PAΔG/Fuc. Rozdíl naměřených hodnot mezi 

kontrolní  frakcí  a  první  frakcí  po  imunizaci.  Byly  použity  4  koncentrace  testované 

protilátky.
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Obr. 15 ELISA – protilátky frakce 4.1 vůči PAIIL. Rozdíl naměřených hodnot mezi 

kontrolní  frakcí  a  první  frakcí  po  imunizaci.  Byly  použity  4  koncentrace  testované 

protilátky.

Obr.  16 ELISA – protilátky frakce 6.1 vůči  BClA Rozdíl  naměřených hodnot mezi 

kontrolní  frakcí  a  první  frakcí  po  imunizaci.  Byly  použity  4  koncentrace  testované 

protilátky.

4.2.1 Vývoj koncentrace specifické protilátky v čase

Koncentrace specifické protilátky v organismu po uplynutí určité doby od imunizace 

začne  klesat.  Pomocí  metody  ELISA jsme  sledovali  změny  v  množství  specifické 

protilátky  mezi  jednotlivými  frakcemi.  Po  imunizaci  je  patrný  prudký  nárůst 
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koncentrace specifických protilátek, který se s časem dále mírně zvyšuje. Stejný trend 

byl pozorován u všech tří frakcí 3, 4, 6. Pokryto bylo období 4 měsíců od imunizace. 

Výsledky pro frakce 4 je zobrazen na obrázku 17.

Obr. 17 ELISA – specifické protilátky v čase (frakce 4.K – 4.4). Srovnání naměřených 

hodnot  mezi  frakcemi.  Graf  pokrývá období  4  měsíců.  Byly  použity  2  koncentrace 

testované protilátky.

4.2.2 Křížová reaktivita

Rekombinantně  připravené  antigeny  PAΔG\fuc  a  PAIIL se  od  sebe  liší  pouze  v  C-

koncové  aminokyselině  (PAΔG\fuc  je  o  jednu  aminokyselinu  zkrácen).  Proto  bylo 

testováno, zda protilátky proti nim vzniklé reagují křížově i s druhým antigenem.

U frakcí 4 ze zvířete imunizovaného PAIIL byla odpověď na antigen PAΔG\fuc téměř 

shodná jako u „mateřského“ antigenu. Oproti tomu u frakcí 3 ze zvířete imunizovaného 

PAΔG\fuc byla odpověď na antigen PAIIL jen třetinová.

4.3 Afinitní purifikace protilátek

Afinitní chromatografie byla prováděna za účelem oddělení specifických protilátek proti 

danému antigenu od ostatních protilátek. Na nosič byl imobilizován lektin PAIIL. Na 

1,5 g CNBr aktivované Sepharosy bylo použito 10 mg lektinu.
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Purifikace frakce 4S (4.1 + 4.2)

Frakce 4.1 a 4.2 byly spojeny a označeny 4S (specifická). Část frakce 4S byla uchována, 

zbytek  byl  inkubován  s  nosičem  v  přítomnosti  1%  L-fukosy.  Roztok  nezachycené 

protilátky byl uchován. Kolona byla postupně promývána, eluát byl jímán do frakcí a 

spektrofotometricky se sledovala koncentrace proteinů v roztoku. Nejprve byla kolona 

promývána  roztoky  I  (obr.  18)  a  II  (obr.19)  k  odstranění  zbytku  nezachycených 

protilátek. Specifická protilátka byla uvolněna promytím kolony roztokem III (obr. 20). 

Roztok IV uvolnil z kolony zbytek proteinů, poté byla kolona regenerována.

Obr.  18 Promývání  nezachycené  protilátky.  Absorbance  eluátu  při  280  nm  po 

promývání roztokem I (isotonický PBS). Od frakce I24 je hodnota absorbance menší 

než 0,05.
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Obr. 19 Absorbance eluátu při 280 nm po promývání roztokem II (PBS s 1 M NaCl). 

Hodnota absorbance je velmi nízká, nezachycené protilátky byly prakticky vymyty.

Obr.  20 Eluční  křivka  purifikované protilátky  z  frakce  4S promývané roztokem III 

(0,05 M DEA). Uvolněný protein se začíná objevovat ve frakci III4. Frakce III5 – III7 

jsou na protein nejbohatší, poté jeho koncentrace rychle klesá.

Frakce III5 a III6 byly spojeny a označeny jako 4P (purifikovaná). Po předialyzování do 

uchovávacího pufru byla  změřena  koncentrace  protilátky  1,11 mg/ml.  Výtěžek činil 

přibližně 1,5%.

Míra načištění byla stanovována metodou ELISA, kde byla porovnávána odezva pro 

různé koncentrace protilátky. Poměr koncentrací protilátky 4S a 4P se stejnou intenzitou 
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signálu odpovídal stupni purifikace. Na základě výsledků (obr. 21) jsme prohlásili, že 

protilátka byla načištěna přibližně 30x, protože síla signálu 10 μg/ml směsné frakce 4S 

odpovídá 0,3 μg/ml purifikované 4P.

Obr. 21 ELISA -míra načištění 4P. Srovnání purifikované a směsné protilátky pro různá 

ředění. Přibližně stejnou intenzitu jako frakce 4S má frakce 4P při 30x nižší koncentraci.

Purifikace frakce 3.1

U frakce 3.1 bylo při afinitní chromatografii postupováno obdobným způsobem jako u 

4S. Jediná odlišnost byla v nepřítomnosti L-fukosy během inkubace protilátek s náplní 

kolony. Výrazný rozdíl byl zaznamenán při eluci zachycené protilátky roztokem III, kdy 

zóna s vysokým obsahem proteinu  pokrývala  12 frakcí.  Tyto  frakce byly  spojeny a 

dialyzovány. V průběhu eluce a dialýzy bylo pozorována precipitace proteinů a tvorba 

bílého zákalu.  Koncentrace proteinu byla naměřena  11,2 mg/ml a  výtěžek 20%. Při 

stanovení stupně načištění metodou ELISA bylo zjištěno, že dosahuje hodnoty pouze 

1,2x.

4.4 Štěpení protilátky a izolace Fab fragmentů

Protilátka  se  působením  některých  proteolytických  enzymů  štěpí  na  část  Fab 

zodpovědnou za specifitu vazby a část Fc, která je konstantní. Enzym papain rozštěpí 

molekulu  IgY na  dva  Fab  fragmenty  a  fragment  Fc.  Pepsin  štěpí  v  sekvenci  dále, 

produktem je F(ab)2 (2 Fab fragmenty spojené disulfidovou vazbou), zatímco Fc část 
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hydrolyzuje na kratší peptidy.

Digesce  byla  prováděna  na  frakci  4.3,  protože  nabízela  nejvíce  experimentálního 

materiálu.  Doba  inkubace  byla  15  hod.  Po  štěpení  byly  pomocí  SDS elektroforézy 

porovnávány vzorky před a po štěpení (obr. 22). Poté byla směs nanesena na kolonu s 

konkanavalinem a eluát analyzován též pomocí elektroforézy (obr. 23). Byl použit 10% 

separační gel a vzorky byly nanášeny v neredukujícím pufru.

Po štěpení papainem se snížila intenzita zóny odpovídající IgY (180-170 kDa) a naopak 

se objevila úzká zóna Fc (55 kDa) a široká zóna směsi Fab s různou antigenní specifitou 

(44 kDa).  Štěpení  pepsinem nepřineslo  žádný pozorovatelný  výsledek,  žádnou zónu 

neobsahuje ani kontrolní vzorek odebraný v čase 0.

Dále  bylo  technikou  Western  „blot“  zjišťováno,  zda  jsou  samotné  Fab  fragmenty 

rozeznávané sekundární protilátkou. Cílem bylo nahradit celou molekulu IgY fragmety 

Fab v testech ELISA. K vyvolání byla použita protilátka Rachi s peroxidasou (obr. 23).

Obr. 22 Štěpení protilátky 4.3 pepsinem (čas 0 – Pep0, čas 15 hod – Pep15) a papinem 

(čas 0 – Pap0, čas 15 hod – Pap15), Std – standard molekulových hmotností. Při štěpení 
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papinem je dobře patrná zóna IgY odpovídající hmotnosti 170 kDa, po štěpení zóna 

slábne a objevují se dvě nové zóny patřící fragmentům. Zóna Fc je úzká a Fab široká. V 

dráhách patřících štěpení pepsinem není vidět žádná výrazná zóna.

Ve výsledku  „blotu“  u  štěpení  papainem,  že  protilátka  IgY není  homogenní,  ale  je 

tvořena dvěma zónami.  Dvě zóny jsou patrné v místě Fc fragmentů.  Stejně jako na 

obrázku  22  i  zde  se  u  vzorku  Pap15  objevila  zóna  proteinu  o  hmotnosti  přibližně 

30 kDa. Na rozdíl od barvení Coomassie je u vzorku Pep15 slabě zřetelná zóna v pozici 

50 kDa a stejně jako u Pap15 také v pozici 30 kDa. Fragmenty Fab jsou sekundární 

protilátkou rozpoznávané. 

Obr. 23 Štěpení protilátky 4.3 pepsinem (čas 0 – Pep0, čas 15 hod – Pep15) a papinem 

(čas 0 – Pap0, čas 15 hod – Pap15). Při štěpení papinem jsou dobře patrné zóny IgY 

odpovídající hmotnosti 180-170 kDa, po štěpení zóna slábne a objevují se dvě nové 

zóny patřící fragmentům. Zóna Fc je úzká a Fab široká. V dráhách patřících štěpení 

pepsinem není vidět žádná výrazná zóna.

4.5 Detekce lektinu na povrchu bakterií

Ke zjištění přítomnosti lektinu na povrchu bakterií byla použita modifikovaná metoda 

ELISA,  při  které  jsou  imobilizovaným antigenem fixované  bakterie  (tzv.  CELISA). 

64          

Pep0 Pep15Pap0Pap15

IgY →

 Fc →

Fab →



Byla porovnávána odezva kontrolní a první specifické frakce u všech tří protilátek. U 

všech  tří  specifických  protilátek  odpovídala  intenzita  signálu  použité  koncentraci 

protilátky. Odezva kontrolní frakce byla velmi malá u 3K a 6K, ale u 4K byla téměř  

shodná se specifickou frakcí 4.1.

Pomocí techniky Western „blot“ byl protilátkami detekován lektin na elektroforeticky 

rozděleném  extraktu  z  bakterií.  Byly  srovnávány  bakterie  kultivovaní  v  mediu 

Pseudomonas a v minimálním M9. V prostředí s nízkým obsahem iontů železa zvyšují 

bakterie  Pseudomonas  aeruginosa expresi  lektinu  [50].  Jako  kontrola  sloužily 

rekombinantní lektiny. Výsledky jsou na obrázku 24.

Obr.  24 Imunodetekce  lektinu  v  extraktu  z  bakterií.  Protilátky:  K –  kontrolní,  S  – 

specifická, P – purifikovaná. Bakterie: BC – Burkholderia cepacia, PA – Pseudomonas 

aeruginosa.  Média:  N – normální  medium  Pseudomonas,  M9 – minimální  medium. 

Jako kontrola byly naneseny lektiny BClA a PAIIL.

Z obrázku je patrné, že specifické protilátky se váží na zónu proteinu o molekulové 

hmotnosti 14 kDa, což odpovídá jedné podjednotce tetramerního lektinu [56]. Kontrolní 

protilátky v této pozici žádnou zónu nedetekují. U bakterií BC není pozorovatelný vliv 

kultivačního media na expresi lektinu BClA. U PA se v normálním mediu tvořilo lektinu 

PAIIL velmi malé množství ve srovnání s minimálním mediem M9 – jak vyplynulo z 

dříve  uskutečněného  experimentu.  Po  získání  nových  kmenů  PA už  rozdíl  nebyl 

pozorován, lektin byl produkován i v normálním mediu. U protilátky 4K jsou výrazně 

rozpoznávány některé jiné bakteriální antigeny. 
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4.6 Izolace a kultivace pneumocytů typu II

Vzorky lidských plic byly tvořeny částí jednoho plicního laloku. Při jeho rozříznutí bylo 

pozorováno množství zánětlivých ložisek. Části tkáně pro izolaci buněk byly vybírány z 

míst  co  nejvzdálenějších  od  oblastí  zánětu.  Získali  jsme  postupně  3  vzorky  takto 

značené:  Hu1  –  transplantační  vzorek,  muž  středního  věku;  Hu2  –  transplantační 

vzorek, muž; Hu3 – preventivně odstraněné ložisko zánětu, dívka. Vzorky izolovamé z 

potkanů byly směsné a pocházely z plic 6-10 potkanů, značené byly Ra1, Ra2 a Ra3.

Centrifugační  gradient  Ficoll  byl  tvořen třemi patry  o hustotách  1,077 g/cm3,  1,060 

g/cm3 a 1,040 g/cm3 o objemech 5 ml, čtvrté patro byla buněčná suspense s hustotou 

blízkou 1,00 g/cm3 [57]. Roztoky potřebné hustoty byly připraveny ředěním 40% (w/v) 

roztoku Ficoll  za stálého měření  ponorným hustoměrem.  Hustota  byla  poté ověřena 

pyknometrem. Na obrázku 25 je schematicky znázorněno uspořádání gradientu a zóny 

buněk po provedení centrifugace.

Obr. 25 Na levém obrázku je znázorněno uspořádání gradientu před centrifugací, na 

pravém rozdělení  buněk podle  hustoty  se  silnými  zónami  na  hustotních  rozhraních. 

Buněčné suspense odebrané z jednotlivých zón byly značeny vz1 – vz 4 výše uvedeným 

způsobem.
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Frakce  buněk  byly  označeny  podle  schématu  na  obrázku  25.  Při  mikroskopickém 

pozorování mezi nimi byly vidět značné rozdíly. Frakce vz1 neobsahovala téměř žádné 

buňky, ale byla bohatá na bakterie. Frakce vz2 obsahovala menší a středně velké buňky. 

Frakce vz3 obsahovala středně velké a větší buňky. Ve frakci vz4 převládaly agregáty 

erytrocytů,  které  se  nepodařilo  oddělit  při  přípravě  vzorku  (tento  problém  se  týká 

zejména lidských vzorků).

Jednotlivé vzorky byly naneseny do jamek potažených želatinou nebo polylysinem a 

destičky  CellBind  a  kultivovány  do  druhého  dne.  Nebyla  pozorována  žádná 

morfologická  změna,  buňky  si  zachovávaly  kulatý  tvar  jako  po  nanesení.  Vybrané 

snímky jsou prezentovány na obrázku 26.

Obr. 26 Buňky potkana Ra2 kultivované jeden den na destičkách CellBind. Frakce vz1 

až vz4. Buňky nejeví známky přisednutí ani dělení.
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4.6.1 Vitální barvení trypanovou modří

Po izolaci buněk a zvláště po rozmrazení vzorku bylo třeba se přesvědčit, zda buňky 

nebyly během práce usmrceny. Bylo zjištěno, že bezprostředně po izolaci přežívá 95-

80% buněk. Se vzrůstajícími zkušenostmi se toto číslo zvyšovalo. Buňky uchovávané 

na  ledu  se  udržovaly  vitální  mezi  60-80%,  po  3  dnech  byly  zničeny  přítomnými 

bakteriemi. U buněk mrazených v DMSO a znovu rozmrazených byly výsledky značně 

rozdílné. Zmrazení přežilo 0-70% buněk. Ukázka snímků je na obrázku 27.

Obr.  27 Vitální  barvení trypanovou modří.  Na levém obrázku je vzorek z Hu1 vz2 

barvený několik hodin po izolaci. Na pravém snímku je vzorek Ra2 vz3 barvený po 

jednom dni uchovávaní na ledu. Modře zbarvené buňky jsou odumřelé.

4.6.2 Barvení Fast Red

Barvení na přítomnost alkalické fosfatasy nepřineslo očekávané výsledky. Roztok byl 

po 10 minutách inkubace odmyt a buňky mikroskopovány. Nikde nebyla pozorována 

tvorba  zbarvení.  Buňky  byly  dále  ponechány  přes  noc  v  chladu  a  poté  znovu 

mikroskopovány. U některých bylo pozorováno červené zbarvení určitých buněčných 

kompartmentů,  případně  slabě  červené  zbarvení  celého  cytoplasmatického  prostoru. 

Stejně negativní výsledek jsme získali i při barvení tkáňové kultury. Vybrané snímky 

jsou na obrázku 28.
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Obr. 28 Barvení plicních buněk Fast Red. Výřezy ze snímků. U některých buněk bylo 

pozorováno červené zbarvení určitých buněčných kompartmentů, u jiných slabě červené 

zbarvení celého cytoplasmatického prostoru.

4.6.3 Barvení Giemsa

Buňky přisedlé na potažených površích byly barveny pomocí barviva Giemsa. Buňky se 

barvily převážně fialově, ale některé – převážně z řasinkového epitelu – světle modře. 

Vzhled  většiny  buněk  ve  frakcích  vz2  a  vz3  obarvených  fialově  odpovídal 

pneumocytům typu II [58]. Ukázka jednoho z výsledků je na obrázku 29.
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Obr. 29 Barvení Giemsa buněk Ra1 vz2. Pneumocyty typu II zde mají podobu středně 

velkých oválných buněk s výrazným jádrem. Několik je označeno šipkou.

4.6.4 Přenos buněk tkáňové kultury na novou plotnu

Buněčná kultura pneumocytů typu II pocházela z nádorové linie A549. Na obrázku 30 

jsou snímky buněk bezprostředně po nanesení na plotnu a po jednom dni kultivace.

Obr.  30 Přenos  buněk  tkáňové  kultury  na  novou  plotnu.  Vlevo  je  snímek  buněk 
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bezprostředně po nanesení na plotnu, vpravo po jednom dni kultivace.

4.7 Adhezní testy

K vyvolávání byla použita dříve připravená protilátka proti celé bakterii Pseudomonas 

aeruginosa dále značená značená 5.

Testy adheze bakterií na buňky bylo provedeno metodou ELISA. Epiteliální buňky byly 

před vlastním experimentem kultivovány 2 dny v jamkách, aby byly dobře přisedlé. 

Bakterie byly naředěny na koncentraci 107 b/ml a kultivovány půl hodiny s roztokem 

protilátky o koncentraci 100 μg/ml v 2% (w/v) BSA

Při těchto testech bylo třeba vyřešit dílčí otázky:

• bakterie musí interagovat pouze s buňkami, nikoli s povrchem destičky;

• protilátky se nesmí vázat na buňky ani na povrch destičky.

Prvním krokem bylo nalezení vhodného proteinu, kterým lze blokovat povrchy destičky 

a  přidávat  ho k roztokům protilátek,  aniž  by se na něj  bakterie  vázaly.  Polylysin  a 

želatina,  používané  k  modifikaci  povrchu  destiček  pro  zachycení  buněk,  se  během 

optimalizace ukázaly jako látky, na které se silně váží bakterie. Byl porovnáván řídký 

bílek  s  BSA frakce  V,  který  podle  údajů  výrobce  neobsahuje  žádné  sacharidové 

struktury. Bakterie byly nanášeny v koncentracích 107, 106 a 105 b/ml a nulová kontrola. 

Bakterie byly 30 min kultivovány při 37°C a poté odmyty PBS-TWEEN. Zachycené 

bakterie byly fixovány. Adheze bakterií byla srovnávána s bakteriemi imobilizovanými 

na povrch destičky metodou CELISA. Výsledky jsou na obrázku 31. 

Ze srovnání vyplynulo, že BSA téměř neváže bakterie a má o polovinu nižší pozadí 

kontroly než řídký bílek.
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Obr.  31 Adheze  bakterií  na  povrchy.  Hledání  vhodné  látky  pro  potažení  povrchů. 

Srovnáván byl řídký bílek a BSA. Bylo prováděno srovnání imobilizovaných bakterií s 

adherovanými bakteriemi. Koncentrace bakterií byly 107, 106 a 105 b/ml a kontrola.

V dalším kroku bylo třeba zjišťováno, zda se na buňkách nacházejí struktury, se kterými 

mohou  lektiny  interagovat.  V  posledním  z  těchto  experimentů  byla  na  destičkách 

CellBind  připravena  kultura  buněk  A549.  Mikroskopicky  bylo  potvrzeno,  že  buňky 

pokrývají  celý povrch jamek. Na buňky byl  aplikován lektin PAIIL o koncentracích 

100 μg/ml a 20 μg/ml v 2% (w/v) roztoku BSA. Primární protilátka byla směs 30 μg/ml 

4S a 30 μg/ml 5 v 2% (w/v) BSA. Výsledek je na obrázku 32. 

Lektin  vykazuje  vazbu  na  buňky.  Signál  je  úměrný  jeho  koncentraci.  Dále  je 

pozorovatelné, že lektin též interaguje s povrchem destičky. U kontrolního vzorku lze 

vidět, že samotná přítomnost buněk přispívá k zvýšení signálu.
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Obr.  32 Interakce  lektinu  s  proteiny  na  povrchu  buňky.  Jamky  značené  „B“  byly 

pokryty kulturou buněk A549. Jamky značené „k“ byly prázdné. Destičky byly typu 

CellBind.

Při samotném adhezním testu byly porovnávány hodnoty z těchto uspořádání:

• buňky v přítomnosti bakterií a specifické protilátky;

• buňky v přítomnosti bakterií a Fab fragmentů specifické protilátky;

• buňky v přítomnosti bakterií a kontrolní protilátky;

• buňky v přítomnosti bakterií a L-fukosy;

• buňky v přítomnosti bakterií (bez blokování lektinu);

• povrch vystavený přítomnosti bakterií a specifické protilátky;

• povrch vystavený přítomnosti bakterií a Fab fragmentů specifické protilátky;

• povrch vystavený přítomnosti bakterií a kontrolní protilátky;

• povrch vystavený přítomnosti bakterií a L-fukosy;

• povrch vystavený přítomnosti bakterií (bez blokování lektinu);

• pozadí vyvolané přítomností buněk;

• pozadí destiček CellBind.

Buňky A549 byly v jamkách destičky CellBind kultivovány 2 dny a povrch dna byl 

zcela pokryt tkáňovou kulturou. Bakterie PA byly připraveny v koncentraci 107 b/ml v 

roztoku 2% (w/v) BSA v PBS-ELISA a z něho byly připraveny následující roztoky:

• bakterie a specifická protilátka (b+S): 100 μg/ml frakce 4.3;
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• bakterie a specifická protilátka (b+K): 100 μg/ml frakce 4K;

• bakterie a L-fukosa (b+Fuc): 1% (w/v) L-fukosa;

• bakterie a Fab fragment specifická protilátky (b+Fab): 50 μg/ml Fab z 4.3;

• bakterie neošetřené (b nic).

Bakterie byly v těchto roztocích inkubovány 30 min při 37°C, poté byly v množstvích 

100 μl/jamka napipetovány na destičku. Bakterie byly paralelně nanášeny na buňky a na 

prázdný  povrch  destičky  CellBind.  Inkubace  probíhala  30  min  při  37°C,  poté  byly 

jamky fixovány postupně ethanolem a methanolem a usušeny. Jamky byly vymyty 10x 

200 μl PBS-TWEEN a aplikována primární protilátka 30 μg/ml 4S a 30 μg/ml 5 v 2% 

(w/v)  BSA.  Vyvolání  bylo  provedeno  pomocí  protilátky  s  alkalickou  fosfatasou. 

Výsledky jsou prezentovány v obrázku 33 a po odečtení pozadí na obrázku 34.

Obr. 33 Výsledky adhezního experimentu. B+ – jamky pokryté buňkami A549, B- – 

nepokryté destičky CellBind, b+S – bakterie se specifickou protilátkou, b+K – bakterie 

s kontrolní protilátkou, b+Fuc – bakterie s fukosou, b+Fab – bakterie se specifickými 

Fab fragmenty, b nic – neošetřené bakterie, pozadí – kontrola bez nanášení bakterií.
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Obr.  34 Výsledky adhezního experimentu po odečtení  pozadí.  B+ – jamky pokryté 

buňkami  A549,  B-  –  nepokryté  destičky  CellBind,  b+S  –  bakterie  se  specifickou 

protilátkou, b+K – bakterie s kontrolní protilátkou, b+Fuc – bakterie s fukosou, b+Fab – 

bakterie se specifickými Fab fragmenty, b nic – neošetřené bakterie, pozadí – kontrola 

bez nanášení bakterií.

75          

b+S b+K b+Fuc b+Fab b nic

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

Adhezní test po odečtení pozadí

B+
B-

nanášené bakterie

A
4

0
5

 n
m



5 Diskuse

Cílem práce v širším kontextu je vývoj účinné profylaxe proti infekcím oportunními 

patogeny,  jejíž  výroba  by  byla  jednoduchá  a  levná  a  aplikace  bezpečná  i  pro 

imunosuprimované pacienty a pacienty trpící cystickou fibrosou. V této práci je řešen 

dílčí cíl – příprava a charakterizace slepičích protilátek proti významným virulenčním 

faktorům, lektinům PAIIL z Pseudomonas aeruginosa a BClA z Burkholderia cepacia. 

Následně byla ověřována protektivní účinnost připravených protilátek na izolovaných 

buňkách plicní epiteliální tkáně CF pacientů. 

První týdny po imunizaci u slepic prudce poklesla produkce vajec. Údaje z první frakce 

po imunizaci nejsou dostupné, ale ještě u druhé frakce pozorujeme u všech tří zvířat 

frekvenci  snášení  asi  1  vajíčko za 5 dnů.  V dalších  frakcích  se frekvence  postupně 

stabilizovala na 1 vajíčko za 2-3 dny. Tento pokles je vyvolaný zatížením organismu 

imunitní reakcí [59].

Námi použitá metoda izolace protilátek z vaječných žloutků je relativně jednoduchá a 

dosahuje výtěžku 20-40 mg/ml IgY s vysokou čistotou. V porovnání s jinými postupy 

má nejvyšší výtěžek [60]. 

K  imunizaci  byly  použity  rekombinantní  lektiny,  které  měly  modifikované  aktivní 

místo.  Lektin  PAIIL  byl  modifikován  methylací  C-koncové  karboxylové  skupiny, 

PAΔG/Fuc byl o jednu aminokyselinu z C-konce zkrácen. Tento postup byl zdůvodněn 

tím, že v předchozích experimentech, kdy byla zvířata imunizována funkčními lektiny, 

nebyly získány žádné specifické protilátky. Neúspěch byl vysvětlen tím, že lektiny se 

pravděpodobně navázaly na struktury v organismu a nebyly tak dostatečně imunogenní. 

Nyní se ve všech třech případech úspěšně podařilo připravit specifickou protilátku proti 

rekombinantním lektinům. Koncentrace specifické protilátky u všech tří  zvířat  jevila 

během zkoumaného období asi 4 měsíců mírný nárůst. To je v souladu se zjištěním, že 

vysoká koncentrace specifické protilátky se v organismu může udržovat až dva roky od 

imunizace [61].

Byla zkoumána křížová reaktivita protilátek frakcí 3 a 4 připravené proti podobnému 
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antigenu. Z hlediska konformace je C-koncová aminoskupina součástí  epitopu dobře 

přístupného pro protilátky a zároveň se zde nachází aktivní místo vázající sacharidy. Z 

výsledku lze usuzovat, že významná část polyklonálních protilátek vznikla proti tomuto 

epitopu. Byly-li protilátky z frakcí 3 připraveny proti zkrácenému epitopu, pak přidáním 

jedné aminokyseliny došlo k destabilizaci imunokomplexu, ať už sterickou zábranou, 

nebo snížením vazebné energie. Oproti tomu protilátky z frakcí 4 neztratily afinitu ke 

zkrácené  aminokyselinové  sekvenci.  Tím  lze  vysvětlit,  proč  protilátky  z  frakcí  4 

rozeznávají oba antigeny, zatímco frakce 3 rozeznávají druhý antigen hůře.

Protože antigen PAIIL je modifikován pouze methylací C-koncové karboxyskupiny, je 

strukturně bližší funkčnímu lektinu, a protilátky proti němu křížově reagují i s druhým 

antigenem, byly k dalšímu výzkumu upřednostněny protilátky z frakcí 4.

K  průkazu,  že  protilátka  interaguje  specificky  s  lektinem,  ji  bylo  třeba  afinitně 

purifikovat. Purifikace protilátky 4S (spojených frakcí 4.1 a 4.2) proběhla naprosto v 

souladu s očekáváním. Při inkubaci směsné protilátky S na koloně s imobilizovaným 

lektinem  byla  jeho  vazebná  místa  nejprve  nasycena  přídavkem  L-fukosy,  aby  se 

zabránilo  interakci  lektin-protilátka  přes  bohatě  glykosylovanou  Fc  část  protilátky. 

Zachyceny tak byly jen protilátky specificky vázající lektin. Koncentrace purifikované 

protilátky okolo 1 mg/ml odpovídá obvyklému výtěžku.

Oproti  tomu  purifikace  frakce  3.1  úspěšná  nebyla.  Při  eluci  specificky  navázaných 

protilátek se uvolnilo velké množství proteinu, jak objemem, tak koncentrací řádově 

převyšující obvyklý výtěžek. Metodou ELISA bylo stanoveno, že stupeň načištění je 

velmi  malý.  Protože  promývání  nezachycené  protilátky  probíhalo  obdobně  jako  u 

předchozí purifikace – do ustálení absorbance na nízké hodnotě, musela být všechna 

protilátka  navázána  v  koloně.  Protože  při  této  izolaci  nebyla  vazná  místa  lektinu 

blokována L-fukosou, nabízí se vysvětlení, že nad vazbou protilátka-antigen převládla 

vazba  lektinu  na  glykosylovanou Fc  část  protilátky.  Lektin  PAIIL imobilizovaný na 

koloně si udržel schopnost vázat sacharidy. Blokování funkce lektinu pomocí nasycení 

vazebných míst sacharidem již bylo zkoušeno jako terapeutická metoda proti infekcím 

PA [62].
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Protože PA napadá pacienty s CF s pravděpodobností hraničící s jistotou, zatímco BC je 

mezi nimi rozšířena podstatně méně, soustředí se další práce jen na lektin PAIIL.

Odštěpení Fc fragmentu molekuly IgY je důležitý pro budoucí terapeutickou aplikaci 

slepičích protilátek. Tato silně glykosylovaná oblast molekuly je dobrým epitopem pro 

vazbu  protilátek  pacienta.  Tím  by  mohlo  docházet  k  blokování  či  precipitaci 

podávaných IgY a omezení jejich pozitivního účinku na zdraví imunizovaného jedince.

Štěpení  protilátky  papinem  proběhlo  úspěšně  a  výsledek  koresponduje  s  údaji  v 

literatuře [49]. Je pozorována zóna Fc fragmentu o hmotnosto 55 kDa a široká zóna Fab 

fragmentů o hmotnosti přibližne 44 kDa. Zóna je rozšířená proto, že štěpená protilátka 

je směsná a obsahuje velké množství individuálních specifických protilátek lišících se 

strukturou vazebného místa.

Štěpení pepsinem úspěšné nebylo. Ačkoliv byla reakce zastavena změnou pH mimo pH 

optimum enzymu, došlo k úplné hydrolýze i kontrolního vzorku z času 0. Měla být 

pozorována zóna F(ab)2 o hmotnosti 90 kDa a chybějící Fc fragment, který je zcela 

hydrolyzován  [49]. Vysvětlením může být nedostatečné zastavení enzymatické reakce 

společně s jeho vysokou aktivitou použitého pepsinu. Při dalším provedení by měl být 

použit zředěnější enzym a reakce zastavena větší změnou pH.

Z výsledku Western „blot“ je dobře patrné, že protilátka není homogenní, ale obsahuje 

dvě odlišné formy. Vysvětlení, které se nabízí, je že tento rozdíl je způsoben odlišnou 

glykosylací Fc části molekuly. Po rozštěpení protilátky pak „lehčí“ forma Fc vytvořila 

zónu  na  pozici  30  kDa.  Hmotnostní  rozdíl  25  kDa  přesně  odpovídá  čtyřem  N-

glykosidicky vázaným oligosacharidům [63].

Dalším krokem bylo  třeba  prokázat,  zda  bakterie  produkují  lektin,  který  připravené 

protilátky rozeznávají. Experiment byl proveden technikou CELISA a Western „blot“. 

Bakteriemi produkované lektin byly rozeznány všemi třemi izolovanými protilátkami. 

Bakterie PA ho mohou v příznivých podmínkách produkovat jen malé množství, díky 

čemuž  byla  jeho  detekce  obtížná  [50].  Při  optimalizaci  experimentu  bylo  změněno 

kultivační medium za minimální M9, to se projevilo ve vyšší expresi lektinu. Bakterie 
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BC v tomto experimentu produkovaly lektin bez ohledu na složení kultivačního media. 

U kontrolní frakce 4K je markantní reakce s některými dalšími proteiny přítomnými v 

bakteriálním extraktu. To vysvětluje silnou odezvu 4K při detekci přítomnosti lektinu 

pomocí CELISA. Protilátka nedetekovala lektin, ale jiné struktury přítomné na povrchu 

bakterie.  Je  zřejmé,  že  imunizované zvíře  se  s  podobným typem bakterie  za  svého 

života již setkalo.

K  provedení  adhezních  testů,  zkoumajících  ovlivnění  adheze  bakterií  na  buňky 

protilátkami, bylo třeba izolovat epiteliální buňky, na které se bakterie váží. 

Na stavu vzorků plic z pacientů s cystickou fibrosou jsme se přesvědčili, jak závažně je 

dýchací  systém  poškozen  chronickými  infekcemi.  Tkáň  byla  silně  poškozená  s 

množstvím zánětlivých ložisek.

K uvolnění  buněk z tkáně se hojně  využívá elastasa  či  kolagenasa  [64].  Po použití 

trypsinu nebyl mikroskopicky pozorovatelný rozdíl oproti použití elastasy, nicméně se 

dá předpokládat větší poškození povrchových struktur buněk.

K  izolaci  epiteliálních  buněk  se  nejčastěji  používá  gradient  Ficoll  nebo  Percoll  o 

hustotách  1,040  g/cm3 a  1,089  g/cm3 [57][65].  Při  experimentech  s  potkaními 

pneumocyty bylo zjištěno, že při hustotě 1,089 g/cm3 se nedaří oddělit kontaminující 

erytrocyty.  Řešením  bylo  použít  hustotu  roztoku  1,077  g/cm3,  kterým  erytrocyty 

procházejí,  ale  pneumocyty  jsou  zadrženy  na  mezifázi  [66].  Široký  interval  mezi 

hustotami 1,077 g/cm3 a 1,040 g/cm3 byl rozdělen další vrstvou o hustotě 1,060 g/cm3.

Na takto optimalizovaném separačním prostředí se buňky rozdělily do čtyř frakcí podle 

své hustoty. V nejvyšší vrstvě označené vz1 byly přítomny zejména bakterie. Abychom 

si  ověřili,  že  bakterie  mají  hustotu  menší  než  1,040  g/cm3,  centrifugovali  jsme  na 

Ficollovém  gradientu  jen  bakteriální  suspenzi  PA.  Vizuálně  a  mikroskopicky  jsme 

potvrdili, že bakterie se koncentrují do frakce vz1. Frakce vz2 a vz3 obsahovaly většinu 

buněk. Jejich poměrné zastoupení v jednotlivých frakcích se lišilo mezi jednotlivými 

izolacemi,  ale  na  základě velikosti,  barvení  a  srovnání  se  získanou čistou  linií  bylo 

možno říci, že pneumocyty typu II se vyskytovaly více ve frakci vz2 než vz3. Použití 

většího  počtu  frakcí  se  tedy  ukázalo  jako  vhodné.  Do  frakce  vz4  sedimentovaly 
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erytrocyty, ale bylo sem strženo i menší množství buněk z vz2 a vz3. Prodlužování doby 

centrifugace nemělo již vliv na kvalitu oddělení buněk.

Buňky kultivované na potažených površích ani destičkách CellBind nejevily tendence 

přisednutí a dělení, zachovávaly si stále kulovitý tvar. To může být způsobeno tím, že 

buňky  k  vytvoření  tkáňové  kultury  potřebují  kromě vhodného podkladu  i  stimulaci 

komplikovanou  směsí  růstových  faktorů  [67].  Přestože  buňky  k  povrchu  žádoucím 

způsobem  nepřisedly,  po  dvou  dnech  kultivace  se  navázaly  dostatečně  pevně,  aby 

přestály mycí  kroky při  provádění  ELISA. To nám umožnilo přistoupit  k provedení 

adhezního testu.

Vitálním barvením jsme prokázali,  že proces izolace buněk je šetrný – přežívalo až 

okolo 95% buněk z frakcí vz2 a vz3. Buňky dobře snášely uchovávání na ledu až po 

dobu dvou dní pouze v isotonickém pufru s obsahem 4% glukosy. V dalších dnech byly 

rychle  degradovány  pomnoženými mikroorganismy.  Překvapivě  úspěšné  bylo  přežití 

zmražených buněk. Správný postup jejich kryokonzervace je značně komplikovaný a 

vyžaduje  řízené  snižování  teploty  za  postupné  změny  složení  uchovávacího  media. 

Buňky  byly  mrazeny  prostým  umístěním  do  -80°C  v  10%  DMSO  a  rozmrazeny 

umístěním do 37°C. Životnost  vykazovalo až 70% buněk,  u řasinkových buněk byl 

pozorován i aktivní pohyb řasinek.

Barvení  Fast  Red  bylo  prováděno  s  cílem  identifikovat  v  izolované  směsi  buněk 

pneumocyty  typu  II  disponující  alkalickou  fosfatasou.  Ačkoliv  jsme  postupovali  v 

souladu s údaji v literatuře [55], vzhled preparátu nepřipomínal publikované výsledky. 

Vzhledem k tomu,  že  se  nepodařilo  obarvit  ani  buňky z tkáňové kultury  A549,  lze 

vyloučit domněnku, že se nám nepodařilo izolovat žádné pneumocyty. Pravděpodobné 

nastala chyba v provedení experimentu.

Barvením  Giemsa  dokázalo  s  dostatečnou  jistotou  přítomnost  pneumocytů  typu II. 

Získané obrázky dobře odpovídají snímkům v literatuře  [58]. Distribuce pneumocytů 

mezi  frakcemi  vz2  a  vz3  bylo  pro  každou  izolaci  jiná.  Nicméně  jsme  dospěli  k 

empirickému závěru, že zastoupení ve frakci vz2 převažuje nad frakcí vz3.

Buňky z nádorové linie A549 po přenosu do nové kultivační lahve nebo na destičku 

CellBind ochotně přirůstaly a tvořily dlaždicový pokryv povrchu. U některých buněk 

80          



byla  pozorována  degenerace  na  fibroblasty.  Tento  jev  je  způsoben  nedostatkem 

specifických růstových faktorů v kultivačním mediu.

Adheze bakterií na povrchy destiček je hlavním zdrojem interferencí v našem měření. 

Bylo  zjištěno,  že  bakterie  se  snadno  váží  na  povrch  potažený  polylysinem  nebo 

želatinou,  na  kterém jsme  buňky  kultivovali.  Tím bychom získali  falešný  pozitivní 

výsledek bez ohledu na přítomnost buněk. Nejlepších výsledků bylo dosaženo použitím 

hovězím sérovým albuminem zbaveným všech glykosylovaných proteinů, na které by 

se mohly vázat bakteriální lektiny. Další výhodou této látky je, že vykazuje při měření 

velmi  nízké  pozadí  –  poloviční  ve  srovnání  s  běžně  užívaným  řídkým  bílkem. 

Nevýhodou této molekuly bylo, že na takto ošetřeném povrchu nedocházelo k dobrému 

přisednutí buněk. Přesto jsme se hovězí sérový albumin pokusili použít jako blokovací 

agens k překrytí již potažených povrchů a jako balastní protein ke snížení nespecifické 

reakce protilátek a k ochraně protilátek před degradací bakteriemi během adhezních 

testů.

Nejprve  byl  zkoumána  interakce  lektinu  PAIIL s  ošetřenými  povrchy,  neboť  ten  je 

zodpovědný  za  vazbu  bakterií.  K vyvolání  byla  použita  směs  protilátek,  která  byla 

používána  v  koncovém  adhezním  experimentu.Lektin  vykazoval  určitou  vazbu  na 

buňky.  Signál  byl  úměrný  jeho  koncentraci.  Dále  bylo  pozorováno,  že  lektin  též 

interaguje s povrchem destičky – odezva v jamkách, kde byl přítomný lektin bez buněk, 

je  mnohem vyšší  než  u kontroly  bez  lektinu.  U kontrolního  vzorku bez  lektinu  lze 

pozorovat, že samotná přítomnost buněk přispívá k zvýšení signálu – to lze vysvětlit 

dvěma způsoby:  povlak  z  buněk snižuje  transmitanci  paprsku čtecího  zařízení  nebo 

použité protilátky váží nějaké struktury na povrchu buněk. Spojíme-li tyto informace 

dohromady, pak odstup signálu od šumu je velmi malý. Lektin rozeznává struktury na 

povrchu buněk, i  když měření  je zatíženo velkou chybou.  Výsledkem je  zjištění,  že 

bakterie jsou schopné se jeho prostřednictvím vázat na povrch buněk.

V konečných experimentech byl proveden finální  adhezní  test.  Při  analýze výsledku 

(graf na obrázku 33) je vhodné začít kontrolou. Z grafu je patrné, že povrch pokrytý 
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buňkami  vykazuje  menší,  velmi  homogenní  signál  než  nepokrytý  povrch.  Z  toho 

vyplývá,  že  protilátky  používané  k  vyvolání  testu  interagují  s  povrchem  destiček 

CellBind a poskytují pozitivní odpověď. Porovnají-li se hodnoty ostatních uspořádání, 

tak (v rámci chyby měření) není rozdíl mezi jamkami s přítomnými a nepřítomnými 

buňkami. Bakterie inkubované se specifickou a kontrolní protilátkou vykazují podobnou 

intenzitu  signálu,  která  je  menší  než  u  skupiny  bakterií  ošetřených  fukosou,  Fab 

fragmenty  a  neošetřených  bakterií.  Pro  lepší  srovnání  byly  od  naměřených  hodnot 

odečteny  hodnoty  pozadí  (s  rizikem transformace  chyb).  Zde  již  není  výsledek  tak 

průkazný,  přesto  je  opět  patrná  nižší  adherence  bakterií  po  ošetření  specifickou  a 

kontrolní protilátkou. Bakterie ošetřené fukosou a Fab fragmenty nevykázaly sníženou 

schopnost adheze ve srovnání s neošetřenými bakteriemi.

Na základě uvedených experimentů lze předpokládat, že  specifické protilátky snížily 

adhezi  bakterií  na  povrchy.  Vysvětlení,  proč  specifická  i kontrolní  protilátka 

reagovaly stejným způsobem, mohou být následující: 1. Při testech ELISA a Western 

„blot“ bylo zjištěno, že protilátka 4K reaguje i s dalšími povrchovými proteiny bakterie. 

Protilátka tady mohla vázat jiné bakteriální adhesiny a blokovat bakterii stejně úspěšně 

jako pozdější  frakce,  mající  navíc i  specifitu  k lektinu PAIIL. 2. Lektin se vázal  na 

glykosylované  Fc  část  molekuly  a  tím  se  inaktivovat.  To  ovšem nekoresponduje  s 

výsledkem inkubace bakterie s fukosou, která neměla na neutralizaci lektinu efekt.

Obdobné testy již byly provedeny na jiných pracovištích. K vyhodnocení byla například 

použita klasická bakteriologická metoda sériového ředění a kultivace na plotnách [68] 

nebo technika průtokové cytometrie  [69]. Byla-li ke stanovení adheze bakterií využita 

technika ELISA, byla měřena interakce bakterií se zkoumaným povrchem [70], i adheze 

bakterií v podobném uspořádání [71].

Při hodnocení úspěšnosti inhibice vazby bakterií na epitely je třeba mít na zřeteli, že 

bakterie disponuje více typy adhezivních molekul. Specifické blokování pouze jednoho 

z adhesinů může přinášet zkreslenou představu o nízké efektivitě neutralizace bakterií 

pomocí  protilátek.  K  přesnější  odpovědi  je  nutné  zopakovat  experiment  s  použitím 

protilátky připravené proti celé bakterii. Vzhledem k tomu, že stanovení adheze bakterií 
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pomocí techniky ELISA neposkytuje jednoznačné výsledky, bylo by vhodné zopakovat 

experiment s využitím jiné metody analýzy – nejlépe metody průtokové cytometrie. Je 

důležité ověřit výsledek, že Fab fragmenty nemají na rozdíl od úplných IgY potřebný 

neutralizační efekt. V dlouhodobém výhledu bude potřeba vyhodnotit vliv podávání IgY 

či jejich fragmentů na lidské zdraví a v případě nezávadnosti dále zkoumat terapeutický 

efekt slepičích protilátek připravených proti oportunním patogenům dýchacího traktu.
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6 Shrnutí

• Byly úspěšně připraveny specifické protilátky proti  lektinům z  Pseudomonas 

aeruginosa a Burkholderia cepacia.

• Specifická protilátka proti lektinu PAIIL byla afinitně purifikována se stupněm 

načištěni přibližně 30.

• Byly izolovány Fab fragmenty specifické proti lektinu PAIIL.

• Byla  prokázána  přítomnost  lektinů  na  povrchu  bakterií  ovlivněná  složením 

kultivačního media. 

• Ze  vzorků  plicní  tkáně  člověka  a  potkana  byly  izolovány  a  kultivovány 

pneumocyty typu II.

• Byla  prokázána  schopnost  specifických  protilátek  omezit  adhezi  bakterií  na 

studované povrchy.
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