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Abstrakt

Prionová onemocnění jsou smrtelná neurodegenerativní onemocnění postihující
savce včetně člověka, která jsou charakteristická akumulací patologické izoformy
prionového proteinu (PrPTSE) v mozku. Dříve byla pro studium prionových chorob
běžně používána zvířata. V posledních letech se však začalo využívat i tkáňových
kultur. Tkáňové kultury mají ve srovnání se zvířaty řadu výhod, mezi které patří
možnost detailního studia biochemických procesů spojených s prionovými onemoc-
něními nebo senzitivní a rychlé metody pro detekci PrPTSE. Dosud však nebyl
vytvořen spolehlivý in vitro model pro studium lidských prionových onemocnění.

V této práci jsme se zaměřili na sledování efektivity přenosu a propagace
různých prionových kmenů a na vliv kultivačních podmínek na tento přenos
v neuronální buněčné linii CAD5, která je vysoce senzitivní k prionové infekci.
Potvrdili jsme senzitivitu CAD5 buněk k myším adaptovaným prionovým kmenům
scrapie a přinesli nové zjištění o jejich schopnosti propagovat myší adaptované
priony lidských kmenů a bovinní spongiformní encefalopatie. Senzitivitu CAD5
buněk k infekci různými prionovými kmeny jsme využili i v dalších částech této
práce. V druhé části jsme se zaměřili na studium senzitivity buněk k prionové
infekci a propagaci prionových kmenů za různých kultivačních podmínek. Vztah
kultivačních podmínek a prionové infekce je jedním ze základních faktorů, které
odlišují procesy spojené s přenosem prionů in vitro a in vivo. V této části jsme využili
buňky uvedené do stacionární růstové fáze kultivací v médiu s nižším obsahem séra
jako potenciální simulaci in vivo podmínek. Výsledky ukázaly, že takto připravená
buněčná kultura je senzitivní k prionové infekci, avšak ve srovnání s kulturou
v exponenciální růstové fázi dochází k nižší propagaci abnormálního prionového
proteinu za zvolených kultivačních podmínek. V poslední části jsme provedli pilotní
experimenty zaměřené na studium vztahu prionového kmene použitého k infekci
buněk a mechanismu přenosu prionové infekce v kultuře mezi buňkami.

Získané výsledky přinesly nová zjištění týkající se použitelnosti CAD5 buněčné
linie pro studium široké škály prionových kmenů a aspektů prionových onemocnění,
která jsou s těmito kmeny spojená. Dále výsledky ukázaly omezenou možnost
přenosu prionové infekce a následné propagace PrPTSE u buněk infikovaných ve
stacionární fázi růstu.
Klíčová slova: prionová onemocnění, buněčný prionový protein, patologická izo-
forma prionového proteinu, prionový kmen, tkáňové kultury, CAD5 buněčná linie



Abstract

Prion diseases are fatal neurodegenerative diseases that affect mammals, including
humans, which are characterized by accumulation of pathological prion protein
isoform (PrPTSE) in the brain. The animals were commonly used for the prion disease
research in the past but in recent years, the tissue cultures are being used as well.
Tissue cultures have many advantages compared with animals. E.g. the possibility
of a detailed study of the biochemical processes associated with prion diseases, and
rapid and sensitive PrPTSE detecting method. However no reliable in vitro model
was developed for human prion diseases so far.

We focused on monitoring of transmission and propagation efficiency of different
prion strains and on the influence of cultivation conditions on the transfer of
the neuronal cell line CAD5, which is highly sensitive to prion infection. We
confirmed the sensitivity of CAD5 cells to mouse-adapted scrapie prion strains and
we presented new facts about their ability to propagate mouse adapted prions of
human strains and bovine spongiform encephalopathy. We have used CAD5 cell
sensitivity to be infected with different prion strains in other parts of this work. In
the second part, we focused on the cell sensitivity to prion infection and propagation
of prion strains under different culture conditions. Relation of cultivation conditions
and prion infection is one of the main factors that differentiate processes associated
with the transmission of prions in vitro and in vivo. In this section we used cells
which were set into the stationary growth phase by cultivation in medium containing
less serum as a potential in vivo conditions simulation. The results showed that the
cell culture prepared this way is sensitive to prion infection, but in comparison with
the culture in the exponential growth phase leads to lower propagation of PrPTSE

in the chosen culture conditions. In the last part, we made pilot experiments aimed
at studying the relationship of the prion strain used for infection of cells and the
mechanism of transmission of prion infection among the cells in the culture.

The results obtained yielded new findings about the applicability of the CAD5
cell lines for a research of a wide range of prion strains and aspects of prion diseases
that are associated with these strains. Furthermore, the results showed a limited
possibility of prion infection transmission and subsequent PrPTSE propagation in
cells infected in the stationary growth phase.
Key words: prion diseases, cell prion protein, patological isoform of prion protein,
prion strain, cell cultures, CAD5 cell line



Seznam zkratek
AK aminokyselina
BCIP/NBT 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate/nitro blue tetrazolium
BSE bovinní spongiformní encefalopatie
CAD5RML CAD5 buňky trvale propagující PrPTSE kmene RML
CAD5ME7 CAD5 buňky trvale propagující PrPTSE kmene ME7
CAD522L CAD5 buňky trvale propagující PrPTSE kmene 22L
CJD Creutzfeld-Jakobova choroba
CNS centrální nervová soustava
CWD chronické chřadnutí jelenovitých
DAM-AP sekundární protilátka: Fragment Donkey Anti-Mouse IgG konju-

govaná s alkalickou fosfatázou
DMSO dimethylsulfoxid
dNTP’s deoxynukleotidtrifosfáty
EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová
EUE encefalopatie exotických přežvýkavců
FFI fatální familiární insomnie
FSE spongiformní encefalopatie koček
GPI glykosylfosfatidylinositol
GSS Gerstmannův-Straüsslerův-Schenikerův syndrom
mBSE myší adaptovaný kmen BSE
mFu myší adaptovaný kmen Fukuoka
mvCJD myší adaptovaný kmen vCJD
MH mozkový homogenát
MHRML MH obsahující PrPTSE prionového kmene RML
MHME7 MH obsahující PrPTSE prionového kmene ME7
MH22L MH obsahující PrPTSE prionového kmene 22L
MHmFu MH obsahující PrPTSE prionového kmene mFu
MHmvCJD MH obsahující PrPTSE prionového kmene mvCJD
MHmBSE MH obsahující PrPTSE prionového kmene mBSE
MSE spongiformní encefalopatie norků
NK nukleová kyselina
NMR nukleární magnetická rezonance
PBS phosphate buffered saline
PCR polymerázová řetězová reakce



PK proteináza K
PMCA protein misfolding cyclic amplification (cyklická amplifikace

prionu)
PMSF fenylmethylsulfonylfluorid
Prpn gen kódující prionový protein
PrP prionový protein
PrPC buněčný prionový protein
PrPRes neštěpitelný zbytek PrPTSE zůstávající po jeho štěpení PK
PrPTSE patologická forma prionového proteinu
rpm počet otáček za minutu
SDS dodecyl sulfát sodný
SDS-PAGE polyakrylamidová gelová elektroforéza v přítomnosti SDS
TBE Tris/Borate/EDTA
TBS-T Tris buffered saline-Tween
TEMED tetramethylethylendiamin
TNT tunneling nanotubes (tunelující nanotubuly)
Tris-baze tris(hydroxymethyl)aminomethan
TSE transmisivní spongiformní encefalopatie
UV ultraviolet
vCJD variantní Creutzfeld-Jakobova choroba
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1 Úvod

Transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE) označované též jako prionová one-
mocnění, jsou vzácná neurodegenerativní onemocnění postihující savce včetně
člověka. Předpokládaný infekční mechanismus stojící za TSE je přeměna v organismu
běžně se vyskytujícího prionového proteinu (PrPC) na jeho patologickou izoformu
(PrPTSE) bez přítomnosti nukleových kyselin (NK). Hlavním znakem společným
pro všechny TSE je pak akumulace PrPTSE v centrální nervové soustavě (CNS).
První případ prionového onemocnění konkrétně ovčí scrapie byl zaznamenán již
v 18. století. I přes dlouhou dobu, která uběhla od první zmínky o TSE, se však
dodnes nepodařilo plně objasnit mechanismy stojící za těmito onemocněními a stejně
tak, ani vyvinout účinnou léčbu a preklinický test.

Pro vývoj účinné léčby a preklinického testu je nezbytné detailně objasnit
některé základní mechanismy a otázky týkající se přenosu a šíření prionové
infekce, jako je např. přesný mechanismus a lokalizace konformační změny PrPC

na PrPTSE, nebo šíření prionové infekce v organismu. Avšak zodpovězení těchto
otázek je komplikováno jednak velkou podobností PrPC s PrPTSE a specifickými
fyzikálně-chemickými vlastnosti PrPTSE. A dále dlouhou inkubační dobou TSE,
která se u člověka pohybuje v rozmezí 5–30 let, u krav mezi 3–6 lety a u myší kolem
150 dní.

Dříve byla pro studium prionových chorob jako model běžně používána zvířata.
V posledních letech se však při studiu prionového proteinu začalo využívat i tkáňo-
vých kultur, které jsou především myšího původu. Tkáňové kultury mají řadu výhod,
mezi které např. patří možnost detailního studia biochemických procesů spojených
s prionovými onemocněními a jejich šířením a propagaci PrPTSE na úrovni buněk
a senzitivní metody pro detekci prionu. Další výhodou je i snadná tvorba buněčných
linií s ovlivněnou expresí PrPC a tvorba různých PrPC mutantů. Tkáňových kultur
je využíváno především pro studium podmínek propagace a přenosu prionové
infekce, podstaty prionových kmenů, druhové bariéry (přenosu prionové infekce mezi
různými druhy), identifikaci buněčných vazebných partnerů PrPTSE, dále objasnění
projevů dlouhodobé propagace prionů in vitro a v neposlední řadě i testování látek
s možným anti-PrPTSE účinkem potenciálně využitelných pro léčbu TSE.

Tato práce se zaměřuje na studium podmínek potřebných pro šíření a propagaci
PrPTSE. Konkrétně se zabývá vlivem růstové fáze na senzitivitu buněk k prionové
infekci a na vliv buněčného kontaktu při šíření prionové infekce. V neposlední řadě
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se práce zaměřuje i na studium šíření různých prionových kmenů v rámci jedné
buněčné linie. Náplň práce lze rozdělit na několik cílů:

1. Zjištění senzitivity CAD5 buněk k prionové infekci různými prionovými kmeny.

2. Sledování propagace prionové infekce u buněk v exponenciální a stacionární fázi
růstu.

3. Sledování možností přenosu prionové infekce různými prionovými kmeny mezi
buňkami v uspořádání nepřímého buněčného kontaktu a vytvoření modelu pro
možnosti přenosu prionové infekce mezi buňkami v uspořádání přímého buněčného
kontaktu.
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2 Teoretický úvod

2.1 Transmisivní spongiformní encefalopatie

Transmisivní spongiformní encefalopatie označované též jako prionové choroby, jsou
vzácná smrtelná neurodegenerativní onemocnění postihující savce včetně člověka.
Mezi nejrozšířenější TSE zvířat patří bovinní spongiformní encefalopatie (BSE)
skotu, scrapie ovcí a koz a chronické chřadnutí jelenovitých (CWD) jelenů, losů
a jelenců. Existují však i TSE u norků, koček a kočkovitých šelem či exotických
přežvýkavců (antilopa, kudu, bizon, přímorožec).

Mezi lidská prionová onemocnění patří Creutzfeld-Jakobova choroba (CJD),
variantní CJD (vCJD), kuru, fatální familiální insomnie (FFI) a Gerstmannův-
Sträusslerův-Scheinkerův syndrom (GSS). U lidí se TSE vyskytují ve třech etiolo-
gických formách: dědičné, iatrogenní a sporadické. Mezi dědičné TSE patří dědičná
forma CJD, FFI a GSS, tato onemocnění jsou způsobena mutací v genu pro
PrPC. Mezi infekční prionová onemocnění patří infekční forma CJD, vCJD a kuru.
Byla zaznamenána řada způsobů přenosu prionové infekce, více viz níže. Poslední
sporadická forma TSE nemá jasný původ vzniku, s jistotou však není dědičný ani
iatrogenní, řadíme sem sporadickou formu CJD. Sporadická forma CJD je nejčastěji
detekovanou formou CJD, vyskytuje se s nízkou frekvencí u 1–2 lidí z 1 miliónu za
rok, více viz tab. 1.

TSE přilákaly zájem především v 90. letech 20. století, v důsledku rozsáhlé
epidemie BSE ve Velké Británii a následného přenosu BSE na člověka ve formě vCJD.
Tento přenos sice nebyl nikdy přímo dokázán, avšak pro něj existuje řada nepřímých
důkazů v podobě epidemiologických studií (Cooper and Bird, 2002) (Cooper and
Bird, 2003) a experimentů zaměřených na vlastnosti prionů vCJD a BSE (Collinge
et al., 1996) (Hill et al., 1997) (Bruce et al., 1997). Zavedením bezpečnostních
opatření, jako je zákaz zkrmování masokostní moučky a rozsáhlé testování dobytka
s nucenou porážkou postižených stád, se podařilo epidemii BSE potlačit. Počet
případu BSE od roku 1992 každoročně klesá. Spolu s nimi každoročně klesá i počet
případů vCJD, který kulminoval v roce 2000. Vzhledem k dlouhé inkubační době
prionových chorob však nelze podcenit počet lidí inkubujících priony vCJD bez
klinických příznaků a potenciálního nebezpečí přenosu takto inkubovaných prionů.
I když jsou BSE a vCJD podle počtu zaznamenaných případů na ústupu, nebezpečí
prionové infekce je stále aktuální. V Severní Americe byl roku 1967 zaznamenán
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Lidské transmisivní spongiformní encefalopatie

TSE Příznaky onemocnění Neuropatologie Poznámky

sporadická
Creutzfeldt-Jakobova

choroba (CJD)

iatrogenní CJD

dědičná CJD

rychle postupující více
ohnisková demence s
poruchami pohybové

činnosti a funkce mozkové
kůry s charakteristickými
poruchami zraku, částečná
nebo úplná ztráta již nabyté

schopnosti řeči (afázie),
ztráta naučených či vžitých
pohybů (apraxie) a krátké
svalové záškuby (myoklonie)

spongiformní degenerace
mozku, ztráta či

vakuolizace neuronů, glióza,
ukládání amyloidních plaků

nejčastější z forem CJD
cca 85 % případů, tato
forma nemá dědičnou
ani infekční etiologii

přenos prionové infekce
kontaminovanými

chirurgickými nástroji,
transplantací rohovky

autozomálně
dominantní dědičnost,
objevení příznaků kolem
60. roku života, spojena
s mutacemi v genu pro

PrP

variantní CJD (vCJD)
ataxie, smyslové poruchy,
poruchy chování, postupně

se rozvíjející demence

velké množství amyloidních
plaků v mozku a mozečku,

glióza, ztráta neuronů
především v oblasti

bazálních ganglií a thalamu

vznik přenosem bovinní
spongiformní encefalopatie
na člověka, dokumentována
možnost přenosu krevní

transfuzí

Fatální familiální insomnie
(FFI)

poruchy ve třech
fyziologických činnostech:
spánku (ospalost, apatie);
autonomních funkcích;
motorických funkcích

(dvojité vidění, poruchy
artikulace, abnormality v

držení těla)

rozsáhlá atrofie thalamu se
ztrátou 80–90% neuronů,
která je doprovázena

nárůstem počtu astrocytů,
spongiformní změny

většinou nejsou patrné

vyskytuje se nejčastěji jako
dědičné autozomálně

dominantní onemocnění s
haplotypem D178N-129M

v PrP genu, projev příznaků
mezi 36. a 62. rokem života

Gerstmannův-Sträusslerův-
Scheinkerův syndrom

(GSS)

pomalu postupující
dysfunkce mozečku a míchy
s ataxií, absencí reflexů v

nohou a zhoršením
rozpoznávacích schopností,
demence se objevuje v

pozdějších stadiích choroby

degenerace a ztráta
neuronů, spongiformní

změny, glióza, výskyt více
ohniskových amyloidních

plaků

nejčastěji jako autozomálně
dominantní choroba, gen

pro PrP může být mutován
v několika odlišných
místech, propuknutí

příznaků mezi 30. a 50.
rokem života

Kuru nejvýznamnějším příznakem
je postupující ataxie

rozsáhlá neurodegenerace,
intenzivní glióza, velké

amyloidní plaky

výskyt v populaci
domorodého kmene na

Papui Nové Guiney, přenos
byl způsoben rituálním

kanibalismem

Tab. 1: Lidské transmisivní spongiformní encefalopatie převzato z (Hobzova and
Janouskova, 2010)

první případ CWD a od té doby dochází ke každoročnímu nárůstu případů tohoto
onemocnění a jeho rozšiřování do dalších států. Navíc u CWD nelze vyloučit
možnost přenosu na hospodářská zvířata či na člověka. Tato obava je spojena
i s nově objevenými možnostmi přenosu prionové infekce. Byl dokumentován přenos
vCJD krevní transfuzí (Llewelyn et al., 2004) (Peden et al., 2004). Transplantací
oční rohovky došlo k rozšíření infekční formy CJD (Hammersmith et al., 2004).
Byly však zaznamenány i další způsoby přenosu prionů, mezi které patří např.
přenos růstovými hormony, přenos elektrodami, které byly zaváděny přímo do
mozku a přenos dalšími neurochirurgickými nástroji (Brown et al., 2000) (Hirata
et al., 2010). V případě CWD byl navíc dokázán i přenos slinami (orální cestou)
a rovněž přenos krevní transfuzí (Mathiason et al., 2006). V poslední době byl
také dokumentován experimentální přenos TSE aerosolem obsahujícím TSE infekční
mozkový homogenát do myší (Haybaeck et al., 2011).
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Přibývající počet případů CWD společně s nově objevenými způsoby přenosu
prionových chorob zdůrazňuje potřebu detailního pochopení procesu prionové
infekce, vyvinutí neexistujícího preklinického testu a nalezení účinné léčby, která
v současnosti není dostupná.

Patofyziologie transmisivních spongiformních encefalopatií

Hlavními příznaky TSE jsou odumírání neuronů, demence, motorická dysfunkce
a tvorba amyloidních plaků (shluky proteinů obsahující velký podíl β-skládaného
listu, v tomto případě se jedná o shluky akumulovaného PrPTSE). Amyloidní
plaky jsou znakem i řady dalších neurodegenerativních onemocnění jako např.
Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba.

Přesný mechanismus šíření prionové infekce v organismu není znám, navíc jeho
průběh závisí na nejrůznějších faktorech jako je např. druh organismu, který byl
infikován, způsob přenosu infekce, nebo prionový kmen použitý pro infekci. Např.
prionový kmen ME7 je neurotropní, oproti tomu prionový kmen RML je lymfotropní.
Jednotlivé prionové kmeny totiž mohou být v průběhu prionové infekce v organismu
propagovány v různých tkáních, i když nakonec při infekci všemi prionovými kmeny
dochází k největší akumulaci PrPTSE v CNS.

Předpokládá se, že po orálním podání PrPTSE dochází k šíření prionové infekce
průchodem PrPTSE přes střevní epitel, který je chráněn jednou vrstvou buněk
s pevnými spoji. Jeden z předpokládaných mechanismů překonání této bariéry
je transport PrPTSE za pomoci M-buněk (epiteliální buňky specializované na
transepiteliální transport nejrůznějších makromolekul a částic). Na basolaterální
straně střevních epiteliálních buněk dochází k dalšímu šíření PrPTSE pomocí
makrofágů a dendritických buněk (DC), právě DC pravděpodobně přenášejí PrPTSE

do lymfatické tkáně. Zde se PrPTSE začne akumulovat převážně ve folikulárních
dendritických buňkách (FDC). Tato akumulace PrPTSE je nezbytná pro efektivní
neuroinvazi. Dalším důležitým faktorem je i přítomnost FDC (při jejich nepřítom-
nosti nebo nesprávné funkci dochází ke zpoždění neuroinvaze a poklesu efektivity
nemoci). PrPTSE se poté rozšiřuje i do ostatních lymfoidních tkání včetně sleziny,
zřejmě za účasti krve a lymfy, tady lze PrPTSE detekovat v krátkém čase po
infekci. Po nahromadění PrPTSE ve FDC se dostává zřejmě přes periferní nervy
do centrální nervové soustavy (CNS), kde dochází k akumulaci PrPTSE a vzniku
amyloidních plaků (Mabbott and MacPherson, 2006). V případě TSE je jediným
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funkčně poškozeným orgánem mozek.
Popsaný mechanismus nemusí být obecně platný pro všechny případy TSE. Právě

kvůli existenci různých prionových kmenů, které se mohou lišit v tom, které tkáně
napadají v průběhu šíření PrPTSE z periferie do CNS, viz výše. Přesto je však zřejmé,
že PrPTSE během své cesty do CNS napadá buňky různého typu.

2.2 Prionový protein

2.2.1 Buněčný prionový protein

PrPC je 30–35 kDa velký membránový glykoprotein s doposud nepřesně speci-
fikovanou funkcí vyskytující se u všech savců a dalších organismů např. ptáků,
ryb a kvasinek. PrPC je kódován Prnp genem, který je u lidí lokalizovaný na
20 chromozomu a u myší na chromozomu 2 (Prusiner, 1991). Lidský gen je tvořen
dvěma exony, oproti tomu myší gen má exony tři. U všech savců je protein kódující
sekvence vždy shodně přítomná v posledním exonu. Délka aminokyselinové (AK)
sekvence PrPC je u různých druhů odlišná. Např. lidský PrPC je tvořen 253 AK,
podobnou délku sekvence má i myší PrPC (254 AK). Oproti tomu kuřecí PrPC se
skládá z 273 AK. PrPC je exprimován téměř ve všech tkáních organismu, k jeho
největší expresi dochází v neuronální a lymforetikulární tkáni (Oesch et al., 1985).
PrPC je na povrchu buněčné membrány zakotven glykosylfosfatidylinositolovou
kotvou (GPI).

PrPC je vysoce konzervovaným proteinem, na N-konci obsahuje signální sekvenci
pro vstup do endoplazmatického retikula (ER) (u myši prvních 22 AK). U N-konce
je pak pětkrát se opakující sekvence osmi AK, která je vazebným místem pro
Cu2+ ionty. Za touto opakující se AK sekvencí následuje hydrofobní úsek. Blíže
k C-konci je jeden disulfidický můstek a dva asparaginy, na kterých může v Golgiho
komplexu docházet k N-glykosylaci (u myši asparaginy na pozici 181 a 197).
PrPC se tedy může vyskytovat ve třech glykosylačních formách – diglykosylované,
monoglykosylované a neglykosylované. Na C-konci je hydrofobní AK signální
sekvence pro připojení GPI kotvy (u myši posledních 23 AK), tato sekvence
je odštěpena v ER a místo ní je připojena GPI kotva, viz obr. 1.A. PrPC

s připojenou GPI kotvou a upravený posttranslačními modifikacemi je transportován
sektretorickou dráhou na povrch buňky (Prusiner, 1991).

Konformace PrPC byla určena na základě nukleární magnetické rezonance
(NMR). Ukázalo se, N-terminální doména PrPC je vysoce flexibilní a postrádá iden-
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tifikovatelné sekundární struktury. Oproti tomu C-terminální doména má globulární
strukturu se třemi α-šroubovicemi na pozicích 144–154, 175–193 a 200–219 a dvěma
krátkými antiparalelními β-skládanými listy na pozicích 128–131 a 161–164, viz
obr. 1.B. Mezi druhou a třetí α-šroubovicí je propojení disulfidovou vazbou.

Obr. 1: A- Významné domény myšího PrPC ER – endoplazmatické retikulum, AK –
aminokyselina, GPI – glykosylfosfatidylinositol, α – α-šroubovice, β– β-skládaný
list, N – místa N-glykosylace, S-S – sulfidový můstek
B - Konformace PrPC

(upraveno podle http://lib.store.yahoo.net/lib/science-city/prionconversion.gif)
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Předpokládané funkce buněčného prionového proteinu

Přesná fyziologická funkce PrPC není dosud známá. Jako model pro studium funkce
PrPC sloužily především myši s deletovaným Prnp genem, ale byly prováděny
i pokusy in vitro. Bylo vytvořeno několik různých myších modelů lišících se velikostí
deletovaného úseku. Myši s delecí ve čtecím rámci Prnp genu, označované jako
Prnp0/0 Zürich I a Prnp–/– Edinburg vykazují normální vývoj a růst včetně schop-
nosti reprodukce. Během stárnutí se u těchto myší oproti geneticky neupraveným
myším objevuje demyelinizace v periferním nervovém systému (PNS), která však
není provázena žádnými klinickými příznaky (Nishida et al., 1999). Kromě těchto
myší byly připraveny i další myší modely vytvořené rozsáhlejšími delecemi Prnp
genu: Prnp–/– Zürich II, Prnp–/– Nagasaki a Rem0 (Sakaguchi et al., 1996) (Moore
et al., 1999) (Rossi et al., 2001). U těchto myších modelů s rozsáhlejšími oblastmi
delece Prnp se v pozdějším věku objevila těžká ataxie a ztráta Purkyňových buněk.
Tyto příznaky byly odstranitelné obnovením exprese PrPC. To vedlo k závěru, že
tyto příznaky jsou způsobeny nepřítomností PrPC. To ale neodpovídalo pozorováním
u Prnp0/0 Zürich I a Prnp–/– Edinburg myší. Další pokusy ukázaly, že příznaky
pozorované u Prnp–/– Zürich II, Prnp–/– Nagasaki a Rem0 myší byly způsobeny
rozsáhlejšími delecemi Prnp genu ve srovnání s Prnp0/0 Zürich I a Prnp–/– Edinburg
myšmi. Rozsáhlejší delece Prnp genu zasahovaly i do oblastí lemujících čtecí rámec
Prnp genu. V těchto oblastech lemujících čtecí rámec Prnp byl objeven nový gen
kódující protein Doppel, jehož nepřítomnost způsobovala pozorované změny. Naopak
jeho ektopická exprese vedla k jejich vymizení (Moore et al., 1999).

Jak už bylo zmíněno výše, hlavní fyziologická funkce PrPC nebyla stále ob-
jasněna, proto se řada in vivo i in vitro studií zaměřila na studium jeho funkce.
Tyto studie ukázaly, že PrPC má podíl na neuroprotekčních procesech, v učení
a paměti, tvorbě myelinové pochvy, signální transdukci, ovlivnění cirkadiálního
rytmu, metabolických funkcí příbuzných s vazbou Cu2+, synoptické plasticitě
a lymfatické aktivaci. Dále také PrPC hraje roli v antioxidační ochraně a jako
receptor pro laminin (Weissmann and Flechsig, 2003) (Brown et al., 1997) (Graner
et al., 2000) (Mouillet-Richard et al., 2000).

2.2.2 Patologická izoforma forma prionového proteinu

PrPTSE, který je považován za hlavní infekční agens TSE, má shodnou AK sekvenci
s PrPC. PrPC a PrPTSE sdílejí i další vlastnosti jako je např. výskyt ve třech
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glykosylačních formách, nebo podobnou lokalizaci v buňce v časných/pozdních
endozomech, lysozomech a na buněčné membráně (Veith et al., 2009). Dále
PrPTSE je obdobně jako PrPC přednostně akumulován především v neuronech
v CNS. Zásadní rozdíl mezi PrPC a PrPTSE je v sekundární struktuře. PrPC

obsahuje 40 % α-šroubovice a 4 % β-skládaného listu, zatímco PrPTSE obsahuje
30 % α-šroubovice a 40 % β-skládaného listu (Pan et al., 1993), viz obr. 2. Další
rozdíly jsou v rozpustnosti v neionogenních detergentech a v rozdílné senzitivitě
ke štěpení proteázami. PrPTSE má oproti PrPC také schopnost tvořit agregáty
(Bocharova et al., 2005) (Ironside et al., 2002). Přesná stavba infekčních prionů
nebyla dosud identifikována. Pokusy s infektivitou PrPTSE agregátů však ukázaly,
že nefibrilární oligomery PrPTSE o velikosti 14–28 molekul jsou nejvíce efektivními
původci TSE. Naopak tato schopnost byla snížena u velkých fibrilárních shluků
PrPTSE (Silveira et al., 2005). Další otázky zůstávají také kolem spojitosti infektivity
PrPTSE a neurotoxicity. Sandberg et al. (Sandberg et al., 2011) na základě svých
experimentů na myších infikovaných prionovým kmenem RML popsali v průběhu
prionového onemocnění dvě odlišné fáze prionové propagace. V první fázi je PrPTSE

exponenciálně propagováno až do dosažení maximální hladiny PrPTSE. Po dosažení
maximální hladiny PrPTSE nastává druhá fáze, která pokračuje až do objevení se
klinických příznaků nemoci. Doba trvání druhé fáze je nepřímo úměrná hladině
exprese PrPC. Naopak rychlost propagace prionu v první fázi je nezávislá na expresi
PrPC. Na základě tohoto pokusu lze předpokládat, že PrPTSE samo o sobě není
neurotoxické. Ke spuštění toxické fáze dochází až po dosažení maximální hladiny
PrPTSE v průběhu onemocnění (Sandberg et al., 2011).

Při detekci PrPTSE se využívá jeho odlišných vlastností od PrPC a to především
již zmiňované rozdílné senzitivity ke štěpení proteinázami. Po štěpení PrPTSE

proteinázou K (PK) se odštěpuje cca prvních 90 AK od N-konce a zůstane
neštěpitelný zbytek o velikosti přibližně 142 AK a molekulové hmotnosti 27–30 kDa
označovaný jako PrPRes, viz obr. 3.A. PrPRes je používaný jako znak přítomnosti
PrPTSE (prionového onemocnění). K detekci PrPRes je využívána celá řada metod
např. western blot (Inoue et al., 2005), buněčný blot (Bosque and Prusiner, 2000),
nebo scrapie buněčný test (Klohn et al., 2003), více viz 2.3.1. Western blotem lze
detekovat PrPRes (vzorek s inkubovaný s PK), nebo celkové množství PrP. Protože
je během western blotu vzorek rozdělen pomocí polyakrylamidové gelové separace,
umožňuje nám detekci všech tří glykosylačních forem PrP, viz obr. 3.B. Testy
založené na detekci PrPTSE nemusí být vždy zcela spolehlivé. Byly zaznamenány
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Obr. 2: Konformace PrPC a PrPTSE

(upraveno podle http://www.cmpharm.ucsf.edu/cohen/media/pages/gallery.html)

případy, kdy hladina PrPTSE neodpovídala stádiu onemocnění (Bueler et al., 1994).
Dále byl zaznamenán i případ prionového onemocnění, kdy vůbec nebyla detekována
přítomnost PrPTSE (Lasmezas et al., 1997).

2.2.3 Konformační změna PrPC na PrPTSE

Předpokládá se, že konformační změna PrPC na PrPTSE je pozdně posttranslační
děj, ke kterému dochází na plazmatické membráně a/nebo v průběhu endocytické
dráhy. Konformační změna PrPC na PrPTSE s největší pravděpodobností probíhá
především v centrální oblasti blíže k N-konci, jak dokládají studie zaměřené na
popis struktury PrP pomocí PrP specifických protilátek. Během konformační změny
PrPC na PrPTSE byly pozorovány rozsáhlé změny v konformaci v N-terminální
oblasti 90–120. Tato oblast je podstatná pro vznik PrPTSE a dochází zde ke
změně struktury z α šroubovice na β-skládaný list. Naopak C-terminální doména
obsahující druhou a třetí α-šroubovici neprochází většími změnami. Protilátky proti
C-terminální doméně se váží obdobně na PrPC i PrPTSE na rozdíl od protilátek
proti N-konci (Peretz et al., 1997). Avšak i C-koncová doména pravděpodobně
hraje roli v konverzi PrPC na PrPTSE. Změny v sekvenci PrPC v oblasti druhé
a třetí α-šroubovice by totiž mohly být zahrnuty v intra- nebo intermolekulárních
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Obr. 3: A - PrPRes. PK – proteináza K, AK – aminokyselina, N – místo N-glykosylace,
S-S – sulfidový můstek, GPI – glykosylfosfatidylinositol; PrP – prionový protein,
PrPRes - PrPTSE po štěpení proteinázou K.
B - Detekce PrPRes Western blotem. Detekce PrPC a PrPRes v buněčné linii
CAD5 metodou western blotu. Neinfekční CAD5 buňky neobsahují abnormální
prionový protein. PrPTSE je přítomen v CAD5 buňkách infikovaných RML
kmenem (myší adaptovaný scrapie kmen). Buněčné lyzáty byly inkubovány
s proteinázou K (+PK), nebo bez proteinázy K (–PK). Prionový protein byl
detekován pomocí protilátky AH6. Prionový protein se vyskytuje ve třech
izoformách – neglykosylované, monoglykosylované a diglykosylované. Po štěpení
proteinázou K došlo u neinfekčních buněk k u neinfekčních buněk k degradaci
PrPC. U buněk infikovaných RML detekujeme PrPRes, u kterého došlo ke snížení
molekulové hmotnosti jednotlivých izoforem po odštěpení části molekuly PrPTSE

proteinázou K.

interakcích s N-koncovou doménou během vzniku PrPTSE, které mohou ovlivňovat
konečnou konformační změnu N-konce (Atarashi et al., 2006).
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Modely konformační změny PrPC na PrPTSE

Zjištění průběhu konformační změny PrPC na PrPTSE vyžaduje znalost přesné
struktury PrPC a PrPTSE. Struktura PrPC je dobře známá (více viz 2.2.1), avšak
u PrPTSE nám tato detailní znalost stále chybí. PrPTSE lze totiž získat jedině
z prionem infikovaných savčích organismů, nebo z infekčních tkáňových kultur a to
pouze v čistotě nedostačující potřebám vysoko rozlišovacích strukturních metod
jako je krystalografie nebo NMR. Další komplikace při určování struktury PrPTSE

souvisí s jeho výskytem v agregátech. Při jejich disagregaci totiž dochází ke změně
konformace prionů (Prusiner et al., 1981). Přesto na základě řady experimentů
vznikly dva modely pro konformační změnu PrPC na PrPTSE: matricový model
a nukleárně polymerační model.

Matricový model Tento model byl navržen v duchu prionové hypotézy, viz 2.2.5.
Předpokládá, že konformační změna PrPC na PrPTSE je řízena templátem (PrPTSE),
který řídí průběh konformační změny PrPC a určuje jeho konečnou podobu. PrPTSE

se pak skládají do charakteristických fibril (amyloidů). Tyto fibrily pak již nemají
na konformační přeměnu PrPC žádný vliv. Samovolné konformační změně PrPC na
PrPTSE je pak podle tohoto modelu zabráněno energetickou bariérou (Prusiner et al.,
1998), viz obr. 4.A.

Nukleačně polymerační model Tento model naopak předpokládá mezi PrPC

a PrPTSE termodynamickou rovnováhu, avšak s tím, že tato rovnováha je výrazně
posunuta směrem k PrPTSE. Z toho vyplývá, že pravděpodobnost samovolné
konformační změny PrPC na PrPTSE je velmi malá. Průběh konformační změny
PrPC molekul, tak má několik fází. Nejdříve se musí vytvořit infekční „zárodek“ ,
který vzniká pomalým formováním dimerů, trimetrů a postupně i větších oligomerů
PrPTSE. Tato fáze je velmi pomalá a její rychlost závisí na množství PrPTSE

a velikosti „zárodku“ . Po vzniku prvního „zárodku“ dochází k rychlejší „růstové“
fázi, během které dochází ke vzniku větších agregátů PrPTSE. Ty se po dosažení
určité velikosti rozpadají na nové „zárodky“ , které se dál podílejí na konformační
změně PrPC až do doby, kdy nastane termodynamická rovnováha (Jarrett and
Lansbury, 1993), viz obr. 4.B. Platnost tohoto modelu je podporována metodou
cyklické amplifikace prionu (PMCA, protein misfolding amplification), která se
sestává z mnoha cyklů sonikace, během které dochází k rozbití PrPTSE agregátů
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na menší, a inkubace, během které dochází ke konverzi PrPC na PrPTSE a vzniku
větších agregátů (Castilla et al., 2005).

Obr. 4: Modely konformační změny PrPC na PrPTSE převzato z (Aguzzi and
Polymenidou, 2004).
A – Matricový model
B – Nukleačně polymerační model

2.2.4 Prionové druhy a kmeny

PrPTSE se vyskytuje v sekvenčních a konformačních variantách. Sekvenční varianty
PrPTSE jsou označovány jako prionové druhy, zatímco konformační varianty PrPTSE

jsou označovány jako prionové kmeny.

Prionové druhy V případě PrPTSE odlišujících se AK sekvencí hovoříme o tzv.
prionových druzích. AK sekvence PrPTSE je dána druhem organismu (respektive
AK sekvencí jeho PrPC). S prionovými druhy souvisí i pojem mezidruhové bariéry,
který v kontextu prionových onemocnění slouží jako označení pro neúspěšný přenos
prionové infekce, nebo prodloužení inkubační doby spojené s přenosem PrPTSE

z jednoho živočišného druhu na jiný. Předpokládá se, že právě díky polymorfismu
v AK sekvenci PrPC je výrazně limitován mezidruhový přenos. Experimentálně bylo
dokázáno, že po částečné změně AK sekvence PrPC dochází ke změně senzitivity
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myší k infekci různými prionovými kmeny. Myši, které byly původně k určitému
prionovému kmeni senzitivní, se k němu po změně AK sekvence PrPC staly
rezistentním a naopak. Shodné výsledky byly pozorovány i při pokusech s buněčnými
kulturami (Scott et al., 1993) (Maas et al., 2007).

Prionové kmeny Jako prionové kmeny jsou označovány PrPTSE lišící se svou
konformací. Prionové kmeny lze definovat jako různé PrPTSE se shodnou AK sek-
vencí, ale odlišnými biologickými a chemicko-fyzikálními vlastnostmi (Collinge and
Clarke, 2007). Jednotlivé prionové kmeny vykazují odlišnosti v průběhu prionového
onemocnění. Jedná se především o různou délku inkubační doby (doba do objevení
příznaků onemocnění), histopatologické změny v mozku vyvolané onemocněním
a šířením prionové infekce v organismu (distribuce PrPTSE v organismu). Různé
prionové kmeny mohou být během infikování stejného organismu na cestě z periferie
do CNS propagovány v různých tkáních. Např. myší adaptovaný prionový kmen
scrapie - RML je propagován v B-lymfocytech, tato propagace je významná pro
postup infekce z periferie do mozkové tkáně. Oproti tomu myší adaptovaný prionový
kmen lidského Gerstmannova-Sträusslerova-Scheinkerova syndromu - FU není při
cestě do CNS v B-lymfocytech propagován (Aucouturier and Carnaud, 2002), více
viz 2.4.2.

Pro studium prionových chorob in vivo i in vitro se obvykle využívá adaptova-
ných prionových kmenů. Tyto kmeny vznikají infekcí např. geneticky neupravených
myší původním prionovým kmenem ovčí scrapie, BSE, nebo třeba lidskými priony
(Lawson et al., 2008), viz obr. 5.

Obr. 5: Příprava myších adaptovaných prionových kmenů. Mozkový homogenát
z ovce uhynulé na scrapie je použit jako očkování zdravé myši. Ta po určité době
vyvine TSE, tato doba může být při první pasáži (při prvním přenosu z ovce do
myši) delší ve srovnání s dalšími pasážemi (dalšími přenosy z myši na myš) –
po několika pasážích se charakteristiky takto vytvořeného myšího adaptovaného
prionové kmene ustalují.
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2.2.5 Prionová hypotéza

Prionová hypotéza je založena na předpokladu, že PrPTSE je hlavní agens způsobující
TSE, který je schopný konformačně změnit PrPC na patologickou formu bez
přítomnosti NK (Prusiner, 1982). Prionová hypotéza dosud nebyla experimentálně
plně ověřena.

Od formulace prionové hypotézy se nashromáždila celá řada argumentů podpo-
rujících její platnost. Patří mezi ně velká odolnost infekčního agens vůči postupům
běžně likvidujícím NK jako je UV nebo ionizační záření a dále pak podstatná
role PrPC v TSE. Exprese PrPC v organismu je nezbytnou podmínkou pro vznik
prionového onemocnění jak bylo dokázáno na myších a buněčných kulturách
s deletovaným Prnp genem (Bueler et al., 1993) (Maas et al., 2007). Dalším dokladem
pro platnost prionové hypotézy je i skutečnost, že dosud nebyla identifikována žádná
specifická kódující NK v přečištěném infekčním mozkovém homogenátu (Prusiner
et al., 1998). V loňském roce byl zaznamenán velký posun v prokázání platnosti
prionové hypotézy. Makarava et al. (Makarava et al., 2010) připravili rekombinantní
prionový protein s konformací obdobnou PrPTSE. Takto upravený protein po inji-
kování do geneticky neupravených syrských křečků vyvolal přenositelné onemocnění
s obdobnými vlastnostmi jaké mají TSE (Makarava et al., 2010).

Na druhé straně stojí oponenti této hypotézy, kteří argumentují hlavně existencí
řady různých prionových kmenů. U infekčních nemocí jsou různé kmeny obvykle
způsobeny mutací, nebo polymorfismem příslušného genu, avšak tak tomu není
v případě prionů, neboť prionové kmeny sdílí stejnou AK sekvenci. Prionová teorie
předpokládá, že tyto charakteristiky jsou zřejmě neseny sekundární strukturou
PrPTSE (Prusiner, 1991), což její kritici považují za nepravděpodobné. Dalším
argumentem proti prionové hypotéze je rozdíl mezi výskytem PrPTSE a průběhem
prionového onemocnění. Byly zaznamenány případy TSE, kde nebyl detekován
PrPTSE (Lasmezas et al., 1997), rovněž byly zaznamenány i případy, kdy byla
detekována vysoká hladina PrPTSE, avšak téměř žádná infektivita (Hill et al., 2000).
V neposlední řadě je argumentem proti prionové hypotéze i fakt, že se doposud
nepodařilo vytvořit plně infekční PrPTSE in vitro, i když v tomto směru bylo nedávno
dosaženo významných pokroků, viz výše.
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2.3 Modely pro studium prionových onemocnění

Zvířecí modely Pro studium PrP a prionových chorob byla dříve běžně využívána
experimentální zvířata – především myši a křečci. Z počátku byly používány
geneticky neupravené myši, postupem času se však ukázalo, že tyto myši nejsou
vždy nejvhodnějším modelem pro všechny experimenty studující priony a prionovou
infekci. Např. kvůli mezidruhové bariéře tyto myši nejsou dostatečně senzitivní
k některým prionům z jiných druhů. Tyto problémy do jisté míry vyřešila příprava
transgenních myší exprimujících prionový protein daného živočišného druhu. Bohu-
žel ani toto řešení nebylo dostatečné např. pro propagaci lidských prionů. Zároveň
však byla vytvořena i řada dalších transgenních myší např. myši se zvýšenou expresí
PrPC, nebo naopak myši s delecí v Prnp genu, které jsou velmi cenným modelem pro
studium charakteristik prionových chorob a přinášejí možnosti nových experimentů,
které s geneticky neupravenými zvířaty nebylo možné provést.

Jednou z nejpoužívanějších metod pro přímou detekci prionové infekce na
experimentálních zvířatech je myší bioassay. Princip této metody spočívá v intera-
celebrálním inokulaci indikátorových zvířat (obvykle myší) homogenátem studované
tkáně. Pokud byl vzorek infekční, po několika měsících začne zvíře projevovat
příznaky TSE a následně umírá. Délka inkubační doby není přímo úměrná velikosti
aplikované infekční dávky. Zvířecí bioassay, stejně jako další pokusy prováděné
na zvířatech, mají řadu nevýhod v podobě dlouhotrvajících a finančně náročných
experimentů a v mnohých případech i v obtížném studiu některých detailních
biochemických procesů spojených s PrP a prionovými onemocněními. V neposlední
řadě nelze zanedbat ani etické hledisko těchto pokusů. Z těchto důvodů se začalo
využívat in vitro modelů, které mohou částečně nahradit a doplnit experimenty
prováděné na zvířatech.

Modely založené na tkáňových kulturách mohou využívají jak primárních kultur,
tak i permanentně se dělících imortalizovaných a transformovaných buněčných
kultur.

Primární kultury jsou připravovány izolací z živého organismu. Primární kultury
se stále mohou částečně uchovávat původní charakteristiky, které měly in vivo, neboť
se jedná o buňky bezprostředně izolované z organismu. Mezi tyto charakteristiky
patří například omezená životnost kultury, stárnutí, exprese určitých proteinů,
dle jejich diferenciace atd. Primární kultury se využívají např. při studiu účinků
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antiprionových látek a při testování jejich neurotoxicity (Cronier et al., 2007),
vzhledem k tomu že ve stabilních či transformovaných a imortalizovaných buněčných
liniích byla sice identifikována řada velmi účinných anti-prionových látek, avšak
při testování in vivo na zvířecích modelech nebyl tento efekt pozorován (Birkett
et al., 2001) (Miyamoto et al., 2005) (Caughey et al., 2007) (Solassol et al., 2004).
V rutinním vyžití primárních kultur brání již zmiňovaná omezená životnost, která
neumožňuje jejich použití např. při dlouhodobějších experimentech.

Tkáňové kultury neboli buněčné linie jsou buňky, které jsou odvozeny od mno-
hobuněčných eukaryot, lze kultivovat in vitro v přesně kontrolovaných podmínkách
(vhodná teplota, kultivační média, nasycení CO2 apod.). Zpravidla jde o buňky
získané z nádorů nebo uměle imortalizované vnesením vhodných genů. V tomto
případě se hovoří o kontinuálních buněčných liniích. I v nich si buňky obvykle
zachovávají částečnou schopnost regulace buněčného dělení, pokud ji ztratí a dělí se
nekontrolovaně, mluvíme o transformované buněčné linii (Hobzova and Janouskova,
2010).

2.3.1 Tkáňové kultury používané pro studium prionového proteinu a
prionových onemocnění

V současné době se používají přibližně dvě desítky buněčných linií, které jsou
schopné dlouhodobé propagace PrPTSE. Dříve byly pro studium prionů používány
buněčné linie neuronálního původu. V současnosti se používají i linie mezenchymál-
ního, fibroblastoidního nebo epiteliálního původu. Tyto buněčné linie byly odvozeny
především z myší. Existují ale i linie odvozené z dalších organismů např. králičí
(Vilette et al., 2001), křeččí (Hijazi et al., 2005) nebo krysí buněčné linie (Rubenstein
et al., 1984), viz tab. 2. Podařilo se vytvořit i několik lidských linií (Ladogana et al.,
1995), avšak ani jedna z nich nebyla spolehlivým modelem pro studium prionů,
neboť nebyly schopné stabilně propagovat PrPTSE.

Existuje několik přístupů, s nimiž lze vytvořit odpovídající model pro lidské
priony – obecně pro TSE, které nelze snadno propagovat v tkáňových kulturách.
Jedním z těchto přístupů je použití buněk z nedetekovatelnou expresí PrPC,
popř. buněk s deletovaným Prnp genem. V těchto buňkách je navozena ektopická
produkce PrPC příslušného druhu, u kterého se TSE vyskytuje. Tak je tomu např.
u králičí RK13 buněčné linie, která produkuje nedetekovatelné množství králičího
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PrPC, avšak je schopna ektopicky produkovat ovčí PrPC (Rov linie) nebo myší PrPC

(moRK13 linie) a v důsledku toho ji lze infikovat ovčí scrapie a dalšími prionovými
kmeny (Vilette et al., 2001). Druhou možností je adaptace příslušného prionového
kmene modelovému organismu, více viz 2.2.4.

Tkáňové kultury se využívají především pro zkoumání podmínek propagace
a přenosu prionové infekce, podstaty prionových kmenů, druhové bariéry (přenosu
prionové infekce mezi různými druhy) a k testování látek s anti-PrPTSE účinkem
potenciálně využitelných pro léčbu TSE. Jejich velkou výhodou oproti zvířecím
modelům je možnost rychlé a citlivé detekce prionové infekce díky metodám
buněčného blotu (Bosque and Prusiner, 2000) a scrapie buněčného testu (Klohn
et al., 2003), které byly vyvinuty speciálně pro detekci prionů in vitro, více viz 2.3.1.

Použití tkáňových kultur má i své limity. Jednak se jedná o obtížnou tvorbu
buněčných linií senzitivních k prionové infekci - ne vždy musí po infekci buněk dojít
k trvalé propagaci PrPTSE. Dále se jedná o limitace v počtu prionových kmenů, které
jsou kultury schopné propagovat.

Tkáňové kultury využívané v této práci

V této práci byly použity myší neuronální linie CAD5 a její subklon linie LP1.

CAD5 Námi používaná CAD5 linie je subklonem CAD linie (Mahal et al., 2007).
Původní CAD linie je subklonem Cath.a linie, která vznikla cílenou onkogenezí
v transgenních myších a je odvozena z katecholaminergních neuronů CNS. Původní
Cath.a linie vykazuje vlastnosti neuronů, ale postrádá jejich morfologii. Oproti tomu
u CAD5 linie lze dosáhnout reverzibilní morfologické diferenciace na buňky podobné
neuronálním progenitorům při jejich kultivaci v médiu bez přídavku séra (Qi et al.,
1997).

Na CAD5 linii vyniká senzitivitou k infekci různými prionovými kmeny, navíc
na byla založena metoda scrapie buněčného testu. To z ní dělá v současnosti jednu
z nejvyužívanějších linií při studiu prionových chorob.

LP1 LP1 linie byla připravena v naší laboratoři z CAD5 buněčné linie. LP1 linie
má oproti CAD5 buňkám pomocí RNA interference sníženou exprese PrPC na 10 %.
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Buněčná
linie Druh Tkáň původu nebo

buněčný typ

Prionové kmeny
infikující uvedené
buněčné linie

Poznámky Citace

CAD
(CAD5) Myš katecholaminergní

neurony z CNS
RML, ME7, 301C,

22L

schopná reverzibilní
diferenciace, která nastává
po zastavení buněčného

dělení

(Qi et al., 1997)
(Mahal et al., 2007)

GT1 Myš hypotalamus SY, FU, Chandler,
RML, 22L, 139A

jediná linie vykazující
znaky neurodegenerace

(Schatzl et al., 1997)
(Nishida et al., 2000)
(Arjona et al., 2004)
(Arima et al., 2005)

GT1-7 Myš hypotalamus, sub-klon
GT1

Chandler, 139A, 22L,
FU, SY

8krát vyšší exprese PrPC

oproti N2a, buňky
imortalizované velkým T
antigenem viru SV40

(Schatzl et al., 1997)
(Nishida et al., 2000)

(Milhavet et al.,
2000) (Arjona et al.,

2004)

HpL3-4 Myš hippokampus 22L
neprodukuje PrPC , po
transfekci ektopicky
produkuje myší PrPC

(Maas et al., 2007)

CHO křeček buňky ovaria křeččí adaptovaný
scrapie kmen

nedetekovatelná produkce
PrPC (Hijazi et al., 2005)

L929 Myš fibroblasty RML, 22L, Me7 nízká produkce PrPC
(Vella et al., 2007)
(Courageot et al.,

2008)

moRK13 Králík ledvinové epiteliální
buňky

Fukuoka-1, Chandler,
22L, M100

RK13 po transfekci
ektopicky produkuje myší

PrPC

(Vella et al., 2007)
(Courageot et al.,

2008)

N2a Myš neuroblastoma RML, 22L, Chandler
neprodukuje velké

množství PrPC, častěji se
používají její subklony

(Bosque and
Prusiner, 2000)

(Nishida et al., 2000)

N2a58 Myš neuroblastoma,
subklon N2a Chandler, 22L

6x vyšší exprese PrPC

oproti N2a, transfekovaná
plazmidem nesoucím myší

prnp cDNA

(Nishida et al., 2000)

NIH/3T3 Myš fibroblasty 22L nízká produkce PrPC (Vorberg et al.,
2004b)

PC12 Krysa feochromocyta 139A
v přítomnosti NGF

diferencuje na neuronům
podobné buňky

(Rubenstein et al.,
1984)

Rov Králík ledvinové epiteliální
buňky ovčí scrapie

vyvinuta z RK13,
ektopicky produkuje ovčí

PrPC
(Vilette et al., 2001)

Rov9 Králík ledvinové epiteliální
buňky, subklon Rov ovčí scrapie

oproti Rov zvýšená
produkce ovčího PrPC (Caughey et al., 2007)

SHSY-5Y Člověk neuroblastoma CJD
nestabilní produkce

PrPTSE
(Ladogana et al.,

1995)

SMB-PS Myš

mezodermální buňky
izolované z mozků
myší infikovaných

scrapie

Chandler, 22F SMB linie vyléčená
pentosan sulfátem (Birkett et al., 2001)

Tab. 2: Přehled nepoužívanějších tkáňových kultur převzato z (Hobzova and
Janouskova, 2010)

Pro RNA interferenci byla použita shRNAmir sekvence HP_285770 dostupná
v RNAi codex database (http://cancan.cshl.edu/cgi-bin/Codex/Codex.cgi). Tato
sekvence byla zaklonována do LMP retrovektoru MSCV/LTRmiR30-PIG (Open
Biosystems), který obsahuval i gen pro puromycinovou rezistenci. Tento retrovektor
byl společně s VSV-G plazmidem kódujícím obalový protein viru vezikulární
stomatitidy (Clontech) transfekován do HEK293 GP2 buněk. V HEK 293 GP2
buňkách pak došlo ke složení retrovirových partikulí a jejich uvolnění do média.

LP1 buňky vznikly transfekcí CAD5 buněk touto kompletní retrovirovou partu-
kulí a následnou selekcí v médiu obsahujícím puromycin.

LP1 linie je tím pádem velmi obtížně infikovatelná priony, po infekci LP1 buněk
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se totiž propagace PrPTSE udržuje po řadu pasáží na nedetekovatelné úrovni. Proto
lze LP1 linii využívat jako kontrolu např. pro detekci zbytkového PrPTSE z inokula
použitého pro infekci buněk.

Detekce prionové infekce in vitro

Aby buněčné linie mohly být skutečně využitelným modelem pro studium priono-
vého proteinu a prionových chorob, je třeba mít metody, kterými v nich lze detekovat
prionovou infekci. Většina metod pro detekci prionové infekce v tkáňových kulturách
je založena na detekci PrPTSE. Tyto metody využívají odlišné senzitivity PrPC

a PrPTSE ke štěpení PK. Po štěpení PK je PrP detekován pomocí primární mono-
klonální protilátky a sekundární protilátky konjugované s enzymem. V současnosti
sice existuje několik konformačně specifických protilátek proti PrPTSE (Korth et al.,
1997) (Paramithiotis et al., 2003) (Curin Serbec et al., 2004), avšak tyto protilátky
nejsou spolehlivé pro jeho detekci za všech podmínek.

Mezi nejpoužívanější metody detekce PrPTSE patří western blot, který lze
využívat i pro detekci PrPTSE in vitro i ve vzorcích odebraných z organismu. Dále se
využívá metod speciálně vyvinutých pro detekci prionové infekce pomocí infikování
tkáňových kultur. Mezi tyto metody patří buněčný blot a scrapie buněčný test, které
umožňují rychlou detekci PrPTSE v buňkách.

Western blot je jednou z nejpoužívanějších metod pro detekci PrPTSE in vitro
i in vivo. Princip metody je založen na inkubaci vzorků s PK a jejich následné
elektroforetické separaci v gelu. Následně jsou proteiny z gelu přeblotovány na
nitrocelulózovou membránu, kde je PrP detekován pomocí primární protilátky
a sekundární protilátky konjugované s enzymem. Western blot nám dává jednak
informaci o přítomnosti PrPTSE ve vzorku a dále i o zastoupení jednotlivých
glykosylačních forem PrP a jejich molekulární hmotnosti (Inoue et al., 2005).

Buněčný blot je založen obdobném principu jako western blot, je zde využíváno
rozdílné senzitivity PrPC a PrPTSE ke štěpení PK. Metoda spočívá v přetisknutí
buněk rostoucích na krycích sklíčkách na nitrocelulózovou membránu, kde je PrPTSE

detekován štěpením PK a pomocí primární monoklonální protilátky a sekundární
protilátky konjugované s enzymem. Buněčný blot má ve srovnání s western blotem
přibližně 100krát vyšší citlivost a lze jím zachytit přítomnost PrPTSE v buňkách



2.4 Podmínky šíření a propagace prionu v tkáňových kulturách 23

(Bosque and Prusiner, 2000) (Enari et al., 2001).

Scrapie buněčný test je opět založen na detekci PrPTSE po štěpení PK. Jejími
největšími výhodami je velmi vysoká senzitivita – vyrovná se myšímu bioassay,
lze jím detekovat prionovou infekci při ředění 10–7–10–8 infekčního mozkového
homogenátu. Dále doba trvání experimentu, která je v tomto případě 2 týdny – myší
bioassay trvá minimálně 20 týdnů a v neposlední řadě i možnost přesné kvantifikace
infekce. Metoda funguje na principu ELISPOT destičky a lze s ní detekovat buňky
obsahující PrPTSE. Na membránu ELISPOT destičky je nanesen definovaný počet
buněk, které jsou podrobeny lýzi. PrPTSE je v lyzovaných buňkách detekováno
inkubací s PK a pomocí primární monoklonální protilátky proti PrP a sekundární
protilátky konjugované s enzymem (Klohn et al., 2003).

2.4 Podmínky šíření a propagace prionu v tkáňových kulturách

Jak už bylo zmíněno výše, tkáňové kultury jsou při studiu prionů a prionových
onemocnění v souvislosti s PrPTSE využívány především pro zkoumání podmínek
propagace a přenosu prionové infekce, podstaty prionových kmenů, druhové bariéry
a k testování látek s anti-PrPTSE účinkem, potenciálně využitelných pro léčbu
TSE. Tyto aspekty mají přímou souvislost s pochopením podstaty přenosu PrPTSE

z jednoho organismu na druhý, s projevy tohoto onemocnění a s hledáním možných
terapeutických přístupů.

Klíčovým kritériem pro dlouhodobou, nebo trvalou senzitivitu buněk k prionové
infekci, je exprese PrPC. To bylo potvrzeno pokusy na HpL3-4 buněčné linii odvozené
z buněk hippokampu Prnp0/0 myší (Maas et al., 2007), které byly zcela rezistentní
k prionové infekci. Tyto experimenty dopadly shodně s předchozími experimenty na
myších s deletovaným Prnp genem, kde nedošlo k onemocnění myší (Bueler et al.,
1993). Vedle esenciálního PrPC, existuje řada dalších faktorů, které ovlivňují šíření
prionové infekce a následnou propagaci prionů. Mezi tyto faktory patří rychlost
exprese PrPTSE ve vztahu k buněčnému dělení, použitý buněčný typ, prionový kmen,
buněčný kontakt a další.

Specifika propagace prionů in vitro. In vivo je PrPTSE akumulováno v post-
mitotických nedělících se neuronech v mozku. Oproti tomu v tkáňových kulturách
dochází k neustálému dělení buněk. Weissmann (Weissmann, 2004) popisuje, že při
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rychlosti buněčné proliferace, jež překračuje rychlost šíření prionů, nemůže docházet
k perzistentní infekci. A naopak dochází k jejich ředění a dokonce i k možnému
vymizení infekce. Oproti tomu další studie na N2a buňkách přinesla výsledky
ukazující, že buněčné dělení sice ovlivňuje hladinu exprese PrPTSE, avšak nedochází
během něj k ředění, popř. kompletnímu vyředění infekce, a ani k exponenciálnímu
nárůstu hladiny PrPTSE (Ghaemmaghami et al., 2007). To zda povede infekce
buněk k dlouhodobé propagaci PrPTSE v tkáňových kulturách, není ovlivněno pouze
typem buněk, prionovým kmen použitým k infekci atd., ale i rychlostí dělení, což je
specifikum doposud nepozorované v podmínkách in vivo.

2.4.1 Možnosti propagace PrPTSE v buňkách ve stacionární fázi růstu

Naprostá většina studií zkoumající PrPTSE v tkáňových kulturách využívá pro
experimenty kulturu v exponenciální fázi růstu. Tkáňové kultury jsou sice vhodným
modelem pro studium prionových chorob, avšak propagace prionů in vitro je
determinována dalšími faktory, mezi které patří souhra mezi de novo tvorbou
prionů, jejich katabolismem, buněčným dělením a horizontálním přenosem z buňky
na buňku. Tyto podmínky jsou vzdálené přenosu in vivo, kde nedochází k per-
manentnímu dělení buněk a jejich ředění pasážováním, tak jako in vitro. Z těchto
důvodů jsou velmi cenné studie zkoumající infekci stacionárních kultur, které nám
mohou pomoci přiblížit průběh šíření prionové infekce podmínkám in vivo. Jednou
z takovýchto studií jsou experimenty prováděné na C2C12 myších myoblastech,
které lze diferencovat nárůstem do konfluence na nedělící se myotubuly, které
v kultuře přežívají po dalších 21 dní. Takto získané myotubuly byly kultivovány
s myší neuronální N2a buněčnou linií infikovanou prionovým kmenem 22L (N2a22L),
SMB buněčnou linií (SMB buňky trvale propagují PrPTSE prionového kmene
Chandler), nebo s mozkovým homogenátem obsahujícím PrPTSE prionového kmene
22L. Výsledek těchto kokultivací byl poměrně překvapující, neboť k přenosu PrPTSE

došlo pouze v případě přímého buněčného kontaktu C2C12 buněk a N2a22L
a nikoliv při kokultivaci s SMB buňkami, nebo s infekčním mozkovým homogenátem.
Shodně dopadly i experimenty s infekcí proliferujících myoblastů. Získané výsledky
naznačují, že pro efektivní infekci C2C12 myoblastů a myotubulů je třeba přímého
buněčného kontaktu s buňkami neuronálního původu (Dlakic et al., 2007). Získané
výsledky jsou prvním zaznamenaným případem infekce a dlouhodobé propagace
PrPTSE v nedělících se buňkách.
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Další studie týkající se propagací PrPTSE ve stacionárních buňkách, se zabývá
antiprionovým efektem quinakrinu u ScN2a-cI3 buněk (subklon N2a myší neuronální
buněčné linie trvale propagující PrPTSE prionového kmene RML) diferenciovaných
butyrátem sodným. Výsledky této studie ukázaly, že působení quinacrinu bylo
účinné pro léčbu exponenciálně se dělící kultury, avšak při působení na stacionární
diferencovanou kultury byl zaznamenám pouze dočasný pokles množství PrPTSE

a nedošlo k vyléčení tak jako u b. exponenciálně se dělících. Výsledky pozorované
u kultury ve stacionární fázi růstu byly shodné s výsledky in vivo, kdy se ukázalo,
že terapie quinakrinem není účinná (Ghaemmaghami et al., 2009). Tyto výsledky
ukázaly odlišné charakteristiky buněčné kultury související s přenosem a léčením
prionové infekce v závislosti na buněčném dělení. Tyto výsledky ukazují na význam
přiblížení podmínek in vivo při experimentech využívajících kultivace in vitro.

2.4.2 Šíření prionů in vitro s ohledem na použitý prionový kmen

Prionové kmeny představují unikátní entitu, která je schopna podržet si své charak-
teristické vlastnosti nejen in vivo, ale i při přenosu daného prionového kmene z orga-
nismu do tkáňové kultury (Arima et al., 2005). Za charakteristické vlastnosti prionů
v tkáňových kulturách lze považovat rozdílnou molekulovou hmotnost štěpů PrPTSE

po štěpení PK a odlišné vzory glykosylace (poměr jednotlivých glykosylačních
forem PrP) (Nishida et al., 2000). Tyto charakteristiky však v tkáňových kulturách
nemusí být vždy dostatečné pro spolehlivé odlišení různých prionových kmenů, neboť
nezávisí pouze na prionovém kmeni, ale mohou být závislé i na buněčném typu.
Např. v případě myší neuronální linie GT1-7 vykazovaly myší adaptované CJD
prionové kmeny (SY a FU) shodný glykosylační patern (Arjona et al., 2004). Pro
spolehlivé odlišení prionových kmenů in vitro byla vyvinuta metoda standardního
scrapie buněčného testu (SSCA). U buněčné linie propagující PrPTSE určitého
prionového kmene je zjišťován počet infekčních buněk ve srovnání s celkovým počet
buněk v kultuře, který dává tzv. index odpovědi. Ten nám poskytuje informace
o úspěšnosti prionového kmene při infikování buněčné linie a o jeho šíření v rostoucí
buněčné kultuře. Umožňuje nám tak charakterizovat jednotlivé prionové kmeny dle
schopnosti infikovat dané buněčné kultury a kvantifikovat efektivitu infekce. Zároveň
nám tato metoda dává možnost testovat senzitivitu různých buněčných linií k infekci
různými prionovými kmeny (Mahal et al., 2007).

Další studie provedená Atarashi et al. (Atarashi et al., 2006) byla zaměřená na
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sledování senzitivity N2a-58 buněk ektopicky produkujících různé PrPC mutanty
k infekci různými prionovými kmeny. PrPC mutanty vznikly nahrazením jednoho
glutaminového zbytku v kodónu 185, anebo 218 za bazickou AK (oblast druhé a třetí
α-šroubovice). Následně byly všechny N2a-58 buňky ektopicky produkující mutované
PrPC infikovány myšími adaptovanými scrapie kmeny 22L a Chandler. Tyto kmeny
se shodují v AK sekvenci, ale mají odlišnou konformaci. Ukázalo se, že u N2a-58
buněk, produkující PrPC se substitucí v kodónu 185, došlo ke zvýšení propagace
PrPTSE při infekci kmenem Chandler. Naopak buňky produkující PrPC se substitucí
v kodónu 218 byly senzitivnější k infekci kmenem 22L (Atarashi et al., 2006). Dané
výsledky s buňkami produkující PrPC mutované na pozicích 185 a 218 ukazují na
kmenově specifický efekt v průběhu prionové infekce.

Další pokusy na myších neuronálních a fibroblastoidních buněčných liniích
dále ukázaly, že během prvních 24 hodin po infekci několika různými prionovými
kmeny docházelo v obou buněčných liniích ke vzniku nového PrPTSE (docházelo
k tzv. „akutní infekci“). Tvorba nového PrPTSE ale automaticky neznamenala
dlouhodobou, nebo trvalou expresi PrPTSE. K tvorbě PrPTSE docházelo krátce po
infekci různými prionovými kmeny a to v neuronálních i fibroblastoidních buněčných
liniích. K dlouhodobé infekci však došlo pouze u fibroblastoidní buněčné linie při
infekci kmenem 22L (Vorberg et al., 2004a). Další studie dokonce prokázala, že
k „akutní infekci“ dochází i u buněk neexprimujících PrPC (Greil et al., 2008).
Vystavení neuronální a fibroblastoidní linie infekčnímu mozkovému homogenátu
obsahujícímu shodný prionový kmen vedlo u obou druhů buněk k rozdílné rychlosti
formování PrPTSE (Vorberg et al., 2004a). Z těchto pozorování a navazující studie
lze rovněž usuzovat, že podmínky pro perzistentní prionovou infekci v tkáňových
kulturách jsou závislé nejen na charakteristikách prionového kmene jako je např.
velikost agregátů PrPTSE, ale i na buněčném typu a dalších buněčných faktorech
Greil et al. (2008).

2.4.3 Role buněčného kontaktu v přenosu PrPTSE

O významu buněčného kontaktu při přenosu prionové infekce v tkáňových kulturách
byla publikována celá řada studií, které nejsou ve svých výsledcích jednoznačné.
Vyplývá z nich, že některé typy buněk pro šíření PrPTSE buněčný kontakt vyžadují
a jiné nikoliv. Na základě těchto výsledků lze usuzovat, že PrPTSE se šíří z buňky
do buňky s využitím různých způsobů, které jsou v některých případech závislé
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a v jiných nezávislé na buněčném kontaktu. Objasnění těchto mechanismů při
přenosu prionové infekce mezi buňkami stejného i různého typu nám může přinést
lepší pochopení mechanismů šíření prionové infekce v organismu z periferie do mozku
a v současně také preferenční propagaci určitých prionových kmenů v odlišných
oblastech CNS.

2.4.4 Přenos PrPTSE závislý na buněčném kontaktu

Schopnost infikovat okolní buňky PrPTSE v kultuře mechanismy závislými na přímém
buněčném kontaktu byla dosud publikována např. u myších buněčných linií SMB-PS,
C2C12 a CAD.

U SMB-PS buněčné linie, byla tato schopnost pozorována v průběhu kokultivač-
ních experimentů. SMB buňky byly kokultivovány v podmínkách přímého buněčného
kontaktu s neinfekčními HMH1 a HMH8. Buňky HMH1 a HMH8 byly vytvořeny
z neinfekčních SMB-PS buněk transfekovaných vektorem pEE6 kódujícím selekční
marker – gen pro hygromycinovou rezistenci a gen pro křečko-myší PrP (HMH-
PrP). HMH1 buňky produkovali pouze gen pro neomycin nikoliv gen pro HMH-
PrP. Po sedmidenní kokultivaci byly původně neinfekční HMH buňky selektovány
v médiu obsahujícím neomycin a následně testovány na přítomnost PrPTSE. Ukázalo
se dokonce, že tento přenos infekce je v případě HMH buněk o přibližně 10–30 %
účinnější než běžně používaná infekce infekčním mozkovým homogenátem. Pro
vyloučení možného přenosu PrPTSE médiem, byl proveden experiment s kultivací
HMH buněk s médiem odebraných SMB buňkám (médium bylo odebráno po
dvou dnech od SMB buněk rostoucích ve vysoké konfluenci). U HMH buněk
kultivovaných v těchto podmínkách následně nebyla detekována přítomnost PrPTSE.
Obdobně dopadly i pokusy s kokultivací infekčních a neinfekčních buněk oddělených
membránou s póry o velikosti 0,4 µm (Kanu et al., 2002).

Další z případů popisujících přenos PrPTSE závislý na buněčném kontaktu byl
pozorován u myších C2C12 skeletálních myoblastových buněk na základě obdobného
kokultivačního experimentu jako u SMB-PS buněk, viz 4.1. K přenosu infekce došlo
pouze při kokultivaci C2C12 myoblastů nebo myotubulů s N2a linií, což naznačuje
další možnost přenosu PrPTSE in vivo a to na úrovni neuromuskulárních spojů.
U C2C12 a N2a buněčné linií byla prokázána schopnost tvořit neuromuskulární
spoje ve smíšené kultuře neuronálních a svalových buněk (Dlakic et al., 2007).

U SMB-PS a C2C12 buněčných linií byl zaznamenám přenos PrPTSE závislý na
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buněčném kontaktu. U SMB-PS buněčné linie sice byly navrženy dva možné mecha-
nismy tohoto procesu, nicméně žádný z nich nebyl experimentálně ověřen (Hooper,
2002). Naopak jeden z možných mechanismů přenosu závislého na přímém buněčném
kontaktu dokumentuje Gousset et al. (Gousset et al., 2009) ve studii, ve které byl
pozorován přenos PrPTSE mezi CAD buňkami přes „tunelující nanotubuly“ (tunelling
nanotubes - TNT). TNT jsou můstky o velikosti 50–200 nm, které byly pozorovány
in vitro i in vivo. TNT vznikající mezi buňkami z výběžků membrán a slouží pro
transport váčků a organel mezi buňkami (Gerdes, 2009). S pomocí fluorescenčně
značeného aktinu a transportních váčků se prokázalo, že CAD buňky jsou mezi
sebou schopny tvořit TNT a pomocí nich si vyměňovat intracelulární váčky. Dále se
ukázalo, že infekční CAD buňky (v tomto případě CAD buňky infikované prionovým
kmenem 139A – CAD139A) jsou během 24 hodinové kokultivace s neinfekčními CAD
buňkami schopny přes TNT transportovat i váčky s fluorescenčně značeným PrPTSE.
PrPTSE byl pozorován u původně neinfekčních buněk pouze v tom případě, kdy
s nimi CAD139A vytvořily TNT, v buňkách bez tohoto spojení nebylo pozorováno
žádné PrPTSE (Gousset et al., 2009). TNT by mohl být mechanismem šíření prionové
infekce z periferie do CNS, neboť TNT byly pozorovány in vivo u DC (Chinnery
et al., 2008) a zároveň i možným mechanismem šíření v buňkách CNS.

2.4.5 Přenos PrPTSE nezávislý na buněčném kontaktu

Přenos závislý na buněčném kontaktu není jediným dokladovaným způsobem
přenosu mezi buňkami. První případ přenosu PrPTSE nezávisle na buněčném
kontaktu byl publikován v roce 1997 u GT1 a N2a myších neuronálních buněčných
linií. Neinfekční GT1 a N2a buňky byly kultivovány s přídavkem média, které
bylo odebráno od GT1 buněk trvale produkujícím priony kmene RML (GT1RML)
po 24 hodinách kultivace. GT1RML buňky byly stočeny i s médiem, ve kterém
byly kultivovány. Takto získaný supernatant byl přidán k neinfekčním GT1 a N2a
buňkám, které byly v těchto podmínkách kultivovány přes noc. Po šesti až
osmi týdnech ve v osmi případech z deseti byl zaznamenán přenos prionů tímto
mechanismem (Schatzl et al., 1997).

Od doby prvního zaznamenaného případu přenosu PrPTSE nezávisejícím na bu-
něčném kontaktu bylo provedeno mnoho následujících studií, které tento přenos
potvrdily u celé řady buněčných linií jak neuronálního, tak i jiného původu např.
Rov a Mov (Fevrier et al., 2004), NIH3T3 (Leblanc et al., 2006), HpL3-4 (Maas et al.,
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2007), GT1-7 a moRK13 (Vella et al., 2007) a N2a (Alais et al., 2008) buněčných
linií.

Přenos nezávislý na buněčném kontaktu byl pozorován i u myší neuronální kul-
tury SN56 a dokonce i v primární kultuře připravené z kortikálních neuronů mozku
dospělého křečka. Bylo pozorováno, že u SN56 buněčné linie diferenciované do bu-
něk podobných neuronům a primární kultury, připravené z kortikálních neuronů
dospělého křečka, docházelo k rozšíření fluorescenčně značeného PrPRes z buňky přes
pozdní endozomy, nebo lyzozomům podobnými váčky. Způsob internalizace PrPTSE

do buněk zůstává zatím neobjasněný, avšak ze získaných výsledků lze usuzovat,
že tento způsob šíření PrPTSE vede k perzistentní infekci buněk, je zřejmě jedním
z dalších mechanismů přenosu infekce mezi neuronálními buňkami (Magalhaes et al.,
2005).

Většina dalších studií zkoumajících přenos PrPTSE mechanismy nezávislými
na buněčném kontaktu byla založena jednak na kokultivaci infekčních a neinfekčních
buněk oddělených membránou s póry (Leblanc et al., 2006) (Alais et al., 2008),
nebo na kultivacích neinfekčních buněk s médiem odebraným infekčním buňkám
popř. kultivací neinfekčních buněk a exozomů izolovaných z média, ve kterém rostly
infekční buňky (Fevrier et al., 2004) (Maas et al., 2007) (Vella et al., 2007). I když
se přístupy a design jednotlivých studií lišily, získané výsledky byly konstantní
a poukazovaly na přenos PrPTSE z infekčních buněk pomocí exozomů. Všechny tyto
výsledky ukazují na možný mechanismus přenosu prionové infekce exozomy. O tom,
že je možné šíření prionové infekce in vivo tímto mechanismem, svědčí identifikace
exozomů in vivo. Sekrece exozomů, byla in vivo identifikována u celé řady buněk,
např. FDC (Denzer et al., 2000), B buněk (Raposo et al., 1996), retikulocytů (Pan
et al., 1985), nebo trombocytů (Azevedo et al., 2007).

2.4.6 Shrnutí

Tkáňové kultury jsou modelem, díky kterému se podařilo získat celou řadu
poznatků jak o buněčném prionovém prioteinu, tak o jeho patologické izoformě
a kofaktorech ovlivňujících šíření prionové infekce. Na základě těchto poznatků
lze říci, že šíření a průběh prionové infekce in vitro jsou modulovány kombinací
podmínek, mezi které patří prionový kmen použitý k infekci, použitý buněčný typ,
růstová fáze buněk a v některých případech i buněčný kontakt. K prohloubení
znalostí mechanismů a podmínek souvisejících s šířením prionové infekce je však
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potřeba dalších studií, které budou zkoumat důvody pozorovaných rozdílů a zároveň
i přibližovat experimenty v tkáňových kulturách podmínkám in vivo (např. infekce
diferencovaných kultur).

Proto jsme se v této práci zaměřili na zkoumání podmínek potřebných pro šíření
a propagaci prionů v tkáňových kulturách, abychom byli schopni lépe popsat za nimi
stojící mechanismy. Popsání těchto mechanismů je nezbytné pro detailní pochopení
prionových onemocnění a současně i pro vývoj detekčního testu a zároveň i nalezení
účinné léčby TSE.



3 Materiál a přístroje 31

3 Materiál a přístroje

3.1 Materiál
Seznam použitých chemikálií
Agaróza Bio Rad (USA)
Akrylamid/bis-akrylamid Bio Rad (USA)
BCIP/NBT Millipore (Watford, UK)
Deoxycholát sodný Sigma (Busch, Švýcarsko)
Dihydrogenfosforečnan draselný Sigma (Busch, Švýcarsko)
Dihydrogen fosforečnan sodný Sigma (Busch, Švýcarsko)
EDTA Sigma (Busch, Švýcarsko)
Etanol Penta (Praha, ČR)
Etidium bromid Sigma (Busch, Švýcarsko)
Glycerol Penta (Praha, ČR)
Guanidium thiokyanát Sigma (Busch, Švýcarsko)
Hydrogenfosforečnan sodný Sigma (Busch, Švýcarsko)
Chlorid draselný Penta (Praha, ČR)
Chlorid sodný Penta (Praha, ČR)
Chloroform Penta (Praha, ČR)
Kyselina boritá Penta (Praha, ČR)
Laurylsulfát sodný (w/v) Bio Rad (USA)
n-dodecylsulfát sodný (SDS) Bio Rad (USA)
Sušené odtučněné mléko Bio Rad (USA)
PMSF (fenylmetansulfonylfluorid) Sigma (Busch, Švýcarsko)
Proteináza K Sigma (Busch, Švýcarsko)
TEMED Sigma (Buchs, Švýcarsko)
Tris-baze Roth (Karslruhe, Německo)
Trypsin Sigma (Busch, Švýcarsko)
Triton X-100 Sigma (Busch, Švýcarsko)
Tween 20 Sigma (Busch, Švýcarsko)

Média
Opti-MEM GIBCO Invitrogen (USA)

Séra
Bovinní růstové sérum (BGS) HyClone (USA)
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Antibiotika
Penicilin/Streptomycin PAA (Rakousko)
Hygromycin B PAA (Rakousko)
Puromycin dihydrochlorid Sigma (Busch, Švýcarsko)

Markery
PageRuler Prestained Protein Ladder Fermentas (EU)
1 kb DNA ladder BioLabs (Kanada)

Reagencie pro PCR
Platinum Taq DNA polymerase Invitrogen (USA)
10x PCR buffer (–MgCl2) Invitrogen (USA)
PCR dNTP mix (10 mM) Top Bio (ČR)
MgCl2 (50 mM) Invitrogen (USA)

Transfekční činidla
FuGENE 6 Roche (Švýcarsko)

Použité kity
Genomic DNA purufication kit Fermentas (EU)

Ostatní použitý materiál
Nitrocelulózová membrána 0,45 µ Bio Rad (USA)
Nitrocelulózová membrána 0,2 µ Bio Rad (USA)
BD Falcon cell culture insert for 6-well plates (0,4 µm pores) Beton Dickinson
Thermanox plastic coverslips 13 mm diameter sterile NUNC (USA)

Použité protilátky
6D11 - monoklonální protilátka proti PrP Covance (USA)
AH6 - monoklonální protilátka proti PrP Roslin institute (UK)
GE8 - monoklonální protilátka proti PrP Roslin institute (UK)
Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (DAM-AP) Jackson ImmunoResearch (EU)
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Buněčné linie
CAD5 buněčná linie byla poskytnuta CharlesemWeissmannem (Department of

Infectology, Scripps, FL).
LP1 buněčná linie byla vytvořena v naší laboratoři z CAD5 buněk.
1H7 a 3E4 linie byly vytvořeny v naší laboratoři z CAD5 buněk v rámci

této práce.

Prionové kmeny
RML byl poskytnut Adrianem Aguzzim (Institute of Neuro-

pathology, University of Zurich)
ME7 Roslin institute (UK)
22L Roslin institute (UK)
myší Fukuoka (kmen
odvozený z GSS)

byl laskavě poskytnut Dr. Larisou Cervenakovou (Holland
laboratory, American Red Cross)

myší vCJD byl laskavě poskytnut Dr. Larisou Cervenakovou (Holland
laboratory, American Red Cross)

myší BSE byl laskavě poskytnut Dr. Larisou Cervenakovou (Holland
laboratory, American Red Cross)

Plazmidy
pTK-Hyg Clontech (USA)
pEGFP Clontech (USA)
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3.2 Seznam použitých laboratorních přístrojů

Centrifuge 5810, MiniSpin plus Eppendorf (Německo)
Centrifuge BR4 i Jouan (Francie)
Countess automated cell counter Invitrogen (USA)
Dokumentacní systém Minilumi DNR Bio-Imaging System (Izrael)
Mini-Sub Cell GT systém Bio Rad (USA)
IGO 150 cell life Jouan (Francie)
Inkubátor HF151UV CO2 Heal Force (Čína)
Mini rocker a Mini rocker MR-1 Bio San (Lotyšsko)
pH metr inoLab Level 1 WTW (Německo)
pH elektroda Single Pore Glass Hamilton (Švýcarsko)
Powerpac basic elfo Bio Rad (USA)
Termální Mastercycler Gradient Eppendorf (Německo)
Thermomix komfort a Thermomix compact Eppendorf (Německo)
UV-VIS spektrofotometr Biowave S2100 Biochrom (UK)
Mini protean Bio Rad (USA)
Vortex Genie 2 Scientific industrie (USA)
Wet blot Mini Trans-blot Bio Rad (USA)
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4 Metody

4.1 Kultivace buněčných kultur

Normální kultivační podmínky CAD5 buňky byly kultivovány v médiu Opti-
MEM s přídavkem 10% bovinního růstového séra (BGS) a s 1% roztokem penici-
linu/streptomycinu (P/S) v 37 ◦C a 5% CO2. Buňky byly každé 3–4 dny pasážovány
v poměru 1:10.

Kultivace v médiu se sníženým obsahem séra Pro studium růstových
podmínek CAD5 buněk v podmínkách sníženého séra, byly CAD5 buňky kultivovány
v médiu Opti-MEM s přípavkem 10%, 5%, 2% a 0% séra a s 1% roztokem
penicilinu/streptomycinu (P/S) v 37 ◦C a 5% CO2. V průběhu 20 denní kultivace
nebyly buňky pasážovány a bylo jim měněno médium každý 3–4 den.

LP1 buňky (subklon CAD5 buněk se sníženou expresí PrPC pomocí RNA
interference na 10 %) byly kultivovány ve stejných podmínkách jako CAD5 buňky.
Do média byl navíc přidán puromycin o koncentraci 1,5 µg/ml (selekční marker).

3E4 a 1H7 buňky (subklony CAD5 exprimující gen pro hygromycinovou rezistenci)
byly kultivovány ve stejných podmínkách jako CAD5 buňky. Do média byl navíc
přidán hygromycin B v koncentraci 800 µg/ml (selekční marker).

4.2 Infekce buněk

4.2.1 Příprava infekčních mozkových homogenátů

Příprava infekčních mozků

Priony kmenů RML, ME7, 22L a myší Fukuoky (mFu), myšího vCJD (mvCJD)
a myšího BSE (mBSE) byly propagovány v CD1 myších. Myši byly očkovány
30 µl 1% mozkového homogenátu získaného z mozků myší infikovaných příslušným
prionovým kmenem. Myši byly zabity po objevení klinických příznaků a jejich mozky
byly skladovány při –80 ◦C.
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Příprava mozkových homogenátů

K rozmraženým mozkům z myší propagujících priony různých kmenů (RML, ME7,
22L, mFu, mvCJD, mBSE ) byl přidán ledový fyziologický roztok fosfátového pufru
(PBS) v množství devítinásobku objemu. Vzniklá směs byla homogenizována na
přístroji Mini-Neadneater-8 (Glen Mills, Inc., NJ). Infekční mozkové homogenáty
byly skladovány v –80 ◦C v zásobních alikvotech (tj. jako 10% infekční mozkový
homogenát).

4.2.2 Infekce buněk

Infekce CAD5 buněk probíhala buď na 6 jamkových, nebo na 24 jamkových
kultivačních destičkách. Při infekci na 6 jamkových destičkách bylo den před
infekcí vyseto 2×105 buněk do 2,5 ml média. V případě 24 jamkové destičky
bylo nasazeno 2×104 buněk do 0,5 ml (uvedené množství buněk odpovídá vždy
1 jamce). Po 24 hod od nasazení buněk, byl k buňkám do média přidán 1%,
0,1% nebo 0,01% mozkový homogenát obsahující PrPTSE v závislosti na uspořádání
experimentu. Mozkový homogenát obsahující PrPTSE byl připraven naředěním
zásobního roztoku 10% infekčního mozkového homogenátu ve sterilním PBS.
Naředěný infekční mozkový homogenát byl před přidáním k buňkám homogenizován
opakovaným protažením inzulínovou injekční stříkačkou a krátce stočen. Do každé
jamky bylo přidáno 125 µl (6 jamková destičky) nebo 25 µl infekčního mozkového
homogenátu (24 jamková destička). Infekční mozkový homogenát byl tedy ještě
20krát naředěn (2,5 ml :125 µl = 20krát; 0,5 ml : 25 µl = 20krát). Buňky rostly
v přítomnosti mozkového homogenátu po 72 hod, poté byla provedena pasáž buněk.
Detekce přítomnosti PrPTSE byla testována po třetí pasáži od infekce.

4.2.3 Infekce buněk ve stacionární fázi růstu

CAD5 nebo LP1 buňky byly vysety v množství 1×105 buněk na 6 jamkovou kulti-
vační destičku, nebo 1×104 buněk na 24 jamkovou destičku do média s 10% obsahem
séra (uvedené množství buněk odpovídá vždy 1 jamce). Po nárůstu buněk do 70–80%
konfluence (cca 3 dny), bylo buňkám vyměněno médium za médium s 5% sérem.
Po pěti dnech inkubace buněk v médiu s 5% sérem byly buňky infikovány podle
protokolu 4.2.2.
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4.2.4 Přenos PrPTSE kokultivací buněk bez přímého buněčného kon-
taktu

Na 6 jamkovou kultivační destičku bylo nasazeno 2,5×105 neinfekčních buněk.
Následně byla do každé jamky vložena membrána s póry o průměru 0,4 µm (Cell
culture insert for 6-well plates 0,4 µm pores). Na membránu bylo nasazeno 2,5×104

infekčních CAD5 buněk (CAD5RML, CAD5ME7, CAD522L). Neinfekční a infekční
buňky byly nasazeny v poměru 1 : 1. Po 4 dnech kokultivace byla provedena první
pasáž, následně byly buňky pasážovány každý 3–4 den. Po třetí a deváté pasáži byla
provedena detekce přítomnosti PrPTSE metodou buněčného blotu.

4.3 Transfekce CAD5 buněk transfekčním činidlem FuGENE 6

Den před transfekcí bylo na 6 jamkovou kultivační destičku nasazeno 2×105 buněk
do média bez séra (množství buněk na 1 jamku). Pro transfekci byl použit
plazmid pTK-Hyg, dále jeho lineraizovaná forma. Nejprve bylo smícháno 6 µl
transfekčního činidla FuGENE 6 (Roche) s Opti-MEM médiem bez séra. Tato směs
byla důkladně promíchána a 5 min inkubována při pokojové teplotě. Následně
byla ke směsi FuGENE 6 a média bez séra přidána DNA v poměru 3 : 1
(6 µl FuGENE 6 : 1 µg DNA). Transfekční směs (FuGENE 6, médium bez séra,
DNA) měla celkový objem 100 µl, po smíchání všech komponent byla transfekční
směs opět důkladně promíchána a inkubována 15 minut při pokojové teplotě.
Poté bylo ke CAD5 buňkám do každé jamky přidáno 100 µl transfekční směsi
(FuGENE 6, médium bez séra, DNA). Po 6 hod bylo buňkám vyměněno médium
bez BGS s transfekční směsí za médium s 10% BGS. Buňkám bylo vyměněno
Opti-MEM médium s 10% BGS za Opti-MEM médium s 10% BGS a s přidaným
hygromycinem B (PAA) v koncentraci 800 µg/ml (selekční marker).

4.4 Selekce CAD5 buněk

4.4.1 Selekční podmínky po transfekci CAD5 buněk

Selekce CAD5 buněk transfekovaných transfekčním činidlem FuGENE 6 byla
zahájena den po transfekci, viz 4.3. Buňky byly kultivovány v Opti-MEM médiu
s 10% BGS a s hygromycinem B o koncentraci 800 µg/ml (tato koncentrace byla
určena na základě testování senzitivity CAD5 buněk k hygromycinu B). Po celou
dobu selekce bylo buňkám každé 3–4 dny měněno médium.
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4.4.2 PCR – detekce přítomnosti genu pro hygromycinovou rezistenci
ve vyselektovaných CAD5 buňkách

Pomocí genomického DNA purifikační kitu (Fermentas) byla provedena izolace DNA
ze 3E4, 1H7 a CAD5 buněk. Z konfluentně porostlé 25 cm2 kultivační lahve byly
pipetováním sklizeny buňky. 200 µl buněk v TE bylo inkubováno s 400 µl lyzačního
roztoku po 10 min při 65 ◦C. Poté byl přidán chloroform a ependorfka se směsí
byla několikrát zamíchána otočením vzhůru. Směs byla centrifugována 2 min při
10 000 rpm. Supernatant byl přenesen do nové ependorfky a smíchán s precipitačním
roztokem (80 µl koncentrovaného precipitačního roztoku + 720 µl sterilní H2O).
Vzniklá směs byla znovu stočena po 2 min při 10 000 rpm. Získaná peleta byla
rozpuštěna v roztoku NaCl a precipitována 96% ledovým etanolem. Vzniklá směs
byla stočena po 4 min při 10 000 rpm. Peleta byla promyta ledovým 96% etanolem
a znovu stočena 4 min při 10 000 rpm. Získaná peleta byla rozpuštěna ve vodě.
Izolovaná DNA poté byla použita do PCR reakce s následujícími primery podle níže
rozepsaného rozpisu:

Primery použité pro PCR
Levý primer: ATAGGTCAGGCTCTCGCTGA (levý primer začíná na pozici 2308*)
Pravý primer: CCAGGTCCACTTCGCATATT (pravý primer začíná na pozici 2661*)

* použité primery se nacházejí v genu pro hygromycinovou rezistenci, uvedené
pozice začátku primerů jsou vzaty z plazmidu pTK-Hyg

PCR reakce - 25 µl

100 pmol levý primer 0,5 µl
100 pmol pravý primer 0,5 µl
10 mM PCR dNTP mix 0,5 µl
MgCl2 50 mM 0,5 µl
10x PCR buffer 2,5 µl
DNA (v závislosti na vzorku) 10 nebo 50 ng
Platinum Taq DNA polymeráza 5 U/µl 0,3 µl
PCR H20 do 25 µl

Cykly PCR reakce byly následující:
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1. 94 ◦C 5 min
2. 94 ◦C 30 s
3. 56,6 ◦C 30 s
4. 72 ◦C 30 s
5. opakování kroku 2.-4. 40krát a 72 ◦C 10 min

4.4.3 Gelová elektroforéza

10 µl vzorku po PCR reakci bylo smícháno s 2 µl nanášecí barvičky (6krát
koncentrovaná) a naneseno na 2% agarózový gel (40 ml TBE (10krát koncentrovaný
TBE: 108 g Tris-HCl, 55 g H3BO3, 14,8 g EDTA, doplněno H20 do 1 l, pH 8,0);
0,8 g agarózy; 0,5 µl Etidium Bromidu), zároveň se vzorky byl nanesen 1 kb DNA
žebříček (BioLabs) pro určení proužků molekulových hmotností u vzorků. Elektro-
foréza běžela v TBE pufru při 120 V po 30 min.

4.5 Metody detekce PrPC a PrPTSE

4.5.1 Western blot

Příprava vzorků pro SDS-PAGE

Konfluentně narostlá buněčná kultura v 25 cm2 kultivační nádobě byla přenesena
do 1,5 ml PBS do ependorfky a stočena po 3 min při 1500 rpm. Poté byl odsát
supernatant a buněčná peleta byla zamražena v –20 ◦C do doby, než byly odebrány
všechny potřebné vzorky. Po nasbírání všech vzorků byly pelety rozmraženy a bylo
k nim přidáno 100 µl lyzačního pufru (0,5% Triton X-100, 0,5% deoxycholát sodný,
50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7,5). Vzorky byly stočeny při 14 000 rpm
po 10 min. Supernatant byl odebrán do nové ependorfky a 2,5 µl každého vzorku
bylo použito pro stanovení koncentrace proteinů esejem s Bicinchoninovou kyselinou
(BCA).

V případě vzorků obsahujících PrPTSE bylo ke 300 µg proteinů z každého vzorku
přidáno 5 µg/ml PK. Před přidáním PK byl objem všech vzorků doplněn na stejné
množství. Vzorky byly inkubovány 30 min v termobloku při 37 ◦C a 400 rpm. Vzorky
byly inkubovány s 2 mM PMSF po 10 min. Následně byl objem vzorků doplněn
na 150 µl a bylo k nim přidáno 150 µl 20% NaCl v PBS s 0,1% laurylsulfátem
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sodným (w/v). Vzorky byly inkubovány 10 min na ledu a poté byly vzorky stočeny
při 14 000 rpm po 10 min. Po odsátí supernatantu byla peleta promyta ve 300 µl
26 mM Tris-HCl pH 8,8 s laurylsulfátem sodným (w/v). Vzorky byly stočeny při
14 000 rpm po 10 min při pokojové teplotě. Po odsátí supernatantu byla peleta
rozpuštěna v 8 µl 5krát koncentrovaného vzorkového pufru (5krát koncentrovaný
vzorkový pufr 0,312 M Tris-HCl, 50% glycerol, 5% SDS, 0,025% bromfenolová modř;
pH 6,8) tak, aby finální koncentrace vzorkového pufru byla 1,5krát.

U neinfekčních vzorků, ke kterým nebyla přidávána PK, a u vzorků obsahu-
jících PrPTSE testovaných western blotem bez použití PK, byl ke 30 µg
proteinů z každého vzorku přidán 5krát koncentrovaný neredukující vzorkový pufr
(jeho konečná koncentrace byla 1,5krát). Před přidáním vzorkového pufru byl objem
všech vzorků doplněn do 8 µl. Vzorky byly zahřány na 95 ◦C po dobu 5 min
a následně byly vzorky naneseny na gel (příprava gelu a podmínky elektroforézy,
viz 4.5.1).

Při testování vzorků mozkových homogenátů obsahujících PrPTSE různých
prionových kmenů (RML, ME7, 22L, mFu, mvCJD, mBSE) byly všechny testované
homogenáty naředěny v PBS na 1%, 0,25%, 0,0625% a 0,016% koncentraci.
V případě vzorků inkubovaných s PK bylo použito 300 µg proteinů ze vzorku,
u vzorků inkubovaných bez PK bylo použito 30 µg proteinů ze vzorku. Naředěné
vzorky mozkových homogenátů byly inkubovány 30 min s PK o koncentraci 5 µg/ml
při 37 ◦C. Poté byly vzorky inkubovány 10 min s 1 mM PMSF při pokojové teplotě.
Poté byl ke vzorkům přidán dvakrát koncentrovaný vzorkový pufr v poměru 1:1.
Vzorky byly 5 min povařeny při 95 ◦C a 30 s stočeny při 1500 rpm.

Měření koncentrace proteinů BCA metodou

Koncentrace proteinů byla stanovena pomocí BCA eseje (Thermo Fischer Scientific)
měřením absorbance při vlnové délce 562 nm. Měřený roztok obsahoval 200 µl BCA
směsi (1 díl roztoku A s 50 díly roztoku B) a 25 µl proteinového vzorku. Tato směs
byla inkubována 30 min při teplotě 37 ◦C a poté byla změřena absorbance. Pro
kalibraci byly použity roztoky o známé koncentraci BSA (hovězí sérový albumin).
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SDS-PAGE (elektroforéza v denaturujícím polyakrylamidovém gelu)

Pro SDS-PAGE byl používán 12% separační gel a 5% zaostřovací gel, viz níže.
Vzorky byly připraveny podle protokolu Příprava vzorků na SDS-PAGE. Na gel bylo
vždy naneseno 10 µl od každého vzorku. Společně se vzorky byl nanesen i žebříček
pro určení molekulových hmotností proteinů (PageRuler Prestained Protein ladder;
Fermentas). Elektroforéza běžela při 100 V po 90 min.

Složení 12% separační gel 5% zaostřovací gel
Destilovaná voda 4,9 ml 2,633 ml
Pufr A: 1,875 M Tris, 0,5% SDS; pH 8,8 2 ml (pH 8,8) -
Pufr B: 0,625 M Tris, 0,5% SDS; pH 6,8 - 0,823 ml (pH 6,3)
40% akrylamid/bis směs 3 ml 0,5 ml
TEMED 5 µl 5 µl
10% (w/v) APS 100 µl 40 µl

Elektroforetický přenos proteinů na membránu s imunochemickou detekcí

Gel byl přeblotován na 0,2 µm membránu při napětí 120 V po dobu 120 min. Poté
byla membrána inkubována 15 min v TBS-T (2,4 g Tris, 8,5 g NaCl, 250 µl Tween 20,
doplnit H2O do 1 l) na třepačce. Membrána byla 15–30 min blokována v 5% odstře-
děném mléce na třepačce. Membrána byla inkubována 2 hod s 0,5 µg/ml primární
protilátky 6D11 nebo se směsí primárních protilátek 0,5 µg/ml AH6 a 0,5 µg/ml GE8
v 1% mléce v TBS-T a následně byla čtyřikrát po 5 min promyta v TBS-T. Dále
byla membrána inkubována 1 hod s 0,3 µg/ml sekundární protilátky DAM-AP
v 1% mléce v TBS-T. Membrána byla promyta pětkrát po 5 min v TBS-T na
třepačce. PrP bylo na membráně vizualizované pomocí BCIP/NBT substrátu.

4.5.2 Buněčný blot

Do jamek 24 jamkové destičky byla vložena plastová kulatá krycí sklíčka o průměru
13 mm a na ně byly nasazeny buňky (byla nasazena 1/10 konfluentně porostlé
jamky z 24 jamkové destičky). Po 3–4 dnech kultivace buněk (cca 100% konfluence)
bylo odsáto médium a sklíčka s buňkami byla promyta 200 µl PBS. Poté byly
sklíčka přetisknuta buňkami dolů na 0,45 µm nitrocelulózovou membránu navlh-
čenou ve vodě položenou na filtračních papírech napuštěných v lyzačním roztoku
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(50 mM Tris-HCl (pH 8), 150 mM NaCl, 0,5% deoxycholát, 0,5 % Triton X-100).
Poté byla membrána s přetisknutými buňkami 60 min sušena při pokojové teplotě
a následně inkubována 60 min v lyzačním roztoku s PK o koncentraci 7 µg/ml.
Membrána byla dvakrát promyta ve vodě a 10 min inkubována v 50 mM PMSF
v PBS na třepačce. Membrána byla třikrát promyta ve vodě a 10 min inkubována
v 3 M guanigium thiokyanátu s 10 mM Tris-HCl (pH 8) na třepačce. Membrána
byla pětkrát promyta ve vodě a 30 min blokována v 5% mléce v TBS-T na třepačce.
Po této době byla membrána přes noc inkubována v 1% mléce v TBS-T s primární
protilátkou 6D11 o finální koncentraci 1 µg/ml při 4 ◦C na třepačce. Druhý den
byla membrána čtyřikrát promyta po dobu 5 min v TBS-T při pokojové teplotě na
třepačce, poté byla po 60 min inkubována v 1% mléce se sekundární protilátkou
DAM-AP o finální koncentraci 0,15 µg/ml při pokojové teplotě na třepačce. Poté
byla membrána pětkrát promyta po 5 min v TBS-T při pokojové teplotě na třepačce.
PrPTSE bylo na membráně vizualizováno pomocí BCIP/NBT substrátu.
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5 Výsledky

5.1 Senzitivita CAD5 buněk k infekci různými prionovými

kmeny

Naším prvním cílem bylo zjistit senzitivitu myší neuronální CAD5 buněčné linie
k infekci MH obsahujícími PrPTSE různých myších adaptovaných prionových kmenů.
Nejprve jsme zjišťovali množství PrPTSE obsažené v MH. Tyto MH jsme následně
použili pro infekci buněk a porovnávali jsme schopnost propagace PrPTSE v buňkách.
Prionové kmeny, které byly schopny infikovat CAD5 buňky byly následně využity
v dalších navazujících experimentech zkoumajících propagaci PrPTSE při infekci
buněk v exponenciální a stacionární fázi růstu a při pokusech s přenosem infekce
mezi buňkami mechanismy nezávislými na buněčném kontaktu.

5.1.1 PrPTSE v mozkových homogenátech

MH byly připraveny z myší v terminálním stádiu prionové choroby po inokulaci
různými myším adaptovanými prionovými kmeny dle protokolu 4.2.1. Následně
v těchto MH bylo western blotem, viz. 4.5.1 stanovováno celkové množství PrP
a množství PrPTSE. K experimentům byly použity MH připravené z myší inokulova-
ných prionovými kmeny RML, ME7, 22L, mFu, mvCJD a mBSE (MHRML, MHME7,
MH22L, MHmFu, MHmvCJD a MHmBSE). Pro tyto experimenty bylo využíváno 1%,
0,25%, 0,0625% a 0,0156% MH naředěných v PBS.

Na detekci celkového množství PrP (vzorky inkubované bez PK) bylo v případě
všech MH použito 30 µg proteinu. Abychom byly schopni detekovat PrPTSE po
štěpení PK, bylo nutné použít 300 µg proteinu. Proto nelze na základě získaných
výsledků porovnávat obsah celkového množství PrP (vzorky inkubované bez PK)
a množství PrPTSE (vzorky inkubované s PK) u MH obsahující PrPTSE jednoho
prionového kmene. Lze porovnávat pouze celkové množství PrP, nebo množství
PrPTSE u různých prionových kmenů.

Z výsledků, viz obr. 6 vyplývá, že při nižších ředěních MH (1%, 0,25%)
nejsou patrné rozdíly v množství PrPTSE. Rozdíly v množství PrPTSE mezi
jednotlivými prionovými kmeny byly na western blotu viditelné až u 0,0625% MH.
Při dvou největších ředěních (0,0625%, 0,0156%) MH obsahujících priony myších
adaptovaných scrapie kmenů bylo nejnižší množství PrPTSE detekováno u prionového
kmene RML. Množství detekovaného PrPTSE u prionových kmenů mFu, mvCJD
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a mBSE bylo ve srovnání s kmeny RML, ME7 a 22L na hranici detekovatelnosti.

Obr. 6: Stanovení množství PrPTSE a celkového PrP u MH obsahujících PrPTSE

různých prionových kmenů western blotem. MH - mozkový homogenát,
PK - proteináza K, + - vzorky inkubované s PK, – - vzorky inkubované bez
PK. Hladina PrPTSE byla stanovována u 1%; 0,25%; 0,0625% a 0,0156% MHRML,
MHME7, MH22L, MHmFu, MHmvCJD a MHmBSE. Na inkubaci vzorků s PK (PK+)
bylo použito 300 µg proteinů ze vzorku, na zpracování vzorků podle protokolu
bez PK bylo použito 30 µg proteinů ze vzorku. K detekci byla použita primární
protilátka 6D11 a sekundární protilátka DAM-AP.

5.1.2 Senzitivita CAD5 buněk k infekci myšími adaptovanými scrapie
kmeny

Po stanovení množství PrPTSE v MH jsme testovali senzitivitu CAD5 buněk k infekci
těmito MH. V první části studie jsme testovali senzitivitu CAD5 buněk k infekci MH
obsahujícími priony myších adaptovaných scrapie kmenů RML, ME7 a 22L. MH
pro infekci buněk byly připraveny z myší v terminálním stádiu prionové choroby
po inokulaci myším adaptovanými scrapie kmeny RML, ME7 a 22L dle protokolu
4.2.1. Následně byly CAD5 buňky infikovány 1% a 0,1% MHRML, MHME7 a MH22L

podle protokolu 4.2.2 (výsledné ředění MH použitého k infekci bylo ve skutečnosti
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20krát nižší, viz 4.2.2). Po čtvrté pasáži od skončení infekce byla u buněk provedena
detekce přítomnosti PrPTSE western blotem, viz 4.5.1. Detekce PrPTSE (western blot,
buněčný blot) se provádějí nejdříve vždy po třetí pasáži od inkubace s infekčním
prionovým agens, aby nedocházelo k detekci PrPTSE z inokula použitého pro infekci
buněk (Vorberg et al., 2004a). Výsledky, viz obr. 7 ukázaly, že po infekci CAD5
buněk MH22L a MHME7 byl patrný rozdíl mezi infekcí 1% a 0,1% MH, kdy po infekci
1% MH bylo detekováno větší množství PrPTSE ve srovnání s infekcí 0,1% MH.
U CAD5 buněk infikovaných MHRML byl rozdíl v množství detekovaného PrPTSE

po infekci 1% a 0,1% MH méně patrný. K nejnižší propagaci PrPTSE došlo u CAD5
buněk infikovaných 0,1% MHME7. Naopak k největší propagaci PrPTSE docházelo
u CAD5 buněk po infekci 1% MH22L.

Obr. 7: Detekce PrPTSE v CAD5 buňkách infikovaných MH obsahujícími
PrPTSE myších adaptovaných scrapie kmenů. MH - mozkový homogenát,
PK - proteináza K, + - vzorky inkubované s PK, – - vzorky inkubované bez PK.
CAD5 buňky byly infikovány 1% a 0,1% MHRML, MHME7 nebo MH22L (výsledné
ředění MH použitého k infekci bylo 20krát nižší, více viz 4.2.2). Po čtvrté pasáži od
skončení infekce byly odebrány buňky pro testování přítomnosti PrPTSE western
blotem. Na inkubaci vzorků s PK (PK+) bylo použito 300 µg proteinů ze vzorku
(vzorky byly inkubovány po 30 minut s 5 µg/ml PK při 37 ◦C), na postup bez
PK (PK–) bylo použito 30 µg. K detekci byla použita primární protilátka 6D11
a sekundární protilátka DAM-AP.

Přítomnost PrPTSE byla také detekována buněčným blotem. Buněčný blot je ve
srovnání s western blotem přibližně 10krát až 100krát citlivější metoda. To ilustruje
obr. 8, na kterém je znázorněna detekce infekce v CAD5 buňkách. Tyto CAD5 buňky
byly infikovány 1%; 0,4%; 0,1%; 0,025%; 0,00625% a 0,00156% MHRML (výsledné
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ředění mozkového homogenátu použitého k infekci bylo 20krát nižší, viz 4.2.2).
Buněčný blot mimo přítomnosti PrPTSE dokumentuje i distribuci PrPTSE v daném
množství buněk a to, jak buňky PrPTSE za celou dobu růstu namnoží.

Obr. 8: CAD5 buňky infikované různě ředěným myšímMH obsahujícím PrPTSE

prionového kmene RML.Hladina PrPTSE byla zjišťována u buněk infikovaných
různě ředěným MHRML (výsledné ředění mozkového homogenátu bylo 20krát
nižší, více viz 4.2.2). K detekci byla použita primární protilátka 6D11 a sekundární
protilátka DAM-AP.

U CAD5 buněk po infekci MH byla po třetí pasáži od infekce 1% nebo 0,1%
MHRML, MHME7 a MH22L detekována přítomnost PrPTSE buněčným blotem, viz
4.5.2. Nejvyšší množství PrPTSE bylo detekováno u buněk po infekci 1% a 0,1%
MHRML a 1% MH22L, viz obr. 9. Oproti tomu nejnižší množství PrPTSE bylo
detekováno u CAD5 buněk infikovaných 0,1% ME7. U buněk infikovaných 1% MH22L

bylo po infekci detekováno výrazně větší množství PrPTSE ve srovnání s buňkami
infikovanými 0,1% MH22L. Rozdíl mezi infekcí 1% a 0,1% MH homogenátem byl
patrný i při infekci MHME7. V případě infekce buněk MHRML nebyl patrný rozdíl
v detekovaném množství PrPTSE u buněk infikovaných 1% a 0,1% MH. Tento
výsledek po infekci MHRML odpovídá dřívějším výsledkům pozorovaným nejen v naší
laboratoři. MH používaný k infekci buněk je připravený z celého mozku myši
tzn., že MH obsahuje membránové zbytky a celou řadu proteinů, které mohou
ovlivňovat metabolismus infikovaných buněk. Méně ředěný MH tak obsahuje více
těchto molekul, které mohou interferovat s metabolismem buněk a snižovat tak
účinnost šíření a propagace prionové infekce, která se projeví v detekci stejného
množství PrPTSE u buněk infikovaných méně i více ředěným MH. Všechny vzorky
byly testovány v duplikátech a získané výsledky byly potvrzeny ve dvou nezávislých
experimentech.

Výsledky naznačují rozdílnou senzitivitu CAD5 buněk k infekci myšími adapto-
vanými scrapie kmeny a odlišnou schopnost exprese PrPTSE těchto kmenů. Dále se
ukázalo, že i když největší množství PrPTSE bylo přítomno v MHME7, tak CAD5
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Obr. 9: Detekce PrPTSE po infekci CAD5 buněk MH obsahujícími priony
myších adaptovaných scrapie kmenů. CAD5 buňky byly infikovány 1%
a 0,1% MHRML, MHME7 nebo MH22L (výsledné ředění MH použitého k infekci
bylo 20krát nižší, více viz 4.2.2). PrPTSE bylo detekováno metodou buněčného
blotu po třetí pasáži od skončení infekce. K detekci byla použita primární
protilátka 6D11 a sekundární protilátka DAM-AP.

buňky byly nejméně senzitivní k infekci tímto prionovým kmenem. Zároveň buňky
infikované MHME7 propagovaly nejmenší množství PrPTSE ve srovnání s infekcí
ostatními kmeny. MHRML a MH22L obsahovaly méně PrPTSE ve srovnání s MHME7,
ale CAD5 buňky byly schopny efektivněji exprimovat priony těchto kmenů. Na
základě těchto výsledků lze usuzovat, že senzitivita buněk k prionové infekci není
přímo závislá na množství PrPTSE obsaženém v MH použitém k infekci. CAD5 buňky
jsou senzitivní k různým myším adaptovaným scrapie kmenům a lze je tak využít
pro studium jejich charakteristik a rozdílů mezi nimi.

5.1.3 Senzitivita CAD5 buněk k infekci myšími adaptovanými lidskými
priony a myšímu adaptovanému kmeni BSE

Pro zjištění, zda lze CAD5 buňky využít i při studiu jiných prionových kmenů než-
li myších adaptovaných scrapie kmenů, jsme testovali jejich senzitivitu i k infekci
MH obsahujícími myší adaptované lidské priony Fukuoka a vCJD a priony myšího
adaptovaného kmene BSE.

CAD5 buňky byly infikovány 1% a 0,1% MHmFu, MHmvCJD a MHmBSE (výsledné
ředění MH použitého k infekci bylo 20krát nižší, viz 4.2.2). MH pro infekci buněk
byly připraveny z myší v terminálním stádiu prionové choroby po inokulaci myších
adaptovaných lidských prionů Fukuoka a vCJD a priony myšího adaptovaného BSE
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dle protokolu 4.2.1 Následně byly CAD5 buňky infikovány 1% a 0,1% MHmFu,
MHmvCJD a MHBSE podle protokolu 4.2.2 (výsledné ředění MH použité k infekci
bylo ve skutečnosti 20krát nižší, viz 4.2.2). Po čtvrté pasáži od skončení infekce byla
u buněk provedena detekce přítomnosti PrPTSE western blotem, viz 4.5.1.

Výsledky western blotu, viz obr. 10 ukázaly, že po infekci CAD5 buněk MHmFu

a MHBSE byl patrný rozdíl v detekovaném množství PrPTSE 1% a 0,1% MH, kdy
po infekci 1% MHmFu a MHBSE bylo detekováno větší množství PrPTSE, ve srovnání
s buňkami infikovanými 0,1% MHmFu a MHBSE. Oproti tomu u buněk infikovaných
MHmvCJD nebyl pozorován tak patrný rozdíl v množství detekovaného PrPTSE po
infekci 1% a 0,1% MH. U CAD5 buněk infikovaných 0,1% MHmFu bylo množství
PrPTSE pod hranicí detekovatelnosti.

Obr. 10: Stanovení množství PrPTSE a celkového PrP v CAD5 buňkách
infikovaných MH obsahujícími priony myších adaptovaných lidských
kmenů a myším adaptovaného kmene BSE. MH - mozkový homogenát,
PK - proteináza K, + - vzorky inkubované s PK, – - vzorky inkubované bez
PK. CAD5 buňky byly infikovány 1% a 0,1% MHmFu, MHmvCJD nebo MHBSE

(výsledné ředění MH použitého k infekci bylo 20krát nižší, více viz 4.2.2). Po
čtvrté pasáži od skončení infekce byly buňky testovány na přítomnost PrPTSE

western blotem. Na inkubaci vzorků s PK (PK+) bylo použito 300 µg proteinů ze
vzorku (vzorky byly inkubovány po 30 minut s 5 µg/ml PK při 37 ◦C), na postup
bez PK (PK–) bylo použito 30 µg. K detekci byla použita primární protilátka
6D11 a sekundární protilátka DAM-AP.

Po třetí pasáži od infekce CAD5 buněk 1% a 0,1% MHmFu, MHmvCJD a MHmBSE

byla stejně jako v případě myších adaptovaných scrapie kmenů provedena detekce
PrPTSE buněčným blotem, viz 4.5.2. Po infekci CAD5 buněk 1% MHmFu, MHmvCJD
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a MHmBSE bylo detekované množství PrPTSE větší v porovnání s infekcí 0,1%
MH. Množství detekovaného PrPTSE po infekci buněk 0,1% MHmFu, MHmvCJD

a MHmBSE bylo na hranici detekovatelnosti. Oproti výsledkům z western blotu jsme
však detekovali přítomnost PrPTSE ve všech testovaných vzorcích, tj. i u buněk
infikovaných 0,1% MHmFu.

Výsledky naznačují, že CAD5 buňky mají podobnou senzitivitu k infekci mFu,
mvCJD a mBSE prionovými kmeny a to i přesto, že v případě detekce PrPTSE v MH
při největším ředění MH (0,0156%) nebyla u MHmFu detekována žádná přítomnost
PrPTSE na rozdíl od MHmvCJD a MHmBSE. Přesto však množství PrPTSE detekované
po infekci CAD5 buněk MHmFu, MHmvCJD a MHmBSE bylo stejné. Na základě těchto
výsledků lze stejně jako v případě myších adaptovaných scrapie kmenů usuzovat,
že senzitivita buněk k prionové infekci není přímo závislá na množství PrPTSE

obsaženého v MH použitém k infekci.

Obr. 11: Detekce PrPTSE po infekci CAD5 buněk myšími adaptovanými
lidskými priony a myším adaptovaným kmenem BSE. CAD5 buňky
byly infikovány 1% a 0,1% MHmFu, MHmvCJD nebo MHmBSE (výsledné ředění
mozkového homogenátu použitého k infekci bylo 20krát nižší, více viz 4.2.2).
PrPTSE bylo detekováno metodou buněčného blotu po třetí pasáži od skončení
infekce. K detekci byla použita primární protilátka 6D11 a sekundární protilátka
DAM-AP.

Schopnost CAD5 buněk propagovat myší adaptované lidské prionové kmeny
a myšího adaptovaného BSE je unikátním zjištěním, které dosud nebylo publikováno.
Ukazuje na jedinečnost CAD5 buněčné linie jako modelu pro prionová onemocnění,
neboť umožňuje zkoumaní šíření a propagace lidských prionů a BSE. I když jsou tyto
priony adaptované myším, stále jsou výsledky získané ze studií s nimi přínosné, neboť
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dosud neexistuje in vitro model pro studium lidských prionů. Dále jsou CAD5 díky
své schopnosti propagace prionových kmenů různého původu jedinečným modelem
pro zkoumání jejich charakteristik při infekci jednoho buněčného typu. Naše výsledky
naznačují, že senzitivita buněk k infekci není přímo závislá na množství PrPTSE

obsaženého v MH použitém k infekci. Na základě těchto zjištění a dalších výsledků
lze usuzovat, že šíření PrPTSE je ovlivněno interakcí buněčného typu a použitého
prionového kmene, neboť jsme shodné výsledky s množstvím PrPTSE zaznamenali
u prionových kmenů různého původu.

5.2 Propagace PrPTSE u buněk v exponenciální a stacionární

růstové fázi

Většina experimentů s šířením prionové infekce a propagací prionů je prováděna na
tkáňových kulturách v exponenciální fázi růstu. V průběhu prionových onemocnění
je však PrPTSE akumulován především v postmitotických neuronech CNS. Buňky
v exponenciální fázi růstu prochází neustálým buněčným dělením a nedochází
u nich tedy ke stále se zvyšující akumulaci PrPTSE (Weissmann, 2004), na druhou
stanu v těchto buňkách však nedochází ani ke kompletnímu vyředění PrPTSE

(Ghaemmaghami et al., 2007). Tyto rozdílné vlastnosti tkáňových kultur ve srovnání
s podmínkami in vivo jsou zřejmě důvodem, proč jsou v některých případech,
např. u působení antiprionových látek, pozorovány jiné výsledky in vitro a in vivo
(Ghaemmaghami et al., 2009). Naším druhým cílem bylo porovnat účinnost infekce
buněčné linie v exponenciální a stacionární fázi růstu a ověřit, zda-li jsou buňky
ve stacionární fázi růstu senzitivnější k prionové infekci. Pro tyto experimenty jsme
použili opět CAD5 buněčné linie (Qi et al., 1997). Dále jsme v této části použili LP1
buněčnou linii, která byla vytvořena v naší laboratoři, viz 2.3.1. LP1 buněčná linie
má sníženou expresi PrPC na 10%. Experimentálně bylo ověřeno, že díky snížené
expresi PrPC nelze tuto buněčnou linii efektivně infikovat priony. LP1 buněčná linie
byla použita jako neinfekční kontrola pro detekci adherovaného PrPTSE po infekci
buněk, viz níže.

5.2.1 Růst buněčné kultury

Abychom byly schopni infikovat kulturu ve stacionární fázi růstu, potřebovali jsme
nejprve zjistit optimální podmínky pro kultivaci stacionárních buněk (podmínky, ve
kterých bude mít kultura dostatečnou životaschopnost a při kterých bude docházet
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k minimálnímu dělení buněk). Pro uvedení kultury do stacionární růstové fáze jsme
zvolili kultivaci buněk v médiu se sníženým obsahem séra - testovali jsme růst buněk
v médiu s přídavkem 10%, 5%, 2% a 0% séra. Na 24 jamkovou destičku bylo do
jedné jamky naneseno vždy 1×104 CAD5 buněk do 0,5 ml média. Následně byly
buňky po tři dny kultivovány v běžných kultivačních podmínkách - do nárůstu do
70–80% konfluence, viz 4.1. Poté byly odebrány dvě kontrolní jamky a u každé
z nich byl ve dvou nezávislých měřeních stanoven počet buněk a jejich viabilita
(viabilita byla stanovena na základě barvení buněk trypanovou modří). Zároveň
bylo zbylým buňkám vyměněno médium za médium s 10%, 5%, 2%, nebo 0% BGS.
Buňky byly v těchto podmínkách kultivovány po 20 dní bez pasážování. V průběhu
kultivace bylo buňkám měněno každý 3–4 den médium. Každý druhý den bylo
v duplikátech prováděno opakované měření počtu buněk a jejich viability pomocí
přístroje Countess automated cell counter (Invitrogen). Sledování růstu buněk při
kultivaci v médiu s různým přídavkem séra bylo stanovováno ve dvou nezávislých
experimentech.

Výsledky ukázaly, že v průběhu prvních čtyř dní kultivace došlo ke strmému
nárůstu počtu buněk kultivovaných ve všech podmínkách, viz obr.12 (pro ilustraci
jsou zobrazena pouze data buněk kultivovaných v médiu s 5% sérem, které jsme
využili v navazujících experimentech, viz 5.2.3). Tento nárůst počtu buněk byl
zřejmě způsoben tím, že jako výchozí bod (1. den) byla použita exponenciální
kultura narostlá do 70–80% konfluence. Na základě výsledků lze předpokládat, že
kolem pátého dne se buňky kultivované ve všech podmínkách dostaly do stacionární
růstové fáze, neboť mezi pátým až desátým dnem nebyly zaznamenány větší změny
v počtu buněk. Okolo desátého dne začalo opět shodně u všech kultur docházet
k pozvolnému umíraní buněk a snížení viability kultury. V 17. dni kultivace
CAD5 buněk kultivovaných v médiu bez přídavku séra dokonce klesla viabilita
kultury pod 40 %. Toto snížení viability buněk mohlo být dáno změnami v jejich
metabolismu a produkci látek, které vedly k častější apoptóze buněk. Naopak
u buněk kultivovaných v médiu s 10%, 5% a 0% sérem začalo od 15. dne opět
docházet k pozvolnému nárůstu počtu buněk, který trval až do 21. dne (poslední
den kultivace buněk), který mohl být dán jednak adaptací buněk na stacionární
podmínky a zároveň i snížením denzity kultury, která mohla vést k opětovnému
dělení buněk.
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Obr. 12: A Počet CAD5 buněk při kultivaci v médiu s 5% sérem
B Viabilita CAD5 buněk při kultivaci v médiu s 5% sérem

5.2.2 Hladina PrPC v buněčné kultuře ve stacionární růstové fázi

PrPC je nezbytným faktorem pro účinnou propagaci PrPTSE, proto jsme ještě před
infekcí buněk ve stacionární fázi růstu sledovali změny v množství PrPC v průběhu
kultivace stacionárních buněk. Obsah PrPC byl stanovován v buňkách kultivovaných
v médiu s 10%, 5%, 2% a 0% sérem. Na základě zjištěných růstových podmínek, viz
výše, byl pro odběr vzorků pro stanovení množství PrPC zvolen 1., 5., 10., 15. a 20.
den kultivace buněk (1. den odpovídá exponenciální kultuře narostlé do přibližně
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70% konfluence kultivované v médiu s 10% sérem). Buňky byly kultivovány podle
protokolu 4.1. Ve vybrané dny byly odebrány buňky pěstované v médiu s 10%, 5%,
2%, a 0% sérem, u nichž bylo následně stanoveno množství PrPC western blotem,
viz 4.5.1.

Z výsledků, viz obr.13 je patrné, že s prodlužující se dobou kultivace stacionárních
buněk docházelo k postupnému zvyšování hladiny všech třech glykosylačních
forem PrPC. Od pátého dne kultivace CAD5 buněk v podmínkách 5% a 10%
séra se navíc objevil na western blotu další proužek o velikosti 15 kDa, který
u exponenciálních buněk nebyl pozorován. Pozorovaný proužek o velikosti 15 kDa byl
tvořen proteolytickými štěpy PrPC, které zřejmě byly dány aktivitou séra v médiu
nebo metabolickými pochody probíhajícími ve stacionární kultuře. V průběhu
další kultivace docházelo k nárůstu množství těchto štěpů PrPC. Tento proužek
se postupně objevil i u buněk kultivovaných v médiu s 2% a 0% sérem, viz obr. 13.
Námi pozorovaný nárůst množství PrPC v průběhu kultivace buněk při kultivaci
buněk v médiu se sníženým obsahem séra je ve shodě s dřívějšími pozorováními
(Kikuchi et al., 2002).

Obr. 13: Detekce PrPC v CAD5 buňkách kultivovaných v médiu s různým
obsahem séra. Množství PrPC bylo stanovováno u CAD5 buněk kultivovaných
v médiu s 10%, 5%, 2%, nebo 0% sérem. Buňky byly kultivovány po dvacet dní
bez pasážování, pouze jim každý 3–4 den bylo vyměněno médium. Odběr vzorků
pro stanovení množství PrPC byl proveden v 1., 5., 10., 15. a 20. dni kultivace. Na
western blot bylo použito vždy 30 µg proteinů ze vzorku. PrPC bylo detekováno
směsí primárních protilátek AH6 a GE8 a sekundární protilátkou DAM-AP.
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5.2.3 Infekce stacionárních a exponenciálních buněk

Pro prvotní stanovení senzitivity CAD5 buněk ve stacionární fázi růstu k prionové
infekci a jejich schopnosti produkce PrPTSE po infekci, byl vybrán pátý den růstu
buněk ve stacionární fázi při kultivaci v médiu s 5% sérem. Předchozí experimenty
ukázaly, že se viabilita buněk v pátém dni kultivace v médiu s 5% sérem pohybuje
okolo 70 %, viz výše. Zároveň v této době dochází v buňkách k viditelnému nárůstu
PrPC ve srovnání s exponenciální kulturou. Také bylo v této době a v těchto
podmínkách detekováno menší množství proteolytických štěpů PrPC ve srovnání
s déle kultivovanými buňkami. Všechny experimenty prováděné v této podkapitole
byly prováděny v triplikátech a platnost výsledků byla potvrzena vždy ve dvou
nezávislých experimentech.

Stacionární a exponenciální CAD5 a LP1 buňky byly nasazeny na plastová krycí
sklíčka (Thermanox plastic coverslips) do 24 jamkových destiček. Stacionární CAD5
a LP1 buňky byly vysety již 8 dní před infekcí, viz 4.2.3. V pátém dni kultivace
stacionárních buněk v médiu s 5% sérem byly buňky infikovány. Exponenciální
CAD5 a LP1 buňky byly den před infekcí rovněž nasazeny na plastová krycí
sklíčka do 24 jamkové destičky podle protokolu 4.2.2. Druhý den po nasazení
byly exponenciální buňky infikovány. Infekce stacionárních a exponenciálních buněk
byla provedena najednou MH připravenými podle protokolu 4.2.1 Exponenciální
a stacionární buňky byly infikovány 0,1% a 0,1% MHRML, MHME7, MH22L podle
protokolu 4.2.2 (konečné ředění mozkových homogenátů použitých k infekci bylo
20krát nižší, viz 4.2.2). Stacionární a exponenciální buňky byly kultivovány na
plastových krycích sklíčkách, aby bylo možné hned po skončení infekce tj. po
72 hod kokultivace buněk s MH, přetisknout buňky ze sklíček na membránu
a provést detekci přítomnosti PrPTSE buněčným blotem, viz 4.5.2. Výsledky, viz
obr. 14 prokázaly přítomnost PrPTSE po infekci 0,1% MHRML, MHME7, MH22L

u exponenciálních CAD5 i LP1 buněk, které nejsou efektivně infikovatelné, viz
obr. 16. Z toho lze usuzovat, že detekované PrPTSE pochází z inokula použitého
k infekci buněk. Po infekci 0,01% MH byla přítomnost PrPTSE u většiny kmenů
na hranici detekovatelnosti. Největší množství PrPTSE u exponenciálních CAD5
bylo detekováno po infekci 0,1% MH22L. Množství PrPTSE detekovaného po infekci
MHRML a MHME7 bylo na podobné úrovni. U exponenciálních CAD5 buněk bylo
největší množství PrPTSE zaznamenáno u buněk infikovaných 0,1% MHME7. To
odpovídá výsledkům experimentu zkoumajícího množství PrPTSE v mozkových
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homogenátech, ve kterém bylo největší množství PrPTSE detekováno právě v MHME7.
Výsledky infekce stacionárních CAD5 a LP1 buněk dopadly shodně s daty získanými
u exponenciálních buněk, pro ilustraci jsou zde ukázána pouze data exponenciálních
buněk, viz obr. 14.

Obr. 14: Detekce přítomnosti PrPTSE u exponenciálních CAD5 a LP1 buněk
ihned po skončení infekce (tj. po 72 hod inkubace buněk s mozkovým
homogenátem obsahujícím priony). MH - mozkový homogenát
CAD5 a LP1 buňky byly infikovány v exponenciální fázi růstu (exp) 0,1%
a 0,01% MHRML, MHME7 a MH22L (výsledné ředění MH použitého k infekci
bylo 20krát nižší, viz 4.2.2). Detekce PrPTSE proběhla po skončení infekce (tj.po
72 hodinách inkubace buněk s MH obsahujícími priony) u infikovaných buněk
a u ctrl– (neinfekční kontrola = neinfekční CAD5 buňky) metodou buněčného
blotu. K detekci byla použita primární protilátka 6D11 a sekundární protilátka
DAM-AP.

Abychom prokázali, že PrPTSE detekované u LP1 buněk pochází z inokula pou-
žitého k infekci buněk, viz obr. 14, provedli jsme další pokus s infekcí stacionárních
a exponenciálních CAD5 a LP1 buněk. V tomto experimentu však byly infikované
buňky před detekcí PrPTSE několikrát promývány v PBS, aby došlo k odmytí PrPTSE

z inokula adherovaného na povrch infikovaných buněk (Greil et al., 2008).
Stacionární a exponenciální CAD5 a LP1 buňky byly nasazeny do 6 jamkových

destiček a byly kultivovány analogicky k výše zmíněným podmínkám podle protokolu
4.2.2 a 4.2.3. MH pro infekci buněk byly připraveny podle protokolu 4.2.1 Stacionární
a exponenciální buňky byly infikovány 0,1% a 0,01% MHRML, MHME7 a MH22L

(konečné ředění mozkových homogenátů použitých k infekci bylo 20krát nižší, viz
4.2.2) podle protokolu 4.2.2 společně s buňkami kultivovanými na plastových krycích
sklíčkách ve 24 jamkových destičkách, viz výše. Ihned po skončení infekce, tj. po
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72 hod kokultivaci buněk s MH, byly buňky sklizeny do PBS a čtyřikrát promyty
pipetováním v PBS a stočeny při 1500 rpm. Tento postup byl popsán jako efektivní
způsob pro odmytí PrPTSE z inokula adherovaného na povrch buněk (Greil et al.,
2008). Následně bylo na membránu navlhčenou ve vodě naneseno 1×105 promytých
buněk v 30 µl PBS. Detekce PrPTSE probíhala obdobně jako u metody buněčného
blotu. U buněk infikovaných 0,01% MH došlo promytím k efektivnímu odmytí
PrPTSE z inokula, viz obr. 15. V případě exponenciálních i stacionárních CAD5 a LP1
buněk infikovaných 0,01% MH, bylo PrPTSE detekováno i po promytí buněk v PBS.
PrPTSE detekované u LP1 buněk ukazuje na jejich špatné promytí nebo nevhodně
zvolený postup promývání pro toto ředění MH a počet buněk. Proto na základě
získaných výsledků, nelze určit přesné množství nově propagovaného PrPTSE. Neboť
nelze určit, jaké množství z detekovaného PrPTSE u exponenciálních a stacionárních
CAD5 buněk pochází z inokula a jaká část PrPTSE vznikla nově po infekci buněk.

Pro zjištění rozdílu v produkci PrPTSE po infekci stacionárních a exponenciálních
buněk jsme se rozhodli v těchto infikovaných buňkách provést další detekci PrPTSE,
tentokrát však po třetí pasáži od infekce buněk. Exponenciálně rostoucí CAD5
a LP1 buňky byly stejně jako buňky kultivované ve stacionární fázi po odmytí
prionové infekce třikrát pasážovány. Původně stacionární buněčná kultura byla
tedy převedena do exponenciální fáze růstu, v průběhu kultivace rostla obdobně
jako exponenciálně rostoucí kultura. Po třetí pasáži od promytí buněk po infekci
byla detekována produkce PrPTSE buněčným blotem, viz 4.5.2. Výsledky této
detekce, viz obr. 16 ukázaly, že po třetí pasáži od infekce MHRML a MH22L

došlo u exponenciálních CAD5 buněk k větší propagaci PrPTSE ve srovnání se
stacionárními buňkami. U stacionárních CAD5 buněk po infekci MHME7 bylo PrPTSE

na hranici detekovatelnosti. U stacionárních a exponenciálních LP1 buněk nebylo
detekováno žádné množství PrPTSE, což potvrzuje neefektivní přenos prionové
infekce u těchto buněk.

Pozorované rozdíly v míře propagace PrPTSE u buněk infikovaných v rozdílných
fázích růstu buněčné kultury mohou být výsledkem odlišných metabolickými
procesů, které probíhají v dělící a nedělící se buněčné kultuře. U buněk ve stacionární
fázi kultivace může docházet ke snížení metabolismu těchto buněk a zároveň
i metabolických drah nezbytných pro internalizaci PrPTSE z inokula a propagaci
nového PrPTSE.
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Obr. 15: Detekce přítomnosti PrPTSE u exponenciálních a stacionárních CAD5
a LP1 buněk po skončení infekce (tj. po 72 hod inkubace buněk
s mozkovým homogenátem obsahujícím priony). CAD5 a LP1 buňky byly
infikovány v exponenciální fázi růstu (exp.) a v 5. dni stacionární růstové fáze
(stac.) 0,1% a 0,01% MHRML, MHME7 a MH22L (výsledné ředění MH použitého
k infekci bylo 20krát nižší, viz 4.2.2). Detekce PrPTSE proběhla po skončení
infekce u infikovaných buněk a u ctrl– (neinfekční kontrola = neinfekční CAD5
buňky) nakapáním promytých infikovaných buněk na membránu. Exponenciální
a stacionární CAD5 a LP1 buňky byly infikovány na 6 jamkových destičkách.
Po skončení infekce byly buňky sklizeny a čtyřikrát promyty v PBS stočením.
Následně bylo 1×105 buněk nakapáno na membránu a PrPTSE bylo detekováno
stejným způsobem jako v případě buněčného blotu. K detekci byla použita
primární protilátka 6D11 a sekundární protilátka DAM-AP.

5.3 Přenos prionové infekce závisle i nezávisle na buněčném

kontaktu

V první části této práce jsme ukázali, že CAD5 buňky jsou senzitivní k infekci
různými prionovými kmeny a že je tak lze využít pro studium jejich charakteristik.
Zároveň jsme v této práci ukázali, že šíření těchto prionových kmenů in vitro není
přímo závislé na množství PrPC v buňkách a ani na množství PrPTSE v inokulu
použitém k infekci buněk. Další faktorem, který by mohl ovlivňovat šíření prionové
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Obr. 16: Detekce přítomnosti PrPTSE u exponenciálních a stacionárních CAD5
a LP1 buněk po 3. pasáži od infekce. PrPTSE bylo detekováno metodou
buněčného blotu po třetí pasáži od skončení infekce exponenciálních (exp.)
a stacionárních (stac.) CAD5 a LP1 buněk 1% a 0,1% mozkovými homogenáty
(výsledné ředění MH použité pro infekci buněk bylo 20krát nižší, více viz 4.2.2)
a ctrl– (neinfekční kontrola = neinfekční CAD5 buňky). Stacionární CAD5 a LP1
buňky rostly v médiu s 5% sérem a byly infikovány v pátém dni stacionárního
růstu, následně byly kultivovány bez pasážování po dalších 72 hodin během
infekce. Po skončení infekce začaly být buňky znovu pasážovány ve stejných
podmínkách jako exponenciální buňky, u kterých pasážování nebylo přerušeno
a byly kultivovány v médiu s 10% sérem. Detekce PrPTSE proběhla po třetí
pasáži od infekce buněk. K detekci byla použita primární protilátka 6D11
a sekundární protilátka DAM-AP.

infekce mezi buňkami a který jsme se rozhodli zkoumat, byl buněčný kontakt.
U celé řady buněčných linií byl dokumentován přenos prionové infekce mechanismy
závislými i nezávislými na buněčném kontaktu. V této poslední části práce jsme
se proto zaměřili na studium přenosu prionové infekce v závislosti na buněčném
kontaktu u CAD5 buněk. A na to, zda jsou různé myší adaptované scrapie
kmeny preferenčně přenášeny mechanismy závislými, nebo nezávislými na buněčném
kontaktu. V první části této podkapitoly jsme se zaměřili na studium přenosu infekce
mezi buňkami infikovanými různými priovými kmeny mechanismy nezávislými na
buněčném kontaktu. V další části jsme pak připravili model pro zkoumání přenosu
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prionové infekce v podmínkách přímého buněčného kontaktu.

5.3.1 Kokultivace s nepřímým buněčným kontaktem

Nejdříve jsme se zaměřili na studium přenosu prionové infekce mechanismy ne-
závislými na buněčném kontaktu. V pilotním experimentu jsme kokultivovali
neinfekční CAD5 buňky s infekčními CAD5RML, CAD5ME7, CAD522L (CAD5
buňky stabilně propagující PrPTSE prionových kmenů RML, ME7 nebo 22L) nebo
neinfekčními CAD5 buňkami (ctrl–) v podmínkách nepřímého buněčného kontaktu.
Kokultivované buňky byly odděleny membránou s póry o velikosti 0,4 µm, viz 4.2.4.
Infekční a neinfekční buňky spolu byly kokultivovány po dobu jedné pasáže, tj.
po 4 dny. Po třetí pasáži od skončení kokultivace (po odstranění infekčních buněk
a třech pasážích původně neinfekčních buněk) byly původně neinfekční CAD5 buňky
testovány na přítomnost PrPTSE buněčným blotem, viz 4.5.2.

Po třetí pasáži od skončení kokultivace neinfekčních a infekčních buněk bylo
PrPTSE detekováno u původně neinfekčních CAD5 buněk kultivovaných s CAD5RML
a CAD522L, viz obr. 17. U buněk kokultivovaných s CAD5ME7 bylo množství
PrPTSE na hranici detekovatelnosti. U neinfekčních CAD5 buněk kultivovaných
s neinfekčními CAD5 buňkami nebyla zaznamenána žádná přítomnost PrPTSE.
Po dalších šesti pasážích (tj. celkem po deváté pasáži od skončení kokultivace)
byla opětovně testována přítomnost PrPTSE. Detekce PrPTSE po deváté pasáži
ukázala na zvýšení propagace PrPTSE u původně neinfekčních buněk kultivovaných
s CAD5RML a CAD522L. Oproti tomu u buněk kokultivovaných s CAD5ME7

bylo pozorováno stejné množství PrPTSE ve srovnání s detekcí po třetí pasáži.
U neinfekčních CAD5 buněk kokultivovaných s neinfekčními CAD5 buňkami opět
nebylo detekováno žádné PrPTSE.

Detekovaná nižší hladina PrPTSE u CAD5 buněk kokultivovaných s CAD5ME7

po třetí i deváté pasáži, mohla být způsobena specifickými podmínkami v průběhu
pokusu. U těchto CAD5 buněk byly v průběhu pokusu zaznamenány zhoršené
růstové schopnosti (při našich dalších pokusech s infekcí CAD5 buněk MHRML nebyly
pozorovány žádné rozdíly ve viabilitě infekčních a neinfekčních buněk). Provedený
experiment byl však pouze pilotní studií a proto lze obtížně přesně objasnit, zda
pozorovaný rozdíl v případě kmene ME7 je kmenově specifický či nikoliv. Pro lepší
porozumění výsledkům a určení jejich validity je třeba pokus znovu zopakovat.
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Obr. 17: Detekce PrPTSE po kokultivaci neinfekčních a infekčních CAD5 buněk.
Neinfekční CAD5 buňky byly po dobu jedné pasáže (po 4 dny) kokultivovány
s CAD5RML, CAD5ME7, CAD522L a neinfekčními CAD5 buňkami (ctrl–)
v podmínkách nepřímého buněčného kontaktu (buňky byly odděleny membránou
s 0,4 µm póry). Přítomnost PrPTSE byla detekována buněčným blotem po třetí
a deváté pasáži od skončení kokultivace. Zároveň s kokultivovanými buňkami
byly testovány i CAD5RML, CAD5ME7 a CAD522L buňky (ctrl+). K detekci
byla použita primární protilátka 6D11 a sekundární protilátka DAM-AP.

5.3.2 Vytvoření modelu pro kokultivace s přímým BK

Po pokusech s přenosem prionové infekce in vitro v podmínkách nezávislých na
buněčném kontaktu jsme se rozhodli i pro sledování přenosu PrPTSE mechanismy
závislými na buněčném kontaktu. Pro tyto experimenty však bylo třeba prvně
vytvořit model CAD5 buněk, který by po přenosu prionové infekce kokultivací
s buňkami trvale propagujících PrPTSE bylo možné od těchto buněk odlišit. Pro
vytvoření modelu s takovými vlastnostmi jsme zvolili přístup vytvoření CAD5 linie
rezistentní k hygromycinu. Takovéto neinfekční buňky lze po skončení kokultivace
s infekčními CAD5 buňkami, které nemají gen pro rezistenci k hygromycinu,
vyselektovat a detekovat tak pouze PrPTSE propagované v nově infikovaných
buňkách.
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Zjištění senzitivity CAD5 buněk k hygromycinu

Pro vytvoření tohoto modelu bylo potřeba nejprve zjistit senzitivitu CAD5 buněk
k hygromycinu B (PAA). Na 24 jamkovou destičku bylo vyseto 3×104 CAD5
buněk do 0,5 ml Opti-MEM média s 10% BGS a přídavkem hygromycinu B
o koncentraci: 0, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1 000, 1 200, 1 400 nebo 1 600
µg/ml. Buňky byly kultivovány v tomto médiu v podmínkách jako při normální
kultivaci, viz 4.1, pouze nebyly pasážovány. Každý 3–4 den bylo buňkám vyměněno
médium. Buňky byly kultivovány dokud nebyla zjištěna „hraniční koncentrace“
hygromycinu B, tj. koncentrace, ve které CAD5 buňky postupně umíraly. Jako
„hraniční koncentrace“ hygromycinu B byla vybrána koncentrace 800 µg/ml. CAD5
buňky v této koncentraci hygromycinu B umíraly přibližně po 15 až 20 dnech.

Transfekce a selekce buněk

Poté byly CAD5 buňky transfekovány plazmidem nesoucím gen pro hygromycinovou
rezistenci pTK-Hyg (Clontech), viz obr. 18. Na základě předchozích pokusů s pEGFP
(Clontech) plazmidem byla jako neúčinnější metoda pro transfekci CAD5 buněk
vybrána transfekce pomocí transfekčního činidla FuGENE 6 (Roche). Pro větší
účinnost metody byl k transfekci použit linearizovaný plazmid pTK-Hyg. Následně
byly CAD5 buňky pomocí FuGENE 6 transfekovány linearizovaným plazmidem
pTK-Hyg. Transfekce proběhla na 6 jamkových kultivačních destičkách podle
protokolu 4.3. Druhý den po transfekci byla zahájena selekce transfekovaných buněk
podle protokolu 4.4.1.

V průběhu selekce transfekovaných CAD5 buněk docházelo k výraznému snížení
jejich počtu - buňky umíraly. Po 15 dnech selekce byla provedena autopasáž a buňky
byly přeneseny na 24 jamkovou kultivační destičku. Po 30 dnech selekce byly
buňky rozředěny na 96 jamkovou kultivační destičku (buňky byly naředěny tak,
aby vycházelo 5–10 buněk na jamku). Po dalších cca 14 dnech byly vybrány takové
subklony CAD5 buněk, které tvořily jedinou kolonii v jedné jamce. Tyto subklony
byly autopasážovány a přeneseny na 24 jamkovou destičku. Po nárůstu vybraných
subklonů 1H7 a 3E4 do dostatečného množství byly tyto subklony otestovány PCR
na přítomnost genu pro rezistenci k hygromycinu, viz 4.4.2. U 3E4 i 1H7 subklonů
CAD5 buněk byl při PCR detekován gen pro hygromycinovou rezistenci, viz obr. 19,
naopak tento gen nebyl detekován u netransfekovaných CAD5 buněk. Subklony 3E4
a 1H7 byly rezistentní k hygromycinu B, což potvrzoval jejich růst v médiu s jeho
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Obr. 18: Plazmid použitý pro transfekci CAD5 buněk. CAD5 buňky byly
transfekovány pTK-Hyg plazmidem nesoucím gen pro hygromycinovou rezistenci
(vytvoření CAD5 linie rezistentní k hygromycinu).

přídavkem. To, že tyto buňky skutečně exprimují gen pro hygromycinovou rezistenci,
bylo potvrzeno třemi nezávislými PCR.

Obr. 19: Detekce přítomnosti genu pro hygromycinovou rezistenci ve
vyselektovaných CAD5 buňkách. Ve vyselektovaných subklonech CAD5
buněk 1H7 a 3E4 byla pomocí PCR detekována přítomnost genu pro
hygromycinovou rezistenci. Pro detekci bylo použito buď 50 nebo 10 ng DNA
vyizolované s jednotlivých subklonů. Jako pozitivní kontrola (ctrl+) bylo použito
10 ng plazmidu pTK-Hyg (tímto plazmidem byly CAD5 buňky transfekovány
a následně z takto transfekovaných buněk byly vyselektovány subklony 1H7
a 3E4). Jako negativní kontrola byla použita DNA vyizolovaná z CAD5 buněk.
Získané výsledky byly potvrzeny ve dvou nezávislých experimentech.
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Podařilo se nám vytvořit model CAD5 buněk pro studium přenosu PrPTSE

v uspořádání přímého buněčného kontaktu, který v současnosti čeká na své
využití pro sledování rozdílů při přenosu PrPTSE různých prionových kmenů mezi
neinfekčními a infekčními CAD5 buňkami kultivovaných v podmínkách přímého
buněčného kontaktu.
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6 Diskuze

Předkládaná práce přináší nové informace o podmínkách potřebných k přenosu
a propagaci PrPTSE in vitro a zdůrazňuje potenciál CAD5 buněčné linie při studiu
charakteristik různých prionových kmenů. V neposlední řadě tato práce poukazuje
i na možnosti zkoumání lidských prionů in vitro.

Senzitivita CAD5 buněk k infekci různými prionovými kmeny Na základě
řady studií byla u CAD5 buněk zjištěna senzitivita k infekci různými prionovými
kmeny. CAD5 buňky jsou infikovatelné např. prionovými kmeny RML, ME7, 301C
a 22L (Mahal et al., 2007). V této práci jsme potvrdili schopnost CAD5 buněk
propagovat priony adaptovaných myších scrapie kmenů RML, ME7 a 22L po jejich
infekci MH obsahujícími PrPTSE těchto kmenů. Nově jsme prokázali senzitivitu
CAD5 buněk k myším adaptovaným lidským prionům Fukuoka a vCJD a myšímu
adaptovanému BSE. Množství PrPTSE detekované v CAD5 buňkách po infekci
těmito kmeny bylo ve srovnání s myšími adaptovanými scrapie kmeny RML, ME7
a 22L nižší. To mohlo být způsobeno buď menším množstvím PrPTSE v MH nebo
nižší efektivitou konverze PrPC na PrPTSE po infekci buněk MHmFu, MHmvCJD

a MHmBSE. Akumulace prionu v buňkách je určována několika faktory, mezi které
patří formace prionu de novo, katabolismus PrPC, buněčné dělení a horizontální
přenos PrPTSE mezi buňkami (Ghaemmaghami et al., 2007). Proto je dalším možným
vysvětlením i odlišný průběh metabolismu PrPTSE po infekci buněk různými
prionovými kmeny. Tyto rozdíly mohou být způsobeny odlišnými vlastnostmi těchto
kmenů jako je např. odlišná sekundární struktura PrPTSE, která může mít vliv na
senzitivitu k prionové infekci (Atarashi et al., 2006). Přesto se však jedná o jedinečné
zjištění, zvláště s ohledem na v současnosti neexistující in vitro model pro studium
lidských prionů.

Šíření a propagace prionové infekce u buněk v exponenciální a stacionární
fázi růstu K akumulaci PrPTSE v organismu dochází v postmitotických neuronech
CNS. Doposud však většina experimentů využívajících tkáňové kultury pro studium
prionové infekce a dalších aspektů spojených s prionovými onemocněními využívala
permanentně se dělící buněčné linie v exponenciální fázi růstu. V další části této
práci jsme srovnávali průběh prionové infekce u buněk v exponenciální a stacionární
fázi růstu. Ve snaze přiblížit tak podmínky v tkáňové kultuře podmínkám in vivo.
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Proto jsme v těchto experimentech používali CAD5 buňky uvedené do stacionární
fáze kultivací v médiu se sníženým obsahem séra.

Získané výsledky v případě detekce PrPTSE buněčným blotem ihned po skončení
infekce buněk (tj. po 72 hodin kokultivaci buněk v médiu s infekčním MH) ukázaly,
že PrPTSE bylo detekováno u všech buněk bez ohledu na růstovou fázi, ve které
byly infikovány, nebo na prionový kmen použitý k infekci. Ve shodě s našimi
předchozími výsledky bylo největší množství adherovaného PrPTSE zaznamenáno
u buněk infikovaných MHME7. Tedy u MH, v němž jsme detekovali největší
množství PrPTSE. Na základě těchto výsledků jsme dospěli k závěru, že nejsme
tímto způsobem schopni určit množství nově vzniklého PrPTSE, neboť jsme spolu
s ním detekovali i PrPTSE z inokula použitého k infekci. Naše pozorování odpovídá
dřívějším pozorováním, ve kterých se ukázalo, že během infekce buněk dochází
k adhezi PrPTSE na buňky a je třeba tří pasáží pro vyředění a odmytí původního
PrPTSE z inokula, aby bylo možné detekovat pouze nově vzniklé PrPTSE (Vorberg
et al., 2004a). Greil et al. (Greil et al., 2008) navíc ukázali, že adsorpce PrPTSE

z inokula není závislá na expresi PrPC - dochází k ní i u buněk neexprimujících
PrPC. Zároveň ani nebyla pozorována závislost na prionovém kmeni (Greil et al.,
2008). Naše výsledky se shodují s těmito pozorováními - k adsorpci PrPTSE z inokula
docházelo na povrchu všech buněk včetně těch, které měly sníženou expresi PrPC

(buňky rezistentní k efektivnímu přenosu prionové infekce). K adsorpci PrPTSE na
povrch buněk docházelo nezávisle na použitém prionové kmeni.

Oproti předchozím výsledkům (Greil et al., 2008) se nám nezdařilo odmytí
PrPTSE z povrchu buněk. Nebyli jsme proto tímto způsobem schopni určit množství
nově propagovaného PrPTSE po infekci stacionárních a exponenciálních buněk.
Po skončení infekce exponenciálních a stacionárních buněk jsme tyto buňky dále
pasážovali (stacionární buňky začaly být po skončení infekce opět pasážovány
společně s exponenciálními buňkami). Dále jsme provedli detekci PrPTSE po třetí
pasáži od infekce. Tato detekce PrPTSE ukázala, že ve stacionárních buňkách dochází
k propagaci PrPTSE. Avšak množství detekovaného nově vniklého PrPTSE bylo
u těchto buněk ve srovnání s exponenciálními buňkami signifikantně nižší. A to
i přes to, že u stacionárních buněk bylo detekováno vyšší množství PrPC. Z toho lze
usoudit, že senzitivita buněk k infekci není přímo závislá na míře exprese PrPC, což
je ve shodě s výsledky předchozích in vitro i in vivo experimentů (Maas et al., 2007)
(Bueler et al., 1993).

Předpokládali jsme, že buňky ve stacionární fázi růstu budou efektivněji



6 Diskuze 66

infikovatelné ve srovnání se s neustále se dělící kulturou. Proto jsme porovnávali
množství propagované PrPTSE po infekci stacionárních a exponenciálních buněk.
Výsledky našich experimentů nepotvrdily naše očekávání, že u buněk ve stacionární
růstové fázi bude docházet k větší propagaci PrPTSE. Důvodem pozorovaných
rozdílů v míře propagace PrPTSE po infekci exponenciálních a stacionárních buněk
mohou být rozdílné metabolické pochody u těchto buněk. U stacionárních buněk
vytvořených kultivací v médiu se sníženým obsahem séra zřejmě dochází ke
snížení metabolismu těchto buněk a zároveň tak i k ovlivnění metabolických drah
nezbytných pro internalizaci PrPTSE z inokula a propagaci nového PrPTSE. To
ukazuje, že CAD5 buňky uvedené do stacionární fáze růstu tímto způsobem nejsou
vhodným modelem pro studium šíření a propagace prionové infekce ve stacionárních
buňkách.

Vhodným modelem pro zkoumání podmínek přenosu a propagace prionové
infekce in vitro s ohledem na přiblížení se podmínkám in vivo by mohly být např.
buňky diferenciované pomocí butyrátu sodného (Ghaemmaghami et al., 2009). Při
pilotních pokusech s diferenciací CAD5 buněk butyrátem sodným jsme zaznamenali
efektivní diferenciaci CAD5. Pro zpřesnění výsledků a zjištění rozdílů v množství
PrPTSE u infikovaných CAD5 buněk a kontrolních buněk se sníženou expresí PrPC

v exponenciální a stacionární fázi by bylo vhodné použít i senzitivnější metodu
detekce PrPTSE s možností její kvantifikace. Takovou metodou je např. scrapie
buněčný test (Klohn et al., 2003), který je ve srovnání z buněčným blotem přibližně
o čtyři řády citlivější a navíc oproti němu umožňuje promytí buněk před samotnou
detekcí.

Role buněčného kontaktu při přenosu prionů O přesném mechanismu šíření
prionové infekce v organizmu není mnoho známo. V průběhu prionového onemocnění
dochází k šíření PrPTSE z periferie do CNS. Během šíření prionové infekce tak dochází
k infekci nejrůznějších tkání a buněk v závislosti na použitém prionovém kmeni.
Avšak přesné mechanismy stojící za přenosem PrPTSE z buňky na buňku nejsou
přesně známy. Pro studium těchto charakteristik jsou vhodným modelem buněčné
linie, neboť u nich lze lépe sledovat detaily týkající se tohoto přenosu. Jednou ze
základních otázek vztahujících se na studium přenosu je role buněčného kontaktu.

U různých typů buněk byl pozorován přenos PrPTSE mechanismy nezávislými
na buněčném kontaktu (Schatzl et al., 1997) (Fevrier et al., 2004) (Leblanc et al.,
2006) (Maas et al., 2007) (Vella et al., 2007). Předpokládaným mechanismem šíření
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prionové infekce mezi buňkami v podmínkách nepřímého buněčného kontaktu je
přenos PrPTSE exosomy. Je pravděpodobné, že k šíření prionové infekce exozomy
dochází i in vivo. Sekrece exozomů byla totiž in vivo identifikována u celé řady
buněk, např. FDC (Denzer et al., 2000), B buněk (Raposo et al., 1996), retikulocytů
(Pan et al., 1985) nebo trombocytů (Azevedo et al., 2007).

Na druhé straně byly publikovány studie, jejichž výsledky dokumentují přímý
buněčný kontakt jako nezbytný faktor pro přenos PrPTSE mezi buňkami (Kanu
et al., 2002) (Dlakic et al., 2007) (Gousset et al., 2009)). Jednou z nich je studie
Ghaemmaghami et al. (Ghaemmaghami et al., 2007), ve které bylo prokázalo, že
přímá kokultivace neinfekčních a infekčních buněk nevede přednostně k infekci
nových buněk, ale k infekci dceřiných buněk. Další studie dokumentující přenos
infekce mezi CAD5 buňkami v podmínkách přímého kontaktu ukázala na možný
mechanismus horizontálního přenosu prionů mezi buňkami. U CAD5 buněk byl
pozorován přenos PrPTSE mezi buňkami pomocí „tunelujících nanotubulů“ (Gousset
et al., 2009). Tento mechanismus šíření PrPTSE byl pozorován i in vivo u DC a mohl
by tak být jedním z možných mechanismů šíření prionové infekce z periferie do CNS
(Chinnery et al., 2008).

V předkládané práci se nám nově podařilo doložit u CAD5 buněk přenos PrPTSE

nezávislý na buněčném kontaktu. Přenos PrPTSE byl zaznamenán po kokultivaci ne-
infekčních CAD5 buněk s CAD5RML, CAD5ME7 a CAD522L. V původně neinfekčních
CAD5 buňkách byla přítomnost PrPTSE zaznamenána již po třetí pasáži od skončení
nepřímé kokultivace neinfekčních a infekčních buněk. Množství detekovaného PrPTSE

u CAD5 propagujících priony kmenů RML a 22L pak ještě vzrostlo během další
kultivace buněk (druhá detekce přítomnosti PrPTSE byla provedena po deváté
pasáži od kokultivace). To je v souladu s dříve publikovanými studiemi, ve kterých
bylo pomocí SCA ukázáno, že po infekci N2a MHRML dochází, během dalších
pasáží po skončení infekce, k nárůstu počtu infikovaných buněk v kultuře ((Klohn
et al., 2003). U CAD5 buněk kokultivovaných s CAD5ME7 buňkami bylo po třetí
i deváté pasáži množství detekovaného PrPTSE na hranici detekovatelnosti. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o pilotní experiment, nelze spolehlivě interpretovat pozorovaný
rozdíl v případě kmene ME7 ve vztahu k ostatním výsledkům, studiu přenosu
prionů mechanismy nezávislými na buněčném kontaktu se však budeme věnovat
i v budoucnu. Na základě námi získaných výsledků a dřívějších studií zaměřených
na prionové kmeny (Atarashi et al., 2006) se však lze domnívat, že přenos PrPTSE,
mechanismem nezávislým na buněčném kontaktu, je ovlivněn více faktory, a to
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kombinací použitého prionového kmene a buněčného typu, nežli pouze použitým
prionovým kmenem.
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7 Závěr

V této práci se nám podařilo ukázat, že CAD5 buňky mohou být používány ke
studiu charakteristik prionových kmenů různého původu. V tomto směru vyniká
možnost jejich infekce myšími adaptovanými lidskými priony, neboť v současnosti
neexistuje in vitro model pro studium lidských prionových chorob. Možnost infekce
různými prionovými kmeny navíc u CAD5 buněk umožňuje studovat další podmínky
potřebné pro prionovou infekci, např. v této práci byly s CAD5 buňkami provedeny
pilotní experimenty zaměřené na vliv buněčného kontaktu s ohledem na použitý
prionový kmen.

Dále z našich výsledků vyplynulo, že CAD5 buňky uvedené do stacionární fáze
kultivací v médiu se sníženým obsahem séra, nejsou vhodným modelem pro studium
přenosu prionové infekce ve stacionárních buňkách za zvolených podmínek. Neboť
buňky uvedené do stacionární růstové fáze při kultivaci ve zvolených podmínkách
vykazují oproti našim očekáváním charakteristiky odlišné od podmínek in vivo,
kterým jsme se chtěli právě pomocí tohoto modelu přiblížit. Je tedy třeba při
experimentech vždy myslet na to, že CAD5 buňky (obecně tkáňové kultury) jsou na
jedné straně velmi užitečným modelem pro studium prionových onemocnění, avšak
na druhé straně jsou pouze modelem s vlastnostmi ve všech případech ne nezbytně
podobnými podmínkám in vivo.

Součastí této práce bylo také vytvoření modelu pro studium přenosu PrPTSE

v uspořádání přímého buněčného kontaktu s využitím CAD5 buněk, který čeká na
své využití pro sledování rozdílů při přenosu PrPTSE různých prionových kmenů mezi
neinfekčními a infekčními CAD5 buňkami kultivovanými v podmínkách přímého
buněčného kontaktu.
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