
Abstrakt

Prionová onemocnění jsou smrtelná neurodegenerativní onemocnění postihu-
jící savce včetně člověka, která jsou charakteristická akumulací patologické
izoformy prionového proteinu (PrPTSE) v mozku. Dříve byla pro studium pri-
onových 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 pro-
cesů spojených s prionovými onemocněními 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 pře-
nos v neuronální buněčné linii CAD5, která je vysoce senzitivní k prionové
infekci. Potvrdili jsme senzitivitu CAD5 buněk k myším adaptovaným prio-
novým kmenům scrapie a přinesli nové zjištění o jejich schopnosti propagovat
myší adaptované priony lidských kmenů a bovinní spongiformní encefalopa-
tie. Senzitivitu CAD5 buněk k infekci různými prionovými kmeny jsme vyu-
žili i v dalších částech této práce. V druhé části jsme se zaměřili na studium
senzitivity buněk k prionové infekci a propagaci prionových kmenů za růz-
ných 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 stacio-
nární 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 ex-
ponenciální 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 použi-
tého 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 priono-
vých 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.
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