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Seznam zkratek a symbolů

Sacharidy a aminokyseliny jsou označeny standardními zkratkami dle doporučení 

IUPAC.

ATB antibiotika

ATP adenosintrifosfát

b hovězí (Bovine)

bp počet párů bází, jednotka délky řetězce DNA

BSA hovězí sérový albumin (Bovine Serum Albumine)

CD označení povrchových molekul leukocytů (Cluster of Differentiation)

CTL cytotoxické T-lymfocyty (Cytotoxic T Lymphocyte)

CRD lektinová doména vázající sacharid (Carbohydrate-Recognition Domain)

DAP 12 DNAX-aktivující protein 12kDa (DNAX-Activating Protein of 12kDA)

DEPC dietylpyrokarbonát

DMSO dimethylsulfoxid

cDNA komplementární deoxyribonukleová kyselina

dNTP směs deoxyribonukleotidtrifosfátů

DTT dithiothreitol

EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová

EP zjednodušená preparace (Easy Prep)

Fc fragment imunoglobulinu po štěpení papainem

FcεRIγ receptor pro Fc část IgE, vysjoká afinita I, gamma polypeptid

HLA hlavní histokompatibilní lidský antigen (Human Leukocyte Antigen)

IFN interferon

Ig imunoglobulin

IL interleukin

IPTG isopropyl-β-D-1-thiogalaktopyranosid

ITAM aktivační motiv imunoreceptorů založený na tyrosinu (Immunoreceptor 
Tyrosin-based Activation Motif)

ITIM inhibiční motiv imunoreceptorů založený na tyrosinu (Immunoreceptor 
Tyrosin-based Inhibition Motif)

KIR zabíječský receptor imunoglobulinového typu (Killer Ig-like Receptor)
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KLR označení povrchového leukocytárního receptoru (Killer Cell Lectin-like 
Receptor)

LB název média (Luria-Bertani)

LRC komplex leukocytárních receptorů (Leucocyte Receptors Complex)

MHC hlavní histokompatibilní komplex (Major Histocompatibility Complex)

NK přirozený zabíječ (Natural Killer)

NKC komplex genů NK buněčných receptorů (Natural Killer Complex)

NKD NK buněčná doména (Natural Killer Domain)

NKG2 skupina receptorů zabíječských buněk 2 (Natural Killer Group 2)

NKR-P1 označení povrchového receptoru NK buněk (Natural Killer Receptor-
Protein 1)

NK-T přirozeně zabíječské T buňky

PBMC mononukleární buňky periferní krve (Peripheral Blood Mononuclear 
Cells)

PCR polymerasová řětězová reakce (Polymerase Chain Reaction)

RNA ribonukleová kyselina

RT reverzní transkripce

S standard

SHIP inositol polyfosfát 5’ fosfatasa (SH2-Domain Containing Inositol 
Polyphosphate 5’ Phosphatase)

SHP tyrosinová fosfatasa obsahující SH2 doménu (SH2-Domain-Containing 
Tyrosin Phosphatase)

TH pomocné T lymfocyty (Helper T Cell)

TCR antigenní receptor T lymfocytů (T Cell Receptor)

Tris tris(hydroxymethyl)aminomethan

X-gal 5-brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-galaktosid
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Abstrakt

NK buňky, které jsou nezbytnou součástí imunitního systému, se dostávají do 

popředí imunologických výzkumů. Získaly velkou pozornost vzhledem k jejich 

cytotoxické schopnosti a vlivu v boji s rakovinou a při transplantacích. I přes to, že od 

jejich objevu uběhlo více jak třicet let a i přes intenzivní výzkum, stále není u některých 

receptorů NK buněk rozřešena struktura, fyziologický ligand či přesná funkce

v organismu. NK buňky jsou obecně schopny přirozeně rozpoznávat a následně

likvidovat nádorové a virem infikované buňky, díky svým receptorům na povrchu 

buňky. Nejméně prozkoumanou skupinou z dosavadních zkoumaných živočichů, avšak 

neméně zajímavou, jsou receptory pocházející z tura domácího (Bos taurus). 

Nejzkoumanějšími receptory jsou CD69 a NKR-P1, a proto jsem se v bakalářské práci 

zabývala přípravou konstruktu jejich extracelulární domény. Výsledky prezentované 

v této bakalářské práci mohou být základem pro další pokusy pro přípravu proteinů, a 

tím v budoucnu mohou pomoci ve veterinární medicíně.
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Abstract

NK cells, necessary components of the immune system, are coming to the front of 

immunological research. They have gained great attention thanks to their cytotoxic 

ability and influence in the fight against cancer and during transplantation. For some of 

NK receptors, their structure, physiological ligand or exact role in the organism is still 

unresolved, despite that over thirty years have passed since their discovery. Generally 

speaking, the NK cells are able to naturally recognize and destroy cancerous or virus 

infected cells using their receptors on the cell surface. The least explored, but 

nonetheless interesting, groups of all the animals that have been examined so far are 

receptors from the domestic ox (Bos taurus). The most explore receptors are CD69 and

NKR-P1, so I dealt with the preparation of their extracelular domain construct. The 

results presented in this thesis may be used as the foundation for further experiments

for the preparation of proteins, and thus may help in the future in veterinary medicine.
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1. Úvod – Přehled literatury

1.1 Imunitní systém

Imunitní systém je soubor mechanismů, jež chrání organismus před napadením 

cizorodými či tělu vlastními nebezpečnými látkami a tím udržuje v organismu trvalou 

homeostázi. Imunocyty (buňky imunitního systému) přes své receptory rozpoznávají 

antigeny, které jsou rozpuštěny v prostředí nebo na povrchu buněk. Imunocyty 

dokážou odlišit potencionálně nebezpečné antigeny abnormálních či jinak poškozených 

buněk, kterým následně zničí fyziologickou aktivitu a vyvolávají v organismu imunitní

odpověď [1].

Schopnost organismu bránit se před napadením škodlivinami může být dvojího 

typu. První a evolučně starší je vrozená tzv. neadaptivní imunita, která je geneticky 

získaná a umožňuje rychle vyvolat imunitní odezvu v organismu, řádově v minutách, 

jelikož její imunitní buňky a molekuly jsou v organismu přítomny předem. Specifické 

rozpoznávání zajišťují NK buňky a nespecifické zabezpečují fagocytující buňky 

a humorální složky (komplementový systém, interferony, lektiny a sérové proteiny), 

jejichž funkční podstatou je rozeznání společných strukturních rysů typických pro 

mikroorganismy [2] [3].

Druhým evolučně mladším a pomalejším mechanismem (imunologická odpověď se 

dostaví za několik dní až týdnů) je adaptivní imunita, jež se vytváří až po prvotním 

setkání s daným antigenem. Je zprostředkována se přes antigenně specifické receptory 

lymfocytů (buněčná složka) a přes protilátky produkované lymfocyty tzv. rozpustné 

receptory (humorální složka) [2] [3].
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1.2 Bílé krvinky

Na fungování imunitního systému se podílí bílé krvinky (leukocyty), které tvoří 

tzv. buněčnou imunitu. Všechny krvinky (tedy i leukocyty) a krevní destičky se vytváří 

z pluripotentních kmenových buněk přítomných v kostní dřeni (Obr. 1.1) [4].

Obr. 1. 1 Diferenciace pluripotentních buněk [5]

Působením různých faktorů mohou diferencovat do dvou základních 

multipotentních linií (myeloidní a lymfoidní) a dále pak přes progenitorové buňky 

dozrávají do různých specifických typů leukocytů. Z myeloidní řady, která je základem 

nespecifické imunity, se vytváří monocyty (další možnost diferenciace na makrofágy), 

tři druhy granulocytů (neutrofily, eozinofily a bazofily), dendritické buňky a mimo jiné 

i erytrocyty a trombocyty, které však mají odlišnou hlavní funkci než výše jmenované 

buňky. Mnoho z myeloidních buněk dovede produkovat cytokiny a díky přítomnosti 

kontraktilních bílkovin v cytoplasmě mohou fagocytovat. Z lymfoidní řady se vytváří 

B lymfocyty, T lymfocyty a NK buňky. Lymfocyty jako jediné buňky dovedou i ve zralé 

formě proliferovat a specificky rozpoznat antigeny, tudíž jsou výkonnými buňkami 

adaptivní imunity. Část těchto lymfocytů se diferencuje na paměťové buňky, které jsou
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při dalším opakovaném rozpoznání antigenu rychle zaktivovány a spustí rychlejší a 

efektivnější imunitní odpověď [3] [4].

1.3 NK buňky

V periferní krvi se vyskytuje 10-15% velkých granulárních lymfocytů bez 

povrchových receptorů typických pro B a T lymfocyty a původně byly nazvány jako 

nulové buňky [6]. V 70. letech byly NK buňky definovány a pojmenovány dle své 

funkčnosti (natural killers – přirození zabíječi) a byly poprvé popsány jako skupina 

lymfocytů s výraznou cytotoxicitou, která je schopna přirozeně a rychle zabíjet některé 

nádorové, leukemické a virem či bakteriemi napadené buňky [7]. Tuto schopnost mají

bez předchozí stimulace s daným antigenem i přesto, že na rozdíl od lymfocytů 

neobsahují antigenně specifické receptory. Proto se NK buňky řadí do vrozené 

specifické imunity [8]. Nedávné objevy o jejich souhře s dendritickými buňkami 

prokázaly, že NK buňky se významně podílejí na nástupu a tvarování adaptivní buněčné 

imunitní odpovědi, při transplantacích, rakovině, napadení viry, bakteriemi a 

parazity [9] [10]. U lidí a primátů jsou NK buňky zkoumány ve spojitosti s AIDS

a dalšími autoimunitními onemocněními [11] [12]. Jsou významně přítomny v placentě 

a zřejmě se podílejí na úspěšnosti reprodukce a vytvoření normálního těhotenství [10].

Ve zvýšené míře byly detekovány u lidských novorozenců a mohou tak vyrovnávat 

relativní nezralost jejich specifické adaptibilní imunity [13].

NK buňky se vyskytují v lymfatických i nelymfatických orgánech. Mimo kostní dřeň 

a lymfatické uzliny se nacházejí v krvi, slezině, játrech, placentě a plicích. Mohou také 

migrovat do míst vzniku zánětu. Procentuální zastoupení v jednotlivých orgánech se liší 

v závislosti na druhu, věku, pohlaví a mnoho dalších odlišnostech organismů [6].

Ačkoliv NK buňky pocházejí z lymfoidní linie, odlišují se od T a B lymfocytů absencí

antigenně specifických receptorů i komplexností rozpoznávání abnormálních buněk

a neprodukují cytokin IL-2 [8]. Naopak přítomnost povrchového receptoru NKp46 je 

podstatným rozlišovacím znakem NK buněk od lymfocytů [14].

Jiný výskyt receptorů je u NK-T lymfocytů, které mají společné znaky s NK buňkami 

i s T lymfocyty. Tyto buňky na svém povrchu nesou receptory charakteristické pro
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NK buňky (například mnou studovaný receptor NKR-P1), ale obsahují i TCR (T cell 

receptor) typu , který je typickým receptorem T lymfocytů [15].

NK buňky společně pak s TC lymfocyty (cytotoxické T lymfocyty, neboli CTL) a

TH1 lymfocyty (pomocné T lymfocyty 1. třídy) jsou význačnými producenty IFN-γ [16].

Další podobnost s TC lymfocyty je mechanismus cytotoxického zabíjení. Působení

TC lymfocytů a NK buněk je navzájem komplementární. TC lymfocyty jsou schopny 

rozpoznávat jiné MHC I glykoproteiny (major histocompatibility complex I. class) na 

povrchu buněk. Proto některé nádorové a virem infikované buňky potlačují expresi 

MHC I glykoproteinů a tímto ochranným mechanismem se brání útoku TC lymfocytů, na 

což reagují právě NK buňky [16] [17] [18].

Úkolem MHC glykoproteinů je pro imunitní systém rozlišovat antigeny tělu vlastní a 

cizí. MHC glykoproteiny (lidské MHC glykoproteiny se nazývají HLA - human leukocyte 

antigen) tvoří s peptidovými úseky komplexy a dle  původu těchto úseků se rozdělují 

do tříd: z proteinů produkovaných buňkou I. třídy nebo proteinů buňkou pohlcených

II. třídy [2].

Při setkání NK buňky s další buňkou může dojít k inhibici, pokud převažují inhibiční 

(negativní) signály, nebo k aktivaci pokud převažují aktivační signály, které jsou vysílány

prostřednictvím receptorů, pokud buňka obsahuje abnormální množství 

MHC I glykoproteinů. Tento deficit umí rozpoznat a reagovat na něj i bez předchozí 

senzibilizace NK buňky, což se vysvětluje tzv. missing self hypotézou [19] [20].

Aktivace NK buněk se pohybuje v řádu několika minut až hodin, je tudíž velmi rychlá 

a bez nutnosti čekání na imunitní odpověď organismu, proto zasahují dříve než 

TC lymfocyty a než se vyprodukují protilátky z B lymfocytů, čímž jsou v roli obránců 

první linie imunitního systému. Intenzita a kvalita cytokinové a cytotoxické odpovědi se 

odvíjí od kooperace s dalšími imunocyty. Na aktivaci se podílejí hlavně dendritické 

buňky, kdy po jejich spojeni s NK buňkami a vzniku tzv. stimulační synapse se na povrch 

NK buněk začne vylučovat IL-12. Tento cytokin je důležitým induktorem aktivace 

buňky, která je spojená se sekrecí IFN-γ [16] [21]. Tím se zvýší cytotoxicita NK buňky,

v jejíž cytoplasmě se vyskytují cytotoxické granule, obsahující perforin a granzymy,
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které při styku buněk sekretují svůj vnitřek do synaptické štěrbiny mezi oběma 

buňkami. Perforin po zakomponování do membrány hostitelské buňky zpolymeruje a 

tím vytvoří malý pór sloužící jako cesta vstupu granzymů, jež aktivují pomocí kaspáz

kaskádu reakcí zakončenou apoptickou smrtí buňky. Takto vyvolávají smrt alogenních

i autogenních buněk po vyvolání stresu z virové infekce či maligní transformace [22].

1.4 NK receptory

NK buňky obsahují proteiny (receptory), které přenášejí specifický signál mezi 

povrchem cytoplazmatické membrány a vnitřkem buňky.

Jsou geneticky kódovány buď na NK genovém komplexu (NKC) anebo na komplexu 

leukocytových receptorů (LRC). LRC kóduje imunoglobulinové receptory rodiny KIR 

(Killer Imunoglobuline Receptor), které byly prvně objeveny v lidských NK buňkách. 

NKC kóduje C-lektinové receptory, které obsahují CRD (carbohydrate recognition 

domain), což je sacharidy vázající doména s vazebnou aktivitou vyžadující přítomnost 

vápenatého iontu a mají schopnost vázat sacharidy beze změny struktury. Receptory 

NK buněk se řadí do V. skupiny C-lektinových receptorů a jsou to transmembránové 

proteiny II. druhu s C-koncem v extracelulární a N-koncem v cytoplasmatické části

buňky. Fyziologicky se vyskytují obvykle jako dimery, obsahující v extracelulární

doméně nejčastěji šest cysteinových zbytků tvořící disulfidické můstky [23] [24]. NKC 

zahrnuje několik rodin genů, včetně Ly-49 (u myší, potkanů a skotu), NKR-P1 (u myší, 

potkanů, skotu a člověka), NKG2 (u lidí, skotu a potkanů) a CD94 (u lidí). NK receptory 

mohou aktivovat nebo inhibovat funkci NK buněk a v rámci téže rodiny mohou mít 

receptory protichůdné funkce [25].

U NK buněk jsou exprimovány dva typy povrchových receptorů: aktivační a 

inhibiční. Aktivační receptory jsou charakteristické velmi krátkou aminokyselinovou 

sekvencí v intracelulární části membrány obsahující ITAM (imunoreceptorový aktivační 

motiv tyrosinového typu), o sekvenci aminokyselin D/ExxYxxL/I oddělených šesti až 

osmi aminokyselinami od sekvence YxxL/I, kde x označuje libovolnou aminokyselinu. 

Receptory jsou pevně spojeny s adaptorovými molekulami, což mohou být například 

molekuly DAP12, FcεRIγ, CD3ζ. Přenos signálu se uskutečňuje buď fosforylací tyrosinu 



17

v ITAM protein-tyrosin kinázou či seskupením G-proteinů s receptory, které se po 

navázání ligandu na receptor odpojí. Do této skupiny patří bovinní NKR-P1, NKG-2D, 

CD69 [26] [27].

Inhibiční receptory mají delší intracelulární část a obsahují ITIM (imunoreceptorový 

inhibiční motiv tyrosinového typu), se sekvencí I/S/V/LxYxxL/V. Po navázání 

specifických ligandů dochází k fosforylaci tyrosinu v ITIM, což aktivuje některé fosfatasy 

(SHP1, SHP2 a SHIP), ty pak zruší fosforylační dráhy vedoucí k aktivaci cytotoxicity, čímž 

ji inhibují. K této kategorii se řadí lidské KIR2DL [16] [28].

1.4.1 Bovinní NK receptory

Dle fylogenetického stromu (Obr. 1.2 na str. 18) bovinní NK receptory (značené b)

mají velkou podobnost s lidskými (značené h), a proto se na základě spolupráce s Dr. 

Karlem Klischem, z Institute of Animal Health UK, začalo s jejich výzkumem. NK buňky

u skotu můžeme identifikovat na základě fenotypové definice CD3(-), CD2(+) a 

NKp46(+), což je shodné s fenotypovým značením ostatních NK buněčných populací 

jiných zvířat [13] [29]. U skotu se vyskytují dva druhy receptorů. Imunoglobulinové 

receptory, patřící do rodiny KIR (4 geny), kódované LRC na 18 chromozomu, u kterých 

se prokázala existence rozdílných signalizačních motivů, což se předpokládalo, že se 

vyskytuje pouze u primátů [30].Bovinní C-lektinové receptory jsou kódované NKC, 

který se vyskytuje na 5. chromozomu. Byl objeven jeden receptor patřící do rodiny Ly-

49 s ITIM, což potvrzuje hypotézu, že existence více Ly-49 genů se vyskytuje pouze

u hlodavců [31]. Dále byly objeveny geny pro další C-lektinové receptory patřící do 

rodiny NKRP1 a NKG2 [32]. Podrobně byl zkoumán receptor NKG2D, u kterého byl 

objeven ITAM a adaptorové molekuly DAP10 a DAP12, což se vyskytuje i u lidského, 

myšího a prasečího homologu [33]. Nyní jsou studovány důležité role NK buněk

u důležitých infekčních onemocnění skotu [10]. Poslední výzkumy dokázaly významně 

vyšší podíl perforinu dospělého skotu než u telat [13]. Také se prokázalo, že

u novorozených telat mladších osmi dní se v krvi vyskytuje až o 30 % menší počet NK 

buněk než je tomu u starších telat. Po stimulaci jsou však schopny 4-5x více produkovat 

IL-12. NK buňky u novorozených telat jsou tak více cytotoxické než u starších telat, což 

kompenzuje nedostatečně rozvinutou specifickou imunitu novorozenců [29].
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Obr. 1.2 Fylogenetický strom příbuznosti NK receptorů

1.4.2 CD69

CD69 je C-lektinový receptor označovaný jako časně aktivační antigen leukocytů, 

protože po aktivaci buňky se ihned začne exprimovat na povrch NK buňky. Přestože 

jsou dobře popsány receptory pocházející z člověka, myši a potkana, o receptoru ze 

skotu není mnoho informací. Byla prokázána téměř 80% identita sekvence nukleotidů 

s lidským CD69. [34]

1.4.3 NKR-P1

NKR-P1 je důležitý aktivační receptor na povrchu NK buněk a je také označován jako 

receptor KLRB-1b. Identita s lidskou sekvencí nukleotidů NKR-P1 je přibližně

80 % [32] [35].



19

2. Cíl práce

 Připravit cDNA bovinních NK receptorů

 Připravit expresní plazmidy pro extracelulární části bovinních

CD69 , NKR-P1

 Připravit dostatečné zásobní množství těchto plazmidů pro následné 

experimenty
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3. Materiál

 Analytické váhy AL54 Gilson, USA

 Automatické pipety P2-P1000 Gilson, USA

 Automatický sekvenátor Procise 491 Applied Biosystems, USA

 Centrifuga Avanti J-26 XP Beckman, USA

 Centrifuga Z383K Hermle, Německo

 Centrifuga J-6M Beckman, USA

 Centrifuga VSMC-13 Shelton scientific, USA

 Centrifuga Z 233 MK-2 Hermle, Německo

 Centrifuga stolní Spektrofuge 16M Edison, USA

 JETQUICK Gel Extraction Spin Kit Genomed, Německo

 JETSPIN Plazmid Maxiprep Kit Genomed, Německo

 Ledovač UBE 50-35 Ziegra, Německo

 Luminiscenční analyzátor LAS-1000 CH Fuji photo film, Japonsko

 Magnetická míchačka MM 2A Lab.přístroje Praha, ČR

 Mrazící box (-20 °C) Zanussi, Itálie

 Mrazící box (-80 °C) Bio freezer Forma scientific, USA

 pH metr Φ 200 Beckman, USA

 Předvážky HF-1200 G AND, USA

 Rotační vakuová odparka – SpeedVac RC 10.10 Jouan, Francie

 Souprava pro agarosovou elektroforézu Sigma, USA

 Souprava pro filtraci za sníženého tlaku Sigma-Aldrich, USA

 Spektrofotometr DU-70 Beckman, USA

 Termocykler Eppendorf, Německo

 Termostatovaný mixér Eppendorf, Německo

 Termostat BT 120M Lab.přístroje Praha, ČR

 Třepačka VELP Scientifica, Itálie

 Třepačka na Erlenmeyerovy baňky Gallenkamp Ltd., UK

 UV lampa UVGL-58 Science Company, USA

 Vortexový mixér VELP Scientifica, Itálie
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 Zdroj deionizované vody MilliQ Millipore, USA

 Zdroj napětí BM 551 Tesla, ČR

3.1 Chemikálie

Všechny použité chemikálie byly minimálně čistoty p.a.

 Agar Oxoid, UK

 Agarosa Serva, USA

 Ampicilin Biotika, SR

 ATP Fermentas, Kanada

 Bacto-trypton Oxoid, UK

 BSA New England Biolabs, USA

 DEPC Sigma, USA

 DMSO Jersey Lab Supply, USA

 dNTP Fermentas, Kanada

 EDTA Jersey Lab Supply, USA

 Ethidiumbromid Jersey Lab Supply, USA

 Ficoll Paque Plus GE HealtCare, UK

 Guanidin hydrochlorid Jersey Lab Supply, USA

 IPTG Sigma, USA

 Kanamycin Serva, USA

 Kvasničný extrakt Imuna Pharm, ČR

 Standard pro agarosovou elektroforézu New England Biolabs, USA

 Tetracyklin Lab  scientific, USA

 TRI-reagent MRC, USA

 Tris-HCl Serva, USA

 X-gal Serva, USA

 Ostatní běžné chemikálie Lachema, ČR
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3.1.1 Enzymy

 BamH I (20000 U/ml) New England Biolabs, USA

 Deep Vent DNA polymerasa (2000 U/ml) New England Biolabs, USA

 DNAasa I (100 U/μl) Sigma, USA

 EcoR I (20000 U/ml) New England Biolabs, USA

 Hind III (20000 U/ml) New England Biolabs, USA

 Kpn I (20000 U/ml) New England Biolabs, USA

 Lysozym Fluka, Švýcarsko

 Nde I (20000 U/ml) New England Biolabs, USA

 Platinum Taq polymerasa (2000 U/ml) Invitrogen, USA

 SuperScript III Invitrogen, USA

 RNAasa A (10 mg/ml) Serva, USA

 Sac I (20000 U/ml) New England Biolabs, USA

 Sma I (20000 U/ml) New England Biolabs, USA

 T4 DNA ligasa (1000 U/μl) Fermentas, Kanada

 Xba I (20000 U/ml) New England Biolabs, USA

3.1.2 Bakteriální kmeny

 E. coli: NovaBlue   E. coli endA1 hsdR17(rK12
– mK12

+) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac F 

’[proA+B+lacIq ZΔM15 ::Tn10] (TetR) Novagen, USA

3.1.3 Vektory 

 pBluescript SK+  (1 μg/μl) Stratagene, USA

 pET-30a(+)  (1 μg/μl) Novagen, USA

 pRSET B (1 μg/μl) Invitrogen, USA
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3.1.4 Oligonukleotidy pro PCR

 přímý primer BOVCD69F Generi Biotech, ČR

5’  tg catatg gga caa tat gca tca tca gcg cca 3’

 zpětný primer BOVCD69R Generi Biotech, ČR

5’  ca aagc tta ttt gga ggg ttt gct aca tat cca 3’

 přímý primer BOVNKRPF Generi Biotech, ČR

5‘  tg catatg tta acg tgt cca atg cac tgg aaa 3‘

 zpětný primery BOVNKRPR Generi Biotech, ČR

5‘  ca aagc tta ctt cag ttc ctt ttg gca gat cca 3’

 oligo (dT)18 Generi Biotech, ČR
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3.1.5 Roztoky a média

 Agarosový gel: agarosa, 40 ml TAE pufru, 2 µl ethidium bromid

 EP pufr: 10 mM Tris (pH = 8,0), 1 mM EDTA, 15 % sacharosa, 

2 mg/ml lysozym, 0,2 mg/ml RNAasa, 0,1 mg/ml BS

 LB agar: 1,5 % agar v LB médiu

 LB médium: 1 % bacto-trypton, 0,5 % kvasničný extrakt, 1 % NaCl, pH = 7,4

 použité koncentrace antibiotik:

 ampicilin 150 μg/ml (zásobní koncentrace 150 mg/ml)

 kanamycin 50 μg/ml (zásobní koncentrace 50 mg/ml)

 tetracyklin 12,5 μg/ml (zásobní koncentrace 5 mg/ml)

 NEB1 pufr: 1 x koncentrovaný: 10 mM Bis-Tris-propan-HCl, 10 mM MgCl2, 

1 mM DTT, pH = 7,0 (New England Biolabs, USA)

 NEB2 pufr: 1 x koncentrovaný: 10 mM Tris, 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl, 

1 mM DTT, pH = 7,9 (New England Biolabs, USA)

 NEB4 pufr: 1 x koncentrovaný: 20 mM Tris-acetát, 50 mM CH3COOK, 10mM

(CH3COO)2Mg, 1 mM DTT, pH = 7,9 (New England Biolabs, USA)

 PCR pufr: Thermo Pol Buffer 10x: 100 mM KCl, 100 mM (NH4)2SO4, 200 mM

Tris, 20 mM MgSO4, 1 % Triton X-100, pH = 8,8 

(New England Biolabs, USA)

 Pufr pro agarosovou elektroforézu: TAE pufr, 1 x koncentrovaný: 40 mM Tris, 

20 mM CH3COOH, 1 mM EDTA 

 Pufr pro T4 DNA ligasu: 1 x koncentrovaný: 50 mM Tris, 10 mM MgCl2, 10 mM 

DTT, 1 mM ATP, 25 μg/ml BSA, pH = 7,5 (Fermentas, Kanada)

 Roztok L1: NaClO4, octan sodný, TBE (Genomed, Německo)

 Roztok L2: ethanol, NaCl, EDTA, Tris (Genomed, Německo)

 Roztok E1, G1, F1: 50 mM Tris (pH = 8,0), 10 mM EDTA, 100 μg/ml RNAasa A

(Genomed, Německo)

 Roztok E2, G2, F2: 200 mM NaOH, 1 % SDS (Genomed, Německo)

 Roztok E3, G3, F3: guanidin hydrochlorid, octan sodný (Genomed, Německo)

 Roztok E6, GX: guanidin hydrochlorid (Genomed, Německo)

 Roztok E4, G4, F4: ethanol, NaCl, EDTA, Tris (Genomed,Německo)
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 Standard pro agarosovou elektroforézu: DNA 100 bp leader 

(New England Biolabs, USA)

 STOP roztok: Loading Dye 6x: 50 % glycerol, bromfenolová modř, TE pufr

(New England Biolabs, USA)

 TE pufr: 10 mM Tris-HCl, 0,5 mM EDTA, pH = 8,0
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4. METODY

4.1 Příprava výchozího materiálu

4.1.1 Odběr vzorků

Vzorky pocházely z jatek firmy Jokoma s.r.o. ve Všeticích u Netvořic od p. Komárka. 

Od každého jatečného zvířete (dva býci) byla odebrána slezina a 500 ml krve. K vzorku 

krve byl přidán antikoagulant EDTA v celkové koncentraci 1 mM a sleziny se zamrazily 

na -80 °C. 

4.1.2 Příprava vzorků krve

Krev byla zpracována dle protokolu na izolaci PBMC (peripheral blood mononuclear 

cells), využívající rozdílných sedimentačních vlastností různých buněk ve Ficollovém 

roztoku při centrifugaci.

V 50ml zkumavkách typu Falcon se 10 ml roztoku Ficoll opatrně převrství 15 ml krve 

a následně odstředí (1000 x g, 20 minut). Na pomezí fází vznikne leukocytární prstenec, 

který byl odsán a odstředěn (1000 x g, 5 min), promyt médiem a opět odstředěn (1000 

x g, 5 minut).

4.1.3 Příprava vzorků sleziny

Z každé sleziny bylo ze dvou míst odebráno 0,5 g vzorku, který byl zhomogenizován 

v homogenizátoru dle Pottera a Elvehjema s roztokem TRI-reagent.

4.2 Izolace RNA

PBMC byly resuspendovány a sleziny homogenizovány s 1 ml TRI-reagent

a zamraženy přes noc na -80 °C, proteiny byly extrahovány chloroformem, RNA v horní 

vodné fázi byla odebrána a sražena isopropanolem, odstředěna (20000 x g, 15 minut) 

a pro lepší rozpustnost ve vodě byly sraženiny promyty 70% etanolem, vysušeny

na vzduchu při laboratorní teplotě a poté rozpuštěny v DEPC vodě (voda opracována 

dietylpyrokarbonátem).
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4.3 Reverzní transkripce

Účelem reverzní transkripce je příprava cDNA z RNA pomocí reverzní transkriptasy.

Do zkumavky prosté nukleas se napipetovalo 3 µl (1 µg/3µl) templátu (RNA vzorku), 

1 µl 50 µM oligo (dT)18, 5 µl 5 µM zpětného primeru, 1 µl 10 mM směsi dNTP. Po dobu 

5 minut se vzorky zahřívaly na teplotu 65 °C, poté se inkubovaly 5 minut na ledu 

a přidalo se 10 µl směsi na přípravu cDNA. Reakce probíhala 50 minut při teplotě 50 °C, 

poté 5 minut při 85 °C a 5 minut na ledu. Přidalo se 0,5 µl RNAsy I (10mg/ml) a směs se 

nechala inkubovat 20 minut při 37 °C.

4.4 PCR – polymerázová řetězová reakce

PCR je metoda používaná pro amplifikaci (namnožení) úseku DNA omezeného 

dvěma známými sekvencemi, k nimž se navrhly na zakázku vyrobené komplementární 

oligonukleotidy. Reakce probíhá díky DNA polymerase, která syntetizuje nové 

komplementární vlákno dle předlohy. Používají se DNA polymerasy s vysokým 

teplotním optimem, aby se reakce mohla několikrát cyklicky opakovat. 

Reakční směs obsahovala 2 µl (10 µg/ml) templátu, 5 µl 5 µM zpětného primeru, 

5 µl 5 µM přímého primeru, 5 µl PCR pufru (10x koncentrovaný), 2 µl 50 mM MgCl2, 

2 µl 10 mM dNTP, 29 µl H2O, 0,4 µl DNA polymerasy.

PCR začíná delší předdenaturací DNA, která se provádí pouze jednou na úplném 

počátku reakce a poté následuje samotný cyklický děj, který se opakuje až 35x a je na 

závěr zakončen prodlouženou polymerací pro dosyntetizování nezpolymerovaných 

úseků DNA. Mikrozkumavky se vzorky se vkládají, až na vyhřátou plotýnku a po 

proběhnutí všech cyklů se do doby vyjmutí z cyklátoru teplota snížila na 4 °C. 

Příklad programu termálního cyklátoru:

 95 °C, 2min - předdenaturace

 cyklus 35x - 95 °C, 30 s – denaturace

- 48 °C, 30 s – nasedání primerů 

- 72 °C, 45 s – polymerace

 72 °C, 6min - dosyntetizování nezpolymerovaných částí
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4.5 Agarosová elektroforéza

Analýza DNA se prováděla agarosovou elektroforézou, která využívá rozdílné 

elektroforetické pohyblivosti fragmentů DNA o nestejných délkách. Přidáním ethidium 

bromidu (který se interkaluje do DNA) do tekutého agarosového gelu (zchlazeného na

40 °C) lze DNA úseky detekovat pod UV zářením. Tímto způsobem lze analyzovat jak 

kvantitu dle intenzity záření, tak velikost DNA přidáním DNA standardu, který obsahuje 

definované různě dlouhé fragmenty. Dle předpokládané velikosti analyzovaných částí 

DNA se připravuje gel s různým procentuálním zastoupením agarosy, vzniklý 

povařením příslušného množství agarosy v 40 ml TAE pufru), s přídavkem 2 µl ethidium 

bromidu (10 mg/ml). Elektroforéza probíhala 45 minut při 40 mA.

K 7 µl vzorku se přidalo 2,5 µl STOP roztoku (vzorkový pufr obsahující glycerol, který 

usnadňuje nanášení vzorků a bromfenolovou modř, jenž umožňuje určení čela 

elektroforézy a tím i její trvání) a směs se napipetovala do jamek agarosového gelu. Po 

doputování čela elektroforézy do dvou třetin gelu, byl gel vyfocen na transiluminátoru 

při 365 nm (dlouhovlnné UV záření snižuje pravděpodobnost vzniku nechtěných mutací 

oproti krátkovlnnému).

4.6 Izolace DNA fragmentů z agarosového gelu

Po potvrzení vzniku správných délek DNA byly skalpelem izolované fragmenty 

vyříznuty z gelu a zpracovány soupravou JETQUICK Gel Extraction Spin Kit od firmy 

Genomed dle návodu, kdy se vyříznutý gel rozpustí v roztoku L1 (na 100 mg gelu 300 µl 

L1 roztoku) třepáním po dobu 15 minut při 50 °C. Vzniklý roztok se poté nanese na 

dodanou kolonku, odstředí se (20000 x g, 1 min), kolonka se promyje 0,5 ml roztokem 

L2, odstředí se (20000 x g, 1 min) a DNA se eluuje přídavkem 50 µl sterilní teplé vody 

a následným odstředěním (20000 x g, 2 min).
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4.7 Ligace

4.7.1 Klasické provedení

Inzert a rozštěpený vektor se smíchají v molárním poměru přibližně 5:1 

(inzert:vektor), přidá se ligační pufr obsahující mimo jiné i ATP, ligasa a směs se nechá 

inkubovat při 16 °C.

4.7.2 Ligace za přítomnosti restriktasy

Klasické provedení legace je možno upravit tak, že se do směsi přidá restrikční 

endonukleasa, která štěpí vektor až do chvíle, kdy ligasa zapojí do vektoru inzert, čímž 

dojde k zániku místa, které endonukleasa rozpoznává. Pokud není endonukleasa 

kompatibilní s ligačním pufrem, je třeba použít pufr pro restrikční štěpení a do směsi 

navíc přidat 1mM ATP.

4.8 Transformace kompetentních buněk

Transformace kompetentních buněk se provádí metodou tepelného šoku, kdy se 

buňky po přidání plazmidu uchovávají na ledu a poté rychle vystaví zvýšené teplotě, 

přičemž přijmou námi složený plazmid. 

Buňky E. coli kmene Nova Blue uchovávané při -80 °C, se nechají pozvolna roztát na 

ledu a poté se k nim připipetuje 100 ng až 1 µg plazmidu na 200 µl buněk a směs se 

nechá inkubovat 20 minut na ledu, pak se na 45 sekund inkubuje při 42 °C a poté se 

umístí na led, kde se k nim přidá 1 ml LB media (prosté ATB) a poté se vloží do 

inkubátoru na 1 hodinu při 37 °C. Směs byla odstředěna (2000 x g, 4 min), supernatant 

odlit a peleta resuspendována se zbytkem media ve zkumavce a sterilně natřena na 

misku s LB agarem obsahujícím selekční ATB a inkubována při 37 °C do doby vzniku 

viditelných kolonií.

Pro snadnější výběr kolonií se použila metoda modro-bílé selekce, kdy kolonie 

buněk obsahující pouze plazmid bez inzertu mají modré zbarvení a kolonie obsahující 

plazmid s inzertem bílé zbarvení. Na misku bylo s předstihem 30 minut rozetřeno 100µl 

100mM IPTG a 20 µl 50 mg/ml X-Gal (rozpuštěný v DMSO). 
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4.9 Zjednodušená izolace plazmidové DNA

Pro vybrání vhodných kolonií je třeba z buněk izolovat plazmid dle EasyPrep 

protokolu (plazmid se uvolní ze zlyzovaných buněk do roztoku přidáním lyzačního EP 

pufru).

Kolonie z misek (v případě modro-bílé selekce vybrány bílé) byly přeneseny 

sterilními párátky do zkumavek s 1 ml LB media s ATB a nechaly se kultivovat třepáním 

(200 ot./min) do druhého dne při 37°C. Následně bylo 0,8 ml noční kultury odstředěno 

(2500 x g, 5 min), supernatant byl odsát a peleta byla resuspendována ve 30 µl EP 

pufru. Směs byla inkubována 10 min na ledu, povařena 90 sekund na vodní lázni

a odstředěna (20000 x g, 10 min). Supernatant obsahující plazmidovou DNA je 

nejčastěji použit k restrikčnímu štěpení.

4.10 Restrikční štěpení

Restrikce využívá specifického štěpení sekvence DNA restrikčními endonukleasami 

a vzniku různě dlouhých fragmentů DNA, které se analyzují agarosovou elektroforézou. 

Ke vzorku (9 µl, maximální množství v reakci 0,5 µg/µl) se přidal 1 µl pufru, 0,3 µl 

restriktasy, případně 0,3 µl BSA (10 mg/ml), který některé restriktasy vyžadují. Štěpení 

probíhalo 1 hodinu při 37 °C a poté se nejčastěji analyzuje agarosovou elektroforézou.

4.11 Velkokapacitní preparace plazmidové DNA

Soupravou JETSPIN Plazmid MaxiPrep Kit od firmy Genomed se zpracovalo dle 

návodu 100 ml noční kultury. Narostlé buňky se odstředily (5000 x g, 10min, 4 °C), 

pelety se opatrně resuspendovaly v 10 ml pufru E1, nechaly 3 minuty odstát s 10 ml 

pufru E2, po přidání 10 ml pufru E3 se vysrážely proteiny a směs se odstředila 

(20000 x g, 10 min). Do ekvilibrovaných kolonek (kolonky promyté 30 ml pufru E4) se 

nanesl supernatant a nechal volně protéct. Kolonka se promyla 60ml pufru E5 

a plazmidová DNA se eluovala 15ml pufru E6 do kyvety.
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4.12 Srážení DNA

Precipitace DNA ve slabě okyseleném etanolu acetátem sodným využívá ztráty 

náboje DNA v tomto prostředí, čímž se sráží a lze ji oddělit centrifugací.

K roztoku DNA se přidá 3 M octan sodný pH=5,2 (objem odpovídající desetině 

objemu preparátu) a 96% ledového etanolu (dva a půl-násobný objem preparátu). 

Směs se promíchá a nechá inkubovat 20 minut při -80 °C, poté se odstředí (20000 x g, 

15 minut, 4 °C), promyje 70% etanolem, odsaje se supernatant, sraženina se vysuší ve 

vakuu.

4.13 Spektrofotometrické stanovení koncentrace DNA

Stanovení koncentrace a čistoty DNA využívá rozdílných hodnot absorbance při 

vlnových délkách 260 nm (maximální absorbanci dusíkatých bází) a 280 nm (absorpce

proteinů). Kvalita se určuje ze správného poměru mezi těmito absorbancemi, u DNA by 

měla být 1,8 až 2. Z hodnoty absorbance při 260 nm se určuje kvantita, kdy se vychází

z empirického vztahu, že roztok o koncentraci DNA 50 µg/ml má jednotkovou 

absorbanci.

Ze vzorku se odeberou 2 µl a 400x se naředí. U tohoto roztoku se na 

spektrofotometru naměří absorbance při 260 a 280nm a vypočítá koncentrace. Je 

zvyklostí přechovávat větší množství DNA v koncentraci 1 mg/ml, a proto byly vzorky 

naředěny na tuto koncentraci, případně zkoncentrovány na přístroji SpeedVac.

4.14 Automatické sekvenování DNA

Při sekvenační reakci se používá fluorescenčně značených primerů v automatickém 

sekvenátoru a prováděl ji Dr. Jürgen Felsberg (MBÚ AV ČR, oddělení buněčné 

a molekulární mikrobiologie).
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5. Výsledky

Našim cílem bylo připravit takové expresní vektory, které budou obsahovat sekvenci 

kódující vybrané bovinní proteiny v rozmezí aminokyselin (AMK) pro receptor CD69 

Gly64-Lys199 (viz Příloha 1) a pro receptor NKR-P1 Leu92-Leu215 (viz Příloha 2). Příprava 

expresního plazmidu obsahuje vložení daného fragmentu DNA do vektoru.

5.1 Příprava cDNA

Vzorky pocházely z jatek firmy Jokoma s.r.o. ve Všeticích u Netvořic od p. Komárka. 

Z jatečných zvířat (dva býci) bylo odebrána slezina a z každé sleziny byly odebrány dva 

vzorky z různých jejích částí a 500 ml krve. K vzorku krve byl přidán antikoagulant EDTA 

v celkové koncentraci 1 mM a sleziny se zamrazily na -80 °C. Z krve se vyizolovaly PBMC 

a společně se vzorky sleziny byli denaturovány TRI-reagens, vyizolovaná RNA byla 

přečištěna extrakcí s chloroformem a srážením s isopropanolem. Reverzní transkripcí 

se RNA převedla na cDNA reverzní transkriptázou SuperScript III. Pro amplifikaci DNA 

inzertu byla zvolena metoda PCR, k níž byly navrženy oligonukleotidové sekvence, pro 

receptor bCD69 přímý primer BOVCD69F a zpětný primery BOVCD69R a pro receptor 

bNKR-P1 přímý primer BOVNKRPF a zpětný primer BOVNKRPR. PCR byla prováděna 

dvakrát s různými polymerasami. Nejprve s Platinum Taq polymerasou, která vytváří

jedno vlákno DNA s adenosinovým přesahem, ale její použití je méně náročné na 

optimalizaci podmínek. Po druhé byla použita Deep Vent polymerasa, která tvoří 

vlákno bez přesahů (na tupé konce).

U programu cyklátoru byla při použití Deep Vent polymarasy optimalizována doba 

nasedání primerů na 45 °C (rozdílné od postupu 4.4).

Výsledný produkt PCR byl analyzován se 100 bp standardem, podle něhož se 

určovala velikost fragmentů, agarosovou elektroforézou (Obr. 5.1 na str. 33). Správné 

fragmenty o velikosti 370bp (pro receptor NKR-P1 2. a 4. dráha) a 400bp (pro receptor 

CD69 8., 10. a 11. dráha) byly vyříznuty a zpracovány gelovou extrakcí a byla s nimi

provedena PCR s Deep Vent polymerasou opět s detekcí na agarosové elektroforéze 

(Obr. 5.2 na str. 33), kde všechny vzorky obsahovaly žádaný inzert a byly zpracovány 

gelovou extrakcí.
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5.2 Ligace do klonovacího vektoru BlueSkript SK+

Takto získaný inzert byl použit na ligaci se současným použitím restriktasy Sma I do 

klonovacího vektoru pBSSK+, který obsahuje selekční gen rezistence na ampicilin a gen, 

který umožňuje modro-bílou selekci. Ligace fragmentů s „tupými konci“ byla vykonána

dle postupu v kapitole 4.7.2 s použitím 0,3 µl T4 DNA ligasy (5 WV/µl), 1 µl NEB 4 pufru 

a 0,3 µl 20mM ATP.

5.3 Transformace do kompetentních buněk Nova Blue

Kompetentní bakterie kmene E. coli, které obsahují gen rezistence na tetracyklin,

byly transformovány produktem ligace metodou tepelného šoku popsanou v kapitole 

4.8. Z misek bylo vybráno 13 bílých kolonií (z celkového počtu 80 bílých a 100 modrých 

kolonií), kterými se naočkovalo LB medium a s jejichž noční kulturou byla provedena 

zjednodušená izolace DNA dle kapitoly 4.9.

Obr. 5.1 Výsledek PCR s Platinum Taq polymerasou na 1,5 % 

agarosovém gelu s použitím standardu S s proužky po 100 

bp

1-4  vzorky slezin z různých míst pro receptor NKR-P1

5-6  vzorky krve z obou býků pro receptor NKR-P1

7-10  vzorky slezin z různých míst pro receptor CD69

11-12  vzorky krve z obou býku pro receptor CD69

Obr. 5.2 Výsledek PCR s Deep Vent 

polymerasou na 1,5 % agarosovém  gelu 

s použitím standardu S s proužky po 100 bp

1 -2  vzorky slezin pro receptor NKR-P1

3-4  vzorky slezin pro receptor CD69

5  vzorek krve pro receptor CD69
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5.4 Restrikční štěpení

Supernatant vzorků CD69 ze zjednodušené izolace (obsahující roztok plazmidu) byl 

smíchán s NEB 2 pufrem a restrikčními endonukleasami BamHI a EcoRI v přítomnosti 

BSA. Supernatant vzorků NKR-P1 byl připipetován k NEB1 pufru a restriktasam 

KpnI a BamHI v přítomnosti BSA. Výsledky restrikce se vyhodnocovaly agarosovou 

elektroforézou (Obr. 5.3 a 5.4).

Jako nejvhodnější pro namnožení ve velkém objemu (100 ml) LB média se vybrala 

pro CD69 receptor 8. kolonie a pro NKR-P1 receptor 4. kolonie, které se dále 

zpracovaly velkokapacitní preparací dle kapitoly 4.11 a srážením DNA dle 4.12. Poté se 

opět provedla kontrolní restrikce pro zjištění směru zaligování inzertu. Výsledky jsou 

vyfoceny (Obr. 5.5 str. 35) a analyzovaly se pomocí mapy vektoru pBSSK+(Obr. 5.6 ve 

zjednodušeném nákresu a Obr. 5.7 kompletní mapa pBSSK+, oboje na str. 35). 

V tabulce (Tab. 5.1 na str. 36) jsou uvedeny možné délky konstruktů a to jak v případě 

zaligování ve směru tak v protisměru. Skutečné naměřené výsledky jsou uvedeny tučně 

a dokazují protisměrnou ligaci inzertu CD69 a u inzertu NKR-P1 po směru vektoru

pBBSK+.

Obr. 5.3 Výsledek kontrolní restrikce po 

ligaci inzertu vzorku CD69 a vektoru pBSSK+ 

s použitím standardu S s proužky po 100 bp

1-8 jednotlivé kolonie

Obr. 5.4 Výsledek kontrolní restrikce po ligaci 

inzertu vzorku NKR-P1 a vektoru pBSSK+ 

s použitím standardu S s proužky po 100 bp

1-5 jednotlivé kolonie



Obr. 5.5 Výsledek kontrolního restrikčního štěpení vzorků CD69 v

a NKR-P1 v pBSSK+ s použitím standardu S

1 - CD69 štěpený Kpn I a Sac I

2 - CD69 štěpený Hind III

3 - CD69 štěpený Hind III a BamH I

4 - CD69 štěpený Hind III a Nde I

5 - NKR-P1 štěpený Kpn I a Sac I

6 - NKR-P1 štěpený HinD III

7 - NKR-P1 štěpený EcoR I

8 - NKR-P1 štěpený Hind III a Nde

Obr. 5.6 Část plazmidu pBSSK+ se zakreslením nejdůležitějších restrikčních míst 

s vzdálenosti počtu nukleotidů od SmaI místa, do kterého se inzert vkláda

Obr.5.7 Sekvence pBSSk+ s

Obr. 5.5 Výsledek kontrolního restrikčního štěpení vzorků CD69 vpBSSK+ 

použitím standardu S s proužky po 100 bp

CD69 štěpený Kpn I a Sac I

CD69 štěpený Hind III a BamH I

CD69 štěpený Hind III a Nde I

P1 štěpený Kpn I a Sac I

P1 štěpený HinD III

P1 štěpený EcoR I

P1 štěpený Hind III a Nde

Obr. 5.6 Část plazmidu pBSSK+ se zakreslením nejdůležitějších restrikčních míst 

vzdálenosti počtu nukleotidů od SmaI místa, do kterého se inzert vkládal

Obr.5.7 Sekvence pBSSk+ s vyznačenými restrikčními místy

35
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Tab. 5.1 Shrnutí výsledků určení směru zaligování inzertu vzorků CD 69 a NKR-P1 v pBSSK+

délky konstruktů

vzorek restriktasa restriktasa po směru proti směru

CD69 Kpn I Sac I 520 520
CD69 Hind III - 430 40
CD69 Hind III BamH I 40 430
CD69 Hind III Nde 400 400

NKR-P1 Kpn I Sac I 490 490
NKR-P1 Hind III - 400 40
NKR-P1 EcoR I - 150 220
NKR-P1 Hind III Nde I 370 370

5.5 Spektrofotometrické stanovení koncentrace DNA

Pro určení čistoty a koncentrace, ale i další zpracování, je potřeba určit koncentraci 

DNA ve vzorku, změřením A při 260 nm a 280 nm, a dle toho ji náležitě zředit či 

zkoncentrovat. Získalo se 343 µg DNA vzorku bCD69 v pBSSK+ a koncentrace byla 

upravena ředěním na hodnotu 1,0 µg/ml. U vzorku  bNKR-P1 bylo získáno 196 µg DNA 

a koncentrace se opět upravila ředěním na hodnotu 1,0 µg/ml.

5.6 Ligace do expresního vektoru

Pro zaligování do expresních vektorů pRSET a pET bylo potřeba inzert vyštěpit 

z klonovacího vektoru pBSSK+ restriktasami Hind III a Nde I (které se zanesly do inzertu 

již na začátku pomocí navržených primerů) dle protokolu 4.10 a stejným způsobem se 

zpracoval vektor. Následně byl otevřený expresní plazmid a vyštěpený inzert vzorku 

zpracován gelovou extrakcí dle kapitoly 4.6 a zaligován pomocí T4 DNA ligasy dle 

kapitoly 4.7.1. Takto připraveným vektorem byly transformovány kompetentní 

bakterie (opět kmen E. coli  Nova Blue) dle kapitoly 4.8. Po zjednodušené izolaci DNA 

dle 4.9 se vzorky zpracovaly restrikčním štěpením s Hind III a Xba I dle kapitoly 4.10 a 

agarosovou elektroforézou určilo se v jakých koloniích je zaligován správný 

inzert (Obr. 5.8). 
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Obr. 5.8 Restrikční štěpení CD69 v pET a NKR-P1 v pRSET s použitím standardu S po 100bp

1 - CD69 v pET -1. kolonie 5 - CD69 v pRSET -2. kolonie

2 - CD69 v pET -2. kolonie 6 -NKR-P1 v pRSET - 1. kolonie

3 - CD69 v pET -3. kolonie 7 - NKR-P1 v pRSET - 2. kolonie

4 - CD69 v pRSET -1. kolonie 8 - NKR-P1 v pRSET - 3. kolonie

Podařilo se ligovat inzert CD69 do vektoru pET-30a(+) (3. dráha) a inzert NKR-P1 do 

vektoru pRSET B (6. dráha). Dané kolonie byly namnoženy ve 100 ml LB media přes noc 

při 37°C a byly zpracovány velkokapacitní preparací dle kapitoly 4.11 a stanovila se 

koncentrace vzorků. Vzorek CD69 v pET30a(+) obsahoval 486 µg DNA a byl naředěn na 

koncentraci 1,0 µg/µl. Výtěžek vzorku NKR-P1 v pRSET byl 1019 µg DNA, a byl naředěn 

na koncentraci 1,0 µg/µl.

5.7 Sekvenace DNA

Ze zásobního roztoku DNA se část odebrala a použila na sekvenaci na automatickém 

sekvenátoru dle kapitoly 4.14, kde se nám definitivně potvrdila očekávaná sekvence 

(viz Příloha 3 a 4). Počátek našeho inzertu začíná v restrikčním místě Nde I, jehož 

sekvence je CATATG a obsahuje iniciační metionin našeho inzertu, kterým se 

rozpoznává místo zahájení translace. Následuje DNA fragment kódující očekávanou 

sekvenci proteinů, která je ukončena STOP kodonem a Hind III místem se sekvencí 

AAGCTT.
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6. Diskuze

Cílem mé práce bylo připravit konstrukty kódující bovinní CD69 a NKR-P1, které by 

dále mohly být použity na získání těchto proteinů. V laboratoři architektury proteinů 

pod vedením Prof. Bezoušky, se pracuje s proteiny CD69 a NKR-P1 z různých 

organismů, již několik let. Nikdy však se zde nepracovalo s proteiny pocházejícími ze 

skotu. Tento nápad, začít zkoumat bovinní NK receptory, se zrodil při spolupráci

s Dr. Karlem Klischem z Institute of Animal Health, UK, který zjistil, že by k těmto 

receptorům mohl být vhodný fyziologický ligand PSG (pregnancy specific glykoprotein).

Pro ověření této hypotézy, je tedy třeba experimovat oba receptory, což bylo 

předmětem mojí práce.

Jako výchozí materiál byla zvolena hovězí slezina a krev, kdy se slezina ukázala jako 

vhodnější materiál, obsahující větší množství NK buněk s těmito receptory na povrchu 

membrány. Tento výsledek mohl být způsoben též částečným sražením krve, k němuž 

došlo i přes přídavek antikoagulantu.

Při experimentech se bez větších problémů podařilo získat cDNA pomocí reverzní 

transkripce a následné PCR jak s polymerasou Platinum Taq, která je méně náročná na 

podmínky reakce, tak i s polymerasou Deep Vent. Takto vzniklý inzert se podařilo 

ligovat ligasou T4 DNA do klonovacího vektoru pBlueSkript SK+ do Sma I restrikčního 

místa. Při kontrolní restrikci se potvrdilo správné zakomponování inzertu. Následovalo 

překlonování inzertů do expresních vektorů pET-30a(+) a pRSET B, které se uskutečnilo 

štěpením restriktasami Nde I a Hind III. Ke klonování se použily dva druhy expresních 

vektorů, což je osvědčené v naší laboratoři a tento postup má větší šanci na úspěšné 

zakomponování inzertu. Inzert CD69 se podařilo ligovat pouze do vektoru pET 30a(+) a 

inzert NKR-P1 se úspěšně ligoval pouze do vektoru pRSET B. Restrikčním štěpením se 

potvrdilo správné zakomponování inzertu do plazmidu a proto bylo připraveno jejich 

zásobní množství. Transformace kompetentních bakterií E. coli kmene Nova Blue byla 

provedena metodou tepelného šoku a bylo připraveno dostatečné množství 

konstruktu o dostatečné čistotě (konstrukt CD69 v pET měl výtěžek 486 µg a konstrukt 

NKR-P1 v pRSET B měl výtěžek 1019 µg. Toto množství odpovídá danému protokolu a 
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je dostatečné pro mnohačetné expresní experimenty pro přípravu proteinu. Správný 

postup všech experimentů byl potvrzen automatickou sekvenací, kde se prokázala 

přítomnost žádaného DNA fragmentu a potvrdila, že během přípravy nedošlo ke vzniku 

žádných mutací.

Byly provedeny pokusy o překlonování inzertů do nového vektoru složeného

z pET 30 a z pET 28a (+) za histidinovou kotvu. Taktéž byl překlonovávan NKR-P1 do pET

28a(+), který je výhodnější při dalším zpracování, ale prozatímní pokusy byly 

neúspěšné.

Nové informace o struktuře receptorů NK buněk jsou užitečné při objasňovaní jejich 

funkce, buněčného rozpoznávání a pomáhají nalézt jejich fyziologické ligandy, což 

může pomoci v klinických studiích zabývající se nádorovým bujením, autoimunitními 

onemocněními a úspěšností reprodukce. V případě bovinních NK receptorů je 

předmětem dlouhodobého zájmu zejména možnost jejich pozorování ve veterinární 

diagnostice. Proto bude zajímavé, pokud se v blízké budoucnosti uskuteční 

experimenty o expresy obou receptorů za účelem získání imunogenů vhodných pro 

přípravu diagnosticky významných protilátek.
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Příloha 1

Bovinní CD 69
01  ggcacgaggctccagcagagactttcactgtaggttggctccacgtgggattaaccagg

61 gggattgtgacaaggatgaagatgaattctgaagatttttctgcaacagagaccagctcc
   -------------------- -M  N  S  E  D  F  S  A  T  E  T  S S

121 ttgcacctgaaaagagaacaacaaagtcatgccactgggacttattctgcaacatatcat
    L  H  L  K  R  E  Q  Q  S  H  A  T  G  T  Y  S  A  T  Y  H

181 gaagggtccattcaagttcctatcccatgtgctgtagtaaacgtggtcttcatcaccact
    E  G  S  I  Q  V  P  I  P  C  A  V  V  N  V  V  F  I  T  T

241 ctcattatagctctcgttgctctatcagtgggccagtacaactgtccaggacaatatgca
    L  I  I  A  L  V  A  L  S  V  G  Q  Y  N  C  P  G  Q  Y  A

301 tcatcagcgccaccaaacacccatgtgtttccatgctcagatgattggattggacacaag
    S  S  A  P  P  N  T  H  V  F  P  C  S  D  D  W  I  G  H  K

361 gggaaatactaccttatttccaagaaaacaaagaactggaccttggcccaaaacttttgc
    G  K  Y  Y  L  I  S  K  K  T  K  N  W  T  L  A  Q  N  F  C

421 tccaaacatggtgccacgcttgctgtcattgattctaaagaggacatgaactttttaaaa
    S  K  H  G  A  T  L  A  V  I  D  S  K  E  D  M  N  F  L  K 

481 caacatgtgggtagagctgaacactggatcgggctgaaaaatgaagctggccagacgtgg
    Q  H  V  G  R  A  E  H  W  I  G  L  K  N  E  A  G  Q  T  W 

541 aaatggtcaaatggccaagaatttaacaactggttcaaccttacggggtctgagaactgt
    K  W  S  N  G  Q  E  F  N  N  W  F  N  L  T  G  S  E  N  C 

601 gcagttctgaacagtgcagagatcagcagcacagaatgtgacaagaatttacactggata
    A  V  L  N  S  A  E  I  S  S  T  E  C  D  K  N  L  H  W  I
  

661 tgtagcaaaccctccaaataaagaggaatcatatttgcttatagacattctaacatqqaa
    C  S  K  P  S  K Stop

Nukleotidová číslovaná sekvence DNA pro receptor CD69 v horním řádku a k tomu příslušná aminokyselinová

sekvence pod ním. Červeně je označena mnou připravovaná extracelulární část proteinu zakončena stop 

kodonem.
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Příloha 2

Bovinní NKR-P1, variant 1
   1 atgagtcacc tccatctctt cttcagatga tattcataag acaaaacaca tcagtagaaa
       E  S P   P  S L   L  Q  M  I   F  I  R   Q  N  T   S V E  K

  61 aaaccagcat ggatgctcaa gagaacagga aggaagcaac agggagacca gttctgttaa
       T  S M   D  A  Q   E  N  R  K   E  A  T   G  R  P   V L  L  T

121 cgtgtccaat gcactggaaa cgaatccgag ataaatgctt atattttagt gaaacttcca
       C  P  M   H  W  K   R  I  R  D   K C  L   Y  F  S   E  T  S  K

181 aaccttggaa tgatagtcta gctgactgtt ccacaagaga atccagtcta ctgcttattc
       P  W  N   D  S L   A  D  C  S   T  R   E  S S L   L  L  I  Q

241 aagatcagga agaattgaga ctcatgcaaa acctgataaa caaagaagga attctgtttt
       D  Q  E   E  L  R   L  M  Q  N   L  I  N   K E  G   I  L  F  W

301 ggattggatt aaattttaca ttatcaggga agagctggaa gtggataaat ggttcctttt
       I  G  L   N  F  T   L  S G  K   S W  K   W  I  N   G  S F  L

361 taaattctaa tatattaccc atttttggtg atgctaaaga agactgctgt gtttacatat
       N  S N   I  L  P   I  F  G  D   A  K E   D  C  C   V Y  I  S

421 caaagacaca atgtatttct gattactgtg ctgcaaaaaa tagatggatc tgccaaaagg
       K T  Q   C  I  S D   Y  C  A   A  K N   R  W  I   C  Q  K  E

481 aactgaagtaa
       L  K  Stop

Nukleotidová číslovaná sekvence DNA receptoru NKR-P1 v horním řádku a k tomu příslušná aminokyselinová 

sekvence pod ním. Červeně je označena mnou připravovaná extracelulární část proteinu zakončena stop 

kodonem.
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Příloha 3

Sekvenace výsledného konstruktu 
CD69 v pET30a(+)

Výsledek sekvenace mnou syntetizované extracelulární části receptoru CD69. V horním řádku je uvedeno číslo 

pozice nukleotidů, jež jsou uvedeny pod nimi, a vycházejí ze signálu pod zkratkami nukleotidů.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CGACCCG AT C G CG AA TTAATAC GACT CACTAT A G G G GAAT T GT GAGC GGATAACAAT T CCCCT CTA GAAATAAT T T T GT T TAACT T TAA GAA GGAGAT AT ACAT

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
T AT G G GACAAT AT GCAT CAT CA GCGCCACCAAACACCCA T GT GT T T CCAT GCT CAGAT GAT T GGAT T GGACACAA GGGGAAAT ACTACCT T AT T T CCAA GAA

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
AAACAA AGAACT GGACCT T GGCCCAAAACT T T T GC TCCAAACAT GGT GCCACGC T T GCT GT CAT T GAT T CTAAA GAGGACAT GAAC T T T T TAAAACAA CAT GT

310 320 330 340 350 360 370 380 390 400
T G GGTAGA GCT GAACACT G GAT CGGGCT GAAAAAT GAAGCT GGCCAGACGT GGAAAT GGT CAAAT GGCCAA GAAT T TAACAAC T GGT T CAAC CT TACGGGGT

410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510
T CT GAGAACT GT GCAGT T CT GAACA GT GCAGAGAT CA GCA GCACAGAAT GT GACAA GAAT T TACACT G GAT AT GTA GCAA ACCC TC CAAATA AGCT T GC GGCC
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Příloha 4

Sekvenace výsledného konstruktu 
NKR-P1 v pRSET

Výsledek sekvenace mnou syntetizované extracelulární části receptoru NKR-P1. V horním řádku je uvedeno číslo 

pozice nukleotidů, jež jsou uvedeny pod nimi, a vycházejí ze signálu pod zkratkami nukleotidů.

10 20 30 40 50 60 70 80 90
CG AA T C TC T G A T AT T T T GT T T A CT T TAA GAA GGAGAT AT ACAT A T GT TAAC GT GT CCAA T GCACT G GAAACGAAT CC GAGATAAAT GCT TATAT T T

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
TA GT GAAACT T CCAAA CCT T GGAAT GAT A GT C TA GCT GACT GT T CCACAA GAGAAT CCA GT CTAC T GC T TAT T CAA GAT CA GGAAGAAT T GAGACT CAT GCA

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
AAAACCT GAT AAACAAA GAA GGAAT T CT GT T TT GGAT T GGAT TAAAT T T TACAT TAT CA GGGAAGAGCT GGAAGT GGAT AAAT GGT T CC T T T T TAAAT T CTAA

310 320 330 340 350 360 370 380 390 400
T AT AT TACCCA T T T T T GGT GAT GCTAAAGAAGACT GC T GT GT TTACAT AT CAAA GACACAAT GT AT T T CT GAT TACT GT GCT GCAAAAAAT AGAT GGAT CT

410 420 430 440 450 460 470 480 490 500
GC CAAAAGGAACT GCAGTAAGCT TGAT CC GGC TGCTAACAAA GCCCGAAAGGAAGC T GAGT T GGCT GC T GCCACCGCT GAGCAAT AACTA GCAT AACCCCT T
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