
Svoluji k zapůjčení své diplomové práce ke studijním účelům a prosím, aby byla vedena 

přesná evidence vypůjčovatelů. Převzaté údaje je vypůjčovatel povinen řádně odcitovat. 



 1 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 

 

 
Studijní program: Biologie 

Studijní obor: Genetika, molekulární biologie a virologie 

 

 

 
 

 

Bc. Jiřina Suchanová 
 

 

 

Cílení umělých virových partikulí polyomaviru na buňky nádoru prostaty 

 

Targeting of polyomavirus virus-like particles to prostate cancer cells  

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

Školitel:  RNDr. Hana Španielová, Ph.D. 
 

 

 

Praha, 2012 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny 

použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její část nebyla předložena k získání 

jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

 

 

 

 
V Praze, 27.8.2012  

 

........................................  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji RNDr. Haně Španielové, Ph.D. za neocenitelnou pomoc, rady a připomínky, které 

mi poskytovala během vypracovávání této diplomové práce. 

Děkuji doc. RNDr. Jitce Forstové, CSc. za cenné rady. 

Děkuji Mgr. Martinu Fraiberkovi, RNDr. Jitce Štokrové, CSc. a Mgr. Vojtěchu Žílovi za 

zhotovení elektronmikroskopických snímků. 

Děkuji Mgr. Lence Horníkové, Ph.D. za pomoc při konfokální mikroskopii. 

Děkuji RNDr. Martinu Pospíškovi, Ph.D. za pomoc při gelové filtraci a zapůjčení kolony. 

Děkuji RNDr. Radovanu Fišerovi, Ph.D. za zapůjčení analyzátoru rozptylu světla a za 

pomoc a rady při měření rozptylu světla. 

Děkuji Mgr. Janu Tykvartovi za poskytnutí SPR technologie a pomoc při měření. 

Děkuji RNDr. Pavlu Šáchovi, Ph.D. za poskytnutí biotinylovaného PSMA proteinu a 

protilátky proti tomuto proteinu a za rady týkající se metody „pull-down assay“. 

Děkuji všem spolupracovníkům z laboratoře 006 a 004 za vytvoření příjemného 

pracovního prostředí.  

 

Svým rodičům děkuji za umožnění studia, za morální a duševní podporu děkuji především 

své rodině a přátelům. 



 4 

Tato práce vznikla v letech 2010 – 2012 za podpory Centra 1M138896301 „Nová 

antivirotika a antineoplastika“ ID 1M0508 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky, Výzkumného záměru MSM0021620858 Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky a grantu GAČR P302/10/P118. 

  

 



 5 

Abstrakt 
 

Cílem této práce je prozkoumat potenciál, který nabízejí umělé virové částice (virus-like 

particles, VLPs) odvozené od myšího polyomaviru (MPyV) jako vektory pro řízenou 

dopravu terapeutických a diagnostických látek do specifických buněk. Hlavní kapsidový 

protein myšího polyomaviru má schopnost se samovolně uspořádávat do neinfekčních   

VLPs. Naší snahou je přesměrovat vazbu VLPs z přirozeného receptoru na prostatické 

nádorové buňky pomocí změny v povrchové smyčce proteinu VP1, která je odpovědná za 

vazbu na receptor. Do BC smyčky VP1 proteinu jsme inzercí nebo záměnou vložili 

sekvenci peptidového ligandu CTITSKRTC, který se váže na prostatický specifický 

membránový antigen (PSMA). Tyto modifikace neměly vliv na stabilitu částic a v případě 

záměny došlo ke ztrátě schopnosti VP1 proteinu vázat přirozený receptor. Specifická 

vazba modifikovaných VLPs na PSMA byla testována metodou “pull-down assay” a 

technologií rezonance povrchových plazmonů. Abychom mohli dále využít tyto VLPs pro 

dopravu látek do buněk, testovali jsme různé způsoby jejich přípravy. Pomocí metody 

zabalení DNA do VLPs v přítomnosti jaderných extraktů, která napodobuje in vivo 

podmínky, se nám sice nepodařilo produkovat pseudokapsidy, ale úspěšně jsme 

optimalizovali postup pro rozložení a opětovné složení purifikovaných částic. Tento 

postup bude dále použit pro in vitro zabalení látek do VLPs. Také se nám podařilo zavést 

novou metodu pro sledování rozložení a opětovného složení částic založenou na analýze 

rozptylu světla. 

 

 

 

Klíčová slova:  myší polyomavirus, umělé virové částice, cílení, PSMA, doprava látek 
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Abstract 

  

The aim of this thesis is to investigate the targeting potential of mouse polyomavirus 

(MPyV) based virus-like particles (VLPs) as vectors for directed cell delivery of 

therapeutic or diagnostic compounds. Major capsid protein VP1 of MPyV is able to 

selfassemble into the noninfectious VLPs. Our main goal is to retarget these VLPs from its 

native receptor to the prostatic cancer cells by changing the receptor binding site in the 

surface-exposed loop of VP1. We introduced a peptide ligand CTITSKRTC, which binds 

prostate-specific membrane antigen (PSMA), by insertion or substitution into BC loop of 

VP1. These modifications did not change the stability of the particles and genetic 

substitution prevented the native receptor binding. PSMA-specific binding of modified 

VLPs was tested by pull-down assay and surface plasmon resonance. In order to further 

utilize these VLPs, we tested several approaches for preparation of VLPs as vehicles for 

compounds delivery into eukaryotic cells. Although the method for encapsidation of the 

DNA into the VLPs in cellular nuclear extracts, which mimic the in vivo conditions, did 

not enabled us to produce pseudocapsids, we successfully optimized procedure for 

dissassembly and reassembly of purified particles. This method will be use for 

encapsidation of molecules into the VLPs in vitro. Moreover, we used light scattering as 

novel approach for VLPs dissassembly and reassembly monitoring.  

 

 

Key words: mouse polyomavirus, virus-like particles, targeting, PSMA, compounds 

delivery 
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Seznam zkratek 
 

AcMNPV Autographa californica Multiple Nuclear Polyhedrosis Virus 

AcVP1/tVP3 rekombinantní bakulovirus produkující protein VP1 a 

 zkrácenou formu proteinu VP3 

AcVP1-BCins/tVP3 rekombinantní bakulovirus produkující protein VP1 s vloženou 

 sekvencí peptidového ligandu vázajícího PSMA do BC smyčky a 

 zkrácenou formu proteinu VP3 

AcVP1-BCsub/tVP3 rekombinantní bakulovirus produkující protein VP1 se zaměněnou 

 sekvencí peptidového ligandu vázajícího PSMA v BC smyčce a 

 zkrácenou formu proteinu VP3 

APS persíran amonný 

bBCins bakmid s vloženým peptidovým ligendem vázajícím PSMA do BC 

smyčky VP1 proteinu 

bBCsub bakmid se zaměněným peptidovým ligendem vázajícím PSMA v 

BC smyčce VP1 proteinu 

bBCwt bakmid bez modifikací 

BCins označení pro vložení sekvence peptidového ligandu vázajícího se 

na PSMA do BC smyčky VP1 proteinu  

BCsub označení pro nahrazení sekvence v BC smyčce VP1 proteinu za 

sekvenci peptidového ligandu vázajícího se na PSMA  

BCwt označení pro VP1 protein bez modifikací 

bp páry bází 

BSA bovinní sérum albumin 

CCMV „Cowpea chlorotic mottle virus“ 

CHO  buněčná linie z vaječníků čínského křečka (Chinese Hamster 

Ovary) 

CPMV „Cowpea mosaic virus“ 

CPV „Canine parvovirus“ 

dH2O destilovaná voda  

ddH2O demineralizovaná voda 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

dNTP deoxynukleotid trifosfát 
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dpi dny po infekci 

DTT dithiotreitol 

DOTA 1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1,4,7,10-tetraacetylová kyselina 

EDC ethyl(dimethylaminopropyl) karbodiimid 

EDTA ethylendiamintetraacetát disodný 

EGF epidermální růstový faktor 

EGTA kyselina ethylenglykol-bis(β-aminoethyl)-N,N,N´,N´-tetraoctová 

EtBr ethidium bromid 

FCS fetální telecí sérum 

GFP zelený fluorescenční protein 

HPV lidský papillomavirus 

IPTG isopropyl-β-D-thiogalaktosid 

kDa tisíc daltonů 

LT velký T-antigen 

MOPS 3-morfolinopropan-1-sulfonová kyselina 

MPyV myší polyomavirus 

MT střední T-antigen 

NHS N-hydroxysukcimid 

NLS jaderná lokalizační sekvence 

OD optická denzita 

ori počátek replikace 

pBCins plazmid FastBacDUAL-VP1/tVP3 s vloženým peptidovým 

ligendem vázajícím PSMA do BC smyčky VP1 proteinu 

pBCsub plazmid FastBacDUAL-VP1/tVP3 se zaměněným peptidovým 

ligendem vázajícím PSMA v BC smyčce VP1 proteinu 

pBCwt plazmid FastBacDUAL-VP1/tVP3 bez modifikací 

PCR polymerázová řetězová reakce 

PFU plak formující jednotky 

PSMA membránový antigen specifický pro rakovinu prostaty 

RNA ribonukleová kyselina 

RNáza ribonukleáza 

rpm otáčky za minutu 

RTG rentgenový 

SA10 10mM acetát sodný, pH = 5 
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SDS dodecylsulfát sodný 

SDS-PAGE SDS proteinová elektroforéza 

SPR povrchová rezonance plazmonů 

ST malý T-antigen 

SV40 opičí polyomavirus (simian vacuolating virus 40) 

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

TK   tkáňové kultury 

TRIS     tris - (hydroxymethyl) - aminomethan 

VLPs „Virus-like particles“, umělé virové částice 

VLPs-BCins umělé virové částice složené z proteinu VP1 s vloženou sekvencí 

 peptidového ligandu vázajícího se na PSMA a zkrácené formy 

proteinu VP3 

VLPs-BCsub umělé virové částice složené z proteinu VP1 se zaměněnou 

sekvencí peptidového ligandu vázajícího se na PSMA a zkrácené 

formy proteinu VP3 

VLPs-BCwt umělé virové částice složené z proteinu VP1 a zkrácené formy 

proteinu VP3 

VP1 virový protein 1 (hlavní kapsidový protein polyomaviru) 

VP3 virový protein 3 (minoritní kapsidový protein polyomaviru) 
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Detailní studium virů a pochopení molekulárních mechanismů využívaných 

v průběhu infekce slouží k vývoji účinných léčiv proti nákazám, ale také k nalezení nových 

přístupů ve vývoji léčiv. V současné době jsou v centru zájmu vědeckých skupin umělé 

virové částice (VLPs), které vznikají díky jedinečné schopnosti kapsidových proteinů celé 

řady virů samouspořádávat se do virům podobných nanostruktur. VLPs jsou díky své 

vysoké strukturní stabilitě, toleranci k manipulacím a snadné, levné a rychlé produkci 

široce využívány nejen při studiu interakcí viru s hostitelskou buňkou, ale i při přípravě 

vakcín. VLPs jsou schopny efektivně vstupovat do buněk mající příslušný receptor, ale 

vzhledem k absenci genomu nemohou zahájit replikaci. Ponechávají si však schopnost 

zabalit dovnitř kapsidy cizorodé nukleové kyseliny a malé molekuly. To z nich činí slibné 

nástroje genové terapie a diagnostiky, kde mohou sloužit pro cílenou dopravu terapeutické 

DNA, léčiv, antigenů a kontrastních látek do cílových buněk. Toto klinické použití VLPs 

odvozených od virů, které jsou běžně rozšířeny v lidské populaci, může být však významě 

limitováno silnou imunologickou odpovědí. Proto je výhodné volit při konstrukci 

dopravních systémů VLPs odvozené od virů zvířecích.  

Tato práce se zaměřuje na přípravu dopravního systému využívajícího VLPs 

odvozené od myšího polyomaviru. Klade si za cíl optimalizovat podmínky pro tvorbu 

VLPs nesoucích terapeutické nebo diagnostické molekuly a pokusit se je cíleně dopravovat 

do nádorových buněk. Konkrétně se práce věnuje přípravě VLPs, které na svém povrchu 

obsahují peptidový ligand, schopný vazby na prostatický specifický membránový antigen 

(PSMA). PSMA je přítomný na povrchu buněk nádoru prostaty. Peptidový ligand byl 

vložen do povrchové smyčky kapsidového VP1 proteinu, která je odpovědná za vazbu 

částice na přirozený receptor, kterým je kyselina sialová. Vložení epitopu by tedy mělo 

vést ke zrušení vazby na přirozený receptor a zacílení modifikovaných VLPs na PSMA.  

Dalším cílem této práce bylo optimalizovat podmínky pro rozložení a znovusložení 

VLPs myšího polyomaviru, jelikož tyto podmínky dosud nebyly pro částice myšího 

polyomaviru publikovány. Stanovení optimálních podmínek je důležité pro využití VLPs 

jako dopravního prostředku pro terapeutickou DNA nebo diagnostické látky. Oba přístupy 

bychom v budoucnu rádi spojili a vytvořili tak částice schopné specificky detekovat nádor 

prostaty díky zabalení kontrastní látky do VLPs. VLPs by navíc zabránily průběžnému 

uvolňováni kontrastní látky v organismu a snížily by tak její nežádoucí účinky.  
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2.1 Polyomaviry 

 

Polyomaviry jsou malé, neobalené, tumorogenní DNA viry, patřící do čeledi 

Polyomaviridae. Genom tvoří kruhová dvouvláknová DNA o velikosti asi 5,3 kbp. Dosud 

známé polyomaviry produktivně infikují úzký kruh obratlovců. Nejvýznamnější savčí 

polyomaviry shrnuje tabulka č. 2.1. Mezi modelové zástupce čeledi Polyomaviridae, které 

jsou z molekulárně biologického hlediska nejvíce prostudovány, patří simian vacuolating 

virus 40 (SV40) a myší polyomavirus (MPyV). Hostitelem viru SV40 je opice, ale jeho 

sekvence byly detekovány i v lidských buňkách. My se s výzkumem zaměřujeme na 

studium druhého modelového viru, kterým je virus MPyV. 

U svých přirozených hostitelů polyomaviry většinou nádory nevyvolávají, 

k nádorové transformaci však může dojít za nepermisvních podmínek nebo u hostitele s 

podlomenou imunitní obranou. V permisivních buňkách se exprimují časné antigeny, které 

jsou schopné navodit S – fázi buněčného cyklu a zajistit replikaci virové DNA. Po vzniku 

potomstva dochází k destrukci buňky a tato infekce se tedy nazývá produktivní.  

 

Název viru Hostitel 
Velikost 
genomu 

(bp) 
Virem kódované proteiny Izolace viru 

Myší polyomavirus myš 5297 LT, MT, ST a VP1,2,3 Gross, 1953 

Simian virus SV40 opice 5243 LT, ST, VP1,2,3 a Agnoprotein Sweet a Hilleman, 1960 

BK virus člověk 5133 LT, ST, VP1,2,3 a Agnoprotein Gardner et al, 1971 

JC virus člověk 5130 LT, ST, VP1,2,3 a Agnoprotein Padgett et al.,1971 

Merkel cell 
polyomavirus 

člověk 5387 LT, ST a VP1,2,3 Feng et al., 2008 

 

Tabulka č. 2.1: Přehled nejvýznamějších savčích polyomavirů 

V tabulce jsou uvedeny v současnosti nejvýznamnější polyomaviry, jejich hostitel a velikost genomu. Také 

jsou uvedeny virem kódované proteiny, ve kterých se různé druhy polyomavirů mohou lišit (LT = velký 

tumorogenní antigen, MT = střední tumorogenní antigen, ST = malý tumorogenní antigen, VP1,2,3 = virový 

protein 1,2,3 a agnoprotein). Na závěr jsou uvedeni autoři, kteří jako první tento virus vyizolovali. 
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2.1.1 Organizace genomu myšího polyomaviru 

 

Genom myšího polyomaviru tvoří kovalentně uzavřená superhelikální 

dvoušroubovice DNA o velikosti 5297 bp. Genom je rozdělen do 3 oblastí: časné, pozdní a 

regulační (obrázek č. 2.1). Produkty časné oblasti vznikají z opačného řetězce než 

produkty pozdní oblasti a jsou transkribovány časně po vstupu viru do buňky. K expresi 

dochází nejen v časné fázi, ale pokračuje i v pozdních stádiích infekce. Časná oblast 

genomu myšího polyomaviru kóduje 3 virové regulační tumorogenní proteiny (tzv.  

T-antigeny): velký T-antigen (LT), střední T-antigen (MT) a malý T-antigen (ST). 

Všechny T-antigeny mají společnou N-koncovou část mRNA, které tyto proteiny kódují, 

vznikají alternativním sestřihem ze společné pre-mRNA molekuly. Pozdní oblast genomu 

je exprimována až po zahájení replikace virové DNA a kóduje 3 strukturní virové proteiny: 

VP1, VP2 a VP3. Stejně jako u časných proteinů, i strukturní proteiny vznikají 

alternativním sestřihem ze společné pre-mRNA. Hlavní strukturní protein VP1 je čten 

z jiného čtecího rámce než minoritní proteiny VP2 a VP3, proto s nimi nemá shodnou 

aminokyselinovou sekvenci. Sekvence proteinu VP3 je celá obsažena v C-koncové 

sekvenci proteinu VP2. Mezi časnou a pozdní oblastí je regulační oblast, která obsahuje 

replikační počátek, enhancer a promotory.  
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Obrázek č. 2.1: Mapa genomu myšího polyomaviru 

Šipkami je označena časná a pozdní oblast a směr kódování jejich produktů. Časná a pozdní oblast jsou od 

sebe odděleny regulační oblastí. Na obrázku jsou barevně znázorněny pozice genů časných tumorogenních 

proteinů LT, MT a ST a pozdních strukturních proteinů VP1, VP2 a VP3. Převzato a upraveno z Atkin et al., 

2009. 

 

 

2.1.1.1 Časná oblast 

2.1.1.1.1 Velký T-antigen (LT) 

LT antigen je multifunkční protein, který má několik enzymových aktivit. Je zodpovědný 

za regulaci jak virových, tak buněčných proteinů a dává viru schopnost transformovat 

infikované buňky (Stahl et al.,1986). Obsahuje jadernou lokalizační sekvenci (NLS), která 

mu umožňuje transport do jádra (Nakamura et al., 2009), kde je lokalizováno 95 % tohoto 

antigenu. LT antigen také díky své schopnosti vázat DNA reguluje produkci časných 

mRNA a má důležitou roli v iniciaci virové replikace (Borowiec et al., 1990). Specificky 

interaguje s pentanukleotidovou sekvencí GAGGC v oblasti počátku replikace.  

Po navázání LT antigenu na počátek replikace se za přítomnosti ATP LT antigen uspořádá 
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do hexamerů, které mají helikázovou a ATPázovou aktivitu a jsou důležité pro elongaci 

virové replikace (Marton et al., 1995). LT antigen tvoří komplexy s buněčnými proteiny, 

které jsou důležité pro replikaci buněčné DNA. Mezi tyto proteiny patří α-primáza, 

replikační protein A (Dornreiter et al., 1990) a topoizomeráza I, jejíž vazba zabraňuje 

rozvíjení DNA mimo místo replikace (Halmer et al., 1998). LT antigen interaguje také 

s regulátory buněčného cyklu. Jedním z nich je buněčný onkosupresor pRb. LT antigen 

myšího polyomaviru není schopen interakce s proteinem p53, narozdíl od LT antigenu viru 

SV40, proto myší polyomavirus není schopen buňku transformovat, ale pouze ji 

imortalizuje. Plné transformace dosahuje LT antigen myšího polyomaviru pouze 

v kooperaci s MT antigenem (Dilworth, 1990). 

 

2.1.1.1.2 Střední T-antigen (MT) 

Tento antigen je kódován pouze myším polyomavirem a jeho blízce příbuznými 

viry. MT je zakotven v plazmatické membráně buňky svou C-koncovou hydrofóbní 

doménou (Carmichael et al., 1982). Zde asociuje s mnoha proteiny signální transdukce a 

regulátory buněčného růstu. Interakce MT antigenu s c-Src vede k aktivaci její tyrozin 

kinázové aktivity (Courtneidge a Smith, 1983). MT antigen také interaguje s protein 

fosfatázou 2A (Pallas et al., 1990), adaptorovým proteinem Shc (Campbell et al., 1994) a 

fosfatidylinositol-3-kinázou (Auger et al., 1992). 

 

2.1.1.1.3 Malý T-antigen (ST) 

Téměř celá sekvence tohoto antigenu je obsažena v MT antigenu. Unikátní  

C-koncová sekvence ST antigenu je bohatá na cystein. Šest těchto cysteinových zbytků je 

organizováno do dvou klastrů o sekvenci CXCXXC (Friedman et al., 1978), které 

umožňují ST antigenu vázat zinečnaté ionty, které mu poskytují konformační stabilitu 

(Turk et al., 1993). ST antigen je lokalizován jak v jádře, tak v cytoplazmě (Ellman et al., 

1984) a má schopnost asociovat s katalytickou a strukturní podjednotkou protein fosfatázy 

2A a inhibovat tak její fosfatázovou aktivitu (Yang et al., 1991). Tato asociace má vliv na 

aktivaci MAP kinázové dráhy (Sontag et al., 1993). 
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2.1.1.2 Regulační oblast 

Regulační oblast myšího polyomaviru se skládá z počátku replikace, promotorů a 

enhanceru. Replikační počátek je důležitý pro iniciaci replikace DNA a skládá se z vnitřní 

sekvence (core) a dvou postranních sekvencí aux-1 a aux-2 (Herbomel et al., 1984). Aux-1 

sekvence váže T-antigen a vedle ní se nachází časný polyomavirový promotor. Aux-2 

sekvence je součástí enhanceru transkripce a v jejím sousedství se nachází pozdní 

polyomavirový promotor.  

 

2.1.1.3 Pozdní oblast 

2.1.1.3.1 Hlavní strukturní protein VP1 

Hlavní kapsidový protein VP1 o velikosti 45 kDa je základním stavebním 

proteinem virové kapsidy. Zprostředkovává specifickou vazbu viru na buněčný receptor a 

umožňuje tak internalizaci viru do buňky. Pravděpodobně se také podílí na přichycení 

virového genomu k jaderné matrix a tím přispívá k zahájení časné transkripce (Carbone et 

al., 2004). 

Struktura polyomavirových kaspid, pentamerů a terciární struktura proteinu VP1 

byly určeny pomocí RTG difrakce (Liddington et al., 1991, Stehle et al., 1996). Majoritní 

strukturní protein VP1 lze dle terciární struktury rozdělit do 3 oblastí: N-koncová, střední a 

C-koncová. N-koncová doména je orientována dovnitř pentameru a obsahuje jaderný 

lokalizační signál (Chang et al., 1992) a DNA vazebnou doménu (Chang et al., 1993), 

která nespecificky interaguje s DNA (Moreland et al., 1991). Střední část proteinu VP1 se 

uspořádává do kompaktního barelu tvořeného α-helixy a antiparalelními –listy, které jsou 

spojeny 6 smyčkami (BC, DE, EF, FG, G2 a HI) (viz. obrázek č. 2.2) Smyčky BC, DE a 

HI jsou orientovány ven z kapsidy a hrají roli při vazbě viru na hostitelskou buňku. 

Smyčka EF se nachází na boční straně proteinu a je součástí vazebného místa pro vápenaté 

ionty. Specifickou vazbu proteinu VP1 na receptor zprostředkovávají smyčky BC a HI 

(Stehle et al., 1994, Stehle a Harrison, 1997), smyčka DE se účastní pouze vazby na  

ko-receptor, kterým je u myšího polyomaviru  α4β1 integrin (Caruso et al., 2003). C-

koncová doména VP1 je flexibilní a účastní se vazby mezi jednotlivými pentamery (Stehle 

et al., 1996). Tato doména se také účastní tvorby vazebného místa pro kation vápníku 

(Liddington et al., 1991).  
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VP1 protein podléhá mnoha posttranslačním úpravám. Mezi tyto úpravy patří 

fosforylace, sulfonylace, acetylace, hydroxylace a methylace (Bolen et al., 1981). Nejlépe 

prostudován je význam fosforylace, která je důležitá pro vazbu na buněčný receptor a pro 

morfogenezi virionů (Li a Garcea, 1994). Pro správnou fosforylaci proteinu VP1 je 

nezbytná i přítomnost minoritních proteinů (Forstová et al., 1993). Acetylace lyzinů se 

objevuje na N-konci VP1 proteinu, v oblasti jaderného lokalizačního signálu a DNA 

vazebné domény, což pravděpodobně reguluje funkci těchto domén (Bolen et al., 1981). 

Protein VP1 má schopnost se jak in vitro, tak in vivo v přítomnosti vápenatých 

iontů uspořádávat do struktur podobných kapsidám a tím vytvářet umělé virové částice 

(virus-like particles, VLPs). K tvorbě těchto struktur nejsou zapotřebí posttranslační 

modifikace proteinu VP1 (Salunke et al., 1986) a není nutná ani přítomnost minoritních 

kapsidových proteinů VP2 a VP3 (Montross et al., 1991). 

 

 

Obrázek č. 2.2: Terciární struktura kapsidového proteinu VP1  

Struktura proteinu VP1, ve které jsou popsány jeho koncové domény a významné smyčky. Převzato a 

upraveno z Liddington et al., 1991. 

 

 

2.1.1.3.2 Minoritní strukturní proteiny VP2 a VP3 

Minoritní proteiny jsou translatovány ze stejného čtecího rámce a kratší z nich, 

protein VP3 o velikosti 23 kDa, je identický s C-koncvou částí proteinu VP2 o velikosti  

35 kDa. Protein VP2 má unikátní N-koncovou sekvenci a na jejím konci je myristilován 

(obrázek č. 2.3A) (Streuli a Griffin, 1987). Myristilace proteinu VP2 je pravděpodobně 
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důležitá pro efektivní uvolnění virionů z buňky a reinfekci viru (Mannová et al., 2002). 

Posttranslační úpravy proteinu VP3 nejsou známy. Jak protein VP2, tak i protein VP3 jsou 

součástí virové kapsidy, ale jejich přítomnost není pro zformování kapsidy esenciální.  

Minoritní proteiny interagují s centrální dutinou VP1 pentameru, přičemž s jedním 

pentamerem je vždy asociován jen jeden minoritní protein (obrázek č. 2.3B) (Rayment et 

al., 1982). Za vazbu mezi pentamery VP1 a proteiny VP2 a VP3 jsou odpovědné 

hydrofóbní interakce mezi vnitřní centrální dutinou pentameru a C-koncovou částí 

minoritních proteinů (Barouch a Harrison, 1994). Oba minoritní proteiny jsou důležité pro 

replikační cyklus polyomaviru, ztráta jednoho z nich vede k dramatickému snížení 

infektivity a ztráta obou minoritních proteinů je pro virus letální (Mannová et al., 2002). 

Oba proteiny mají vlastní jaderný lokalizační signál, ale do jádra jsou transportovány 

v komplexu s proteinem VP1 (Forstová et al., 1993; Barouch a Harrison, 1994). 

 

 

 

 

Obrázek č. 2.3: Minoritní proteiny myšího polyomaviru 

A) Schématické znázornění minoritních proteinů VP2 a VP3, na kterém je vidět společná oblast obou 

proteinů a unikátní N-koncová sekvence proteinu VP2, která je na konci myristilována (převzato z Chen et 

al., 1998).(B) Znázornění struktury pentameru VP1 s minoritním proteinem v centrální dutině (převzato 

z Chen et al., 1998). 
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2.1.2 Struktura virionu 

Kapsida myšího polyomaviru má ikosahedrální symetrii a průměr 45 nm. Skládá se 

ze tří strukturních virových proteinů: hlavní kapsidový protein VP1 a minoritní kapsidové 

proteiny VP2 a VP3. Kapsida je tvořena 360 molekulami proteinu VP1, který vytváří  

72 pentamerů, z nichž 60 je hexavalentních a 12 pentavalentních (obrázek č. 2.4). 

V centrální dutině každého pentameru je uložen jeden z minoritních proteinů. Strukturní 

proteiny obklopují genomovou DNA, která má formu chromatinu, protože je asociována 

s buněčnými histony H2A, H2B, H3 a H4. Kondenzovaný minichromozóm uvnitř kapsidy 

se nazývá virové „nukleocore“. Histon H1 není součástí virového minichromozómu, 

přestože před sestavením „nukleocore“ je tento histon v minichromozómu přítomen 

(Varshavsky et al., 1976). V průběhu enkapsidace je histon H1 odstraněn, patrně je 

vytěsněn proteinem VP1, který má sekvenčně nespecifickou afinitu k DNA (Winston et al., 

1980). 

 

 
 
Obrázek č. 2.4: Kapsida myšího polyomaviru složená z pentamer proteinu VP1 

Kapsida myšího polyomaviru, pentavalentní pentamery jsou označeny fialovou barvou. Hexavalentní 

pantamery jsou modrozelené. Převzato z Stehle a Harrison (1997). 

 

2.1.3 Životní cyklus myšího polyomaviru 

Životní cyklus myšího polyomaviru (znázorněn na obrázku č. 2.5) začíná 

přichycením na receptor, kterými jsou gangliosidy GD1a a GT1b obsahující kyselinu 

sialovou (Tsai et al., 2003) a jako koreceptor byl identifikován α4β1 integrin (Caruso et al., 

2003). Po navázání na receptor následuje endocytóza MPyV do buňky, která je 

zprostředkována hladkými monopinocytickými váčky, které dopraví virus do časného 
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endozómu (Richterová et al., 2001, Mannová a Forstová, 2003). Proces adsorpce a 

internalizace viru je velmi rychlý, již 30 minut po infekci se většina viru nachází v buňce 

(Richterová et al., 2001). Poté virus postupuje do jádra, ale mechanismus, který viru tento 

vstup umožňuje, zatím nebyl objasněn. Po vstupu polyomavirové DNA do jádra hostitelské 

buňky dochází nejprve k transkripci genů časné oblasti. Protože polyomaviry jsou malé 

DNA viry, tak vzhledem k jejich nízké kódující kapacitě je transkripce časných genů 

zajištěna hostitelskou RNA polymerázou II. Tyto geny kódují nestrukturní proteiny: velký 

(LT), střední (MT) a malý (ST) T antigen, které deregulují hostitelskou buňku. T antigeny 

stimulují produkci replikačních enzymů, navozují S fázi buněčného cyklu a tak připravují 

buňku pro replikaci virové DNA. Pro iniciaci replikace je nezbytný LT antigen, který se 

váže do oblasti počátku replikace (ori). Po iniciaci replikace probíhá syntéza virové DNA 

dvousměrně od počátku replikace, takže dochází k syntéze vedoucího řetězce i Okazakiho 

fragmentů. Pro separaci molekul je důležitá topoizomeráza II (Yang et al., 1987). Pozdní 

oblast genomu je exprimována až po zahájení replikace virové DNA, kdy dochází ke 

změně transkripce. Molekuly primárního transkriptu pozdních genů jsou dlouhé, protože 

jsou tvořeny několikanásobnými kopiemi celého genomu (Acheson, 1978). Tento 

transkript podléhá alternativnímu sestřihu a vede k nárůstu hladiny strukturních proteinů 

VP1, VP2 a VP3 (geny pozdní oblasti), který je následován sestavováním virionů. Nově 

replikované virové genomy jsou enkapsidovány ve formě minichromosomu asociovaného 

s hostitelskými histony. Produktivní polyomavirová infekce končí destrukcí hostitelské 

buňky, což viru umožní uvolnění jeho nově vytvořených virových částic (Knipe a Howley, 

2007). 
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Obrázek č. 2.5: Životní cyklus myšího polyomaviru 

Schéma životního cyklu myšího polyomaviru, čísly je naznačen časový sled jednotlivých dějů. Převzato a 

upraveno od Fishman, 2002. 

 

2.1.4 Morfogeneze virionu myšího polyomaviru 

Kapsidové proteiny jsou syntetizovány v cytoplazmě a poté transpotovány do jádra. 

Minoritní proteiny jsou do jádra transpotovány pouze v komplexu s proteinem VP1. Pokud 

byly proteiny samostatně syntetizovány v hmyzích  buňkách Sf9, vykazoval jadernou 

lokalizaci pouze protein VP1, protein VP2 byl lokalizován na membránách a protein VP3 

v cytoplazmě (Forstová et al., 1993). Po translokaci se komplexy strukturních proteinů 

účastní virové morfogeneze. O mechanismu tohoto procesu není mnoho známo. Původní 

práce se zabývaly studiem proteinových a nukleoproteinových komplexů vznikajících 

během morfogeneze virionu z hlediska obsahu virových proteinů a buněčných histonů. 

Byla publikována metoda izolace nukleoproteinových komplexů polyomaviru založená na 

homogenizaci buněk za přítomnosti hypotonického pufru. Takto byly identifikovány tyto 

komplexy: virový minichromozóm (75S), replikující se polyomavirová DNA (95S) a 

maturované viriony (240S). Ve všech komplexech byl přítomný protein VP1, LT antigen 

byl přítomen pouze v komplexech 75S a 95S (Garcea a Benjamin, 1983). V další práci 
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izolovali buněčná jádra opůsobením slabým detergentem (0,1% NP-40) a následnou 

homogenizací. Detekovali několik komplexů: virový minichromozóm v kondenzované 

nebo relaxované formě (90S), nezralé viriony (200S) a maturované viriony (240S).  

Ve všech komplexech byly přítomny strukturní proteiny VP1, VP2 a VP3. Množství 

minoritních proteinů bylo shodné ve všech komplexech, obsah proteinu VP1 se zvyšoval 

se vzrůstajícím sedimentačním koeficientem (Yuen a Consigli, 1985). 

Na základě těchto prací je proces morfogeneze virionu představován jako postupné 

skládání virionu. Virový minichromozóm je uspořádán do „nucleocore“, které je pak 

obaleno kapsomerami. Dle článku Griffith et al., 1992 je kondenzace kapsomer závislá na 

přítomnosti minoritních proteinů, které směrují kapsomery k virovému minichromozómu. 

Během tohoto procesu dochází k vytěsnění histonu H1 proteinem VP1, který ve zralém 

virionu interaguje s virovým genomem po celé jeho délce. VP1 protein se specificky váže 

do regulační oblasti virové DNA, která není obsazena nukleozómy. Při vazbě VP1 proteinu 

na DNA se tedy spíše jedná o strukturní, nikoliv sekvenční specifitu (Carbone et al., 2004). 

V závěru morfogeneze se předpokládá, že proběhne nějaká konformační změna, která 

změní nezralý virion na stabilní zralý virion. 

Otázkou stále zůstává, jak je zajištěno zabalení specifické polyomavirové DNA  

do virionu a jaké buněčné proteiny se tohoto procesu účastní. U příbuzného viru SV40 byla 

v regulační oblasti virového genomu nalezena tzv. ses sekvence (simian virus 40 

encapsidation signal), která je důležitá pro účinnou enkapsidaci (Oppenheim et al., 1992).  

Tato sekvence také obsahuje vazebné místo pro buněčný transkripční faktor SP1, takže lze 

předpokládat, že se tento faktor účastní procesu morfogeneze. Faktor SP1 pravděpodobně 

zprostředkovává vazbu VP1 pentameru s navázaným minoritním proteinem k ses sekvenci 

a vytvoří tak enkapsidační centrum pro formování virionu (Gordon-Shaag et al., 2002).  

U myšího polyomaviru zatím enkapsidační sekvence objevena nebyla, ale v naší laboratoři 

je v současné době prováděn výzkum na objevení polyomavirového enkapsidačního 

signálu (pes). 
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2.2 Využití virových částic (VLPs) pro aplikovaný výzkum 

2.2.1 Charakteristika VLPs 

Celá řada kapsidových proteinů má jediněčnou schopnost se samouspořádávat do 

umělých virových kapsid (VLPs). VLPs mají shodnou strukturu jako virová kapsida, ale 

neobsahují virový genom a jsou tedy neinfekční. VLPs jsou sice schopny vstupovat do 

buněk mající příslušný receptor, ale vzhledem k absenci genomu nemohou zahájit replikaci. 

Některé VLPs obsahují po purifikaci z buněčných kultur DNA. Jedná se o fragmenty 

buněčné nebo virové DNA, která pochází z buněk nebo virů použitých v daném expresním 

systému a je zabalena dovnitř VLPs díky schopnosti VP1 proteinu nespecificky vázat DNA 

(Gillock et al., 1997). 

V případě polyomavirového proteinu VP1 dochází ke samouspořádávání do VLPs 

pouze v přítomnosti vápenatých iontů. K tvorbě těchto struktur není nutná přítomnost 

minoritních kapsidových proteinů VP2 a VP3 (Montross et al., 1991). Ukázalo se však, že 

tvorba komplexů VP1 s VP2 nebo VP3 by mohla být důležitá pro udržení konformace 

umožňující vazbu VP1 a DNA, případně pro správné uspořádání pentamer na 

minichromosomu (Mannová et al., 2002). Ačkoliv i pseudokapsidy, složené pouze z VP1, 

vstupují do buněk stejně efektivně jako virové částice (Richterová et al., 2001), přítomnost 

minoritních proteinů (zvláště VP2) má vliv na efektivitu vstupu virionů do jádra (Mannová 

et al., 2002). Stabilita VLPs tvořených proteinem VP1 může být závislá na pH, koncentraci 

vápníku a iontové síle. To poukazuje na velmi zásadní roli elektrostatických interakcí 

v procesech zabalení a rozbalení partikulí. Vápenaté ionty a protony se váží na 

karboxylové páry a zabraňují elektrostatické repulzi. Tyto karboxylové páry, které se 

nacházejí na C-koncové doméně VP1, spojují VP1 molekuly do kapsomer (Salunke et al., 

1989) a mutanty se zkráceným C-koncem VP1 nejsou schopné se sami uspořádávat do 

VLPs (Garcea et al., 1987). 

 

2.2.2 Produkce VLPs 

VLPs mohou být izolovány přímo po expresi strukturních kapsidových proteinů 

v eukaryotických buňkách nebo mohou být složeny in vitro z podjednotek kapsidových 

proteinů po jejich purifikaci z rekombinantních hostitelů. Volba expresního systému (savčí, 

kvasinkový, hmyzí, bakteriální) závisí na mnoha aspektech jako je množství proteinu, 

velikost, čistota, nutnost posttranslačních modifikací a na podmínkách potřebných pro 
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samovolnou tvorbu VLPs. Pro širší použití je třeba přihlédnout také k jednoduchosti 

přípravy VLPs a v neposlední řadě i k finančním nákladům. 

 

2.2.2.1 Produkce VLPs při použití in vitro systému 

Tento systém pro produkci proteinů je založen na bakteriálním expresním systému 

E. coli. Jeho nespornou výhodou je velice účinná produkce zvoleného proteinu ve velmi 

krátkém čase. Chybí ale posttranslační modifikace proteinů (Makrides, 1996) a pokud není 

protein rozpustný, ukládá se do inkluzních tělísek. Pro získání aktivního proteinu z těchto 

tělísek je nutná kompletní denaturace a renaturace proteinu a výtěžek je poměrně nízký 

(Lee et al., 2005). V přípravě VLPs se tento systém využívá především díky svým nízkým 

nákladům, např. polyomavirový protein VP1 (Middelberg et al., 2011) nebo 

papillomavirový protein L1 (Chen et al., 2001) lze takto vyprodukovat ve velkém množství. 

Pro purifikaci proteinu a složení částic jsou ale nutné další kroky, které mohou ovlivnit 

kvalitu preparace. Na protein je nutno připevnit kotvu, aby mohl být purifikován pomocí 

afinitní chromatografie a štěpící místo pro proteázu, aby daná kotva mohla být odstraněna. 

Proteiny jsou vyizolovány ve formě pentamerů a je tedy nutné je ještě in vitro složit do 

VLPs. VLPs připravené v bakteriálním expresním systému mohou obsahovat bakteriální 

toxiny, takže takovéto částice nelze použít pro přípravu vakcín. 

 

2.2.2.2 Produkce VLPs při použití in vivo systému 

Produkce v kvasinkovém expresním systému 

Jako kvasinkový expresní systém se nejvíce využívá Pichia pastoris a 

Saccharomyces cerevisiae. Kvasinkový expresní systém je nejrychlejší, nejefektivnější a 

nejlevnější eukaryotický expresní systém. Pichia pastoris umožňuje produkci proteinu, 

jehož sekvence byla vložena za promotor alkohol oxidázy, který je indukovatelný 

methanolem. Téměř všechen produkovaný protein je sekretován do média. Kvasinky 

umožňují posttranslační úpravy proteinu, snadno se kultivují a cena kultivačního média je 

relativně nízká (Cregg et al., 2000). Výtěžek je nejvyšší ze všech eukaryotických 

expresních systémů, ale zdaleka nedosahuje hodnot bakteriálního expresního systému. 

Kvasinkový expresní systém neobsahuje zdraví nebezpečné toxiny, a proto je také 

využíván při přípravě VLPs, především za účelem vakcinace. Efektivně se takto připravují 

papillomavirové VLPs složené z L1 proteinu (Hanumantha Rao et al., 2011), VLPs viru 
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hepatitidy B složené z povrchového antigenu HBsAg (Lűnsdorf et al., 2011) a 

polyomavirové částice složené z proteinu VP1 (Sasnauskas et al., 2002). Při studiu 

produkce VP1 proteinu myšího polyomaviru bylo zjištěno, že se VLPs skládají a 

akumulují v jádře, kde interagují s tubulinovými vlákny dělícího vřeténka (Palková et al., 

2005). 

 

Produkce v bakulovirovém expresním systému 

Bakulovirový expresní systém je v současnosti nejvíce používaný systém pro 

přípravu VLPs. Jsou zde efektivně produkovány například papillomavirové částice (Senger 

et al., 2009) a polyomavirové částice (Gillock et al., 1997; Chang et al., 1997; Sandalon a 

Oppenheim, 2001). Systém je složen z tkáňových kultur hmyzích buněk, které jsou 

infikovány rekombinantním bakulovirem. Do genomu tohoto viru můžeme pod silný 

promotor vložit sekvenci zvoleného heterologního proteinu a 5 dní po infekci vyizolovat 

naprodukovaný protein. Tento systém je tedy eukaryotický, čímž je zajištěno správné 

sbalení proteinu a posttranslační modifikace jsou velmi podobné modifikacím u savčích 

buněk (Sethuraman a Stadheim, 2006). Výtěžek tohoto expresního systému nelze 

srovnávat s ohromnými výtěžky z kvasinkového či bakteriálního expresního systému, 

avšak má proti nim jedinečnou výhodu. Pouze tento systém umožňuje efektivní produkci 

dvou proteinů zároveň, protože rekombinantní bakulovirus obsahuje v genomu dva silné 

promotory. Koexpresí proteinů jsou připravovány například rekombinantní částice myšího 

polyomaviru (An et al., 1999). Mezi další výhody tohoto systému patří bezpečnost, protože 

bakuloviry nejsou schopné se replikovat v savčích buňkách a nízká cytotoxicita. 

 

Produkce v savčím expresním systému 

Pro účely tohoto expresního systému se nejčastěji používají buněčné linie získané 

z vaječníků čínského křečka (Chinese Hamster Ovary - CHO). Tento expresní systém je 

vhodný spíše pro produkci terapeutických glykoproteinů, protože CHO jsou schopné 

provádět posttranslační modifikace, které jsou velice podobné lidským (Lindberg et al., 

1991). Často se také pro přípravu proteinů používají buněčné linie lidských embryonálních 

buněk ledvin HEK 293 (Berg et al., 1993) a myelomová buněčná linie J558L (Traunecker 

et al., 1991). Pro produkci VLPs se tento systém používá spíše výjimečně, protože je 

finančně i časově velmi náročný. Dalšími nevýhodami savčího systému jsou rizika šíření 

nebezpečných virů a prionů a také nesnadná kontrola správného průběhu N-glykosylací 

(Sethuraman a Stadheim, 2006). 
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2.2.2.3 Příprava polyomavirových částic v prostředí jaderných extraktů 

Příprava polyomavirových částic v prostředí jaderných extraktů využívá možnosti 

sestavení pseudokapsid v nepřečištěných buněčných extraktech a zabalení DNA do 

takovýchto kapsid in vivo. U viru SV40 již byl popsán systém, ve kterém je možno sestavit 

kapsidy in vitro a zabalit do nich intaktní nadšroubovicovou plazmidovou DNA, ochránit ji 

před rozštěpením DNázou a přenést do cílových buněk (Sandalon et al., 1997). Při studiích 

in vivo byly pozorovány intermediáty o velikosti 75S, které obsahovaly chromatin a 

strukturní proteiny viru SV40. Tyto intermediáty představují virový genom s připojeným 

nukleačním centrem a předpokládá se, že právě toto centrum zvyšuje lokální koncentraci 

kapsomer a umožňuje jejich sestavení okolo minichromozómu (Bina et al., 1983). Také 

byl zjištěn zásadní vliv „chaperonů“ hsc70 na skládání pseudokapsid viru SV40. Pokud 

jsou „chaperony“ přidány do reakce při skládání částic, dojde k rychlému a učinnému 

složení částic, které mají jednotnou velikost a tvar (Chromy et al., 2003). Právě přítomnost 

„chaperonů“ v jaderném extraktu by měla umožnit snadnější a efektivnější vložení DNA 

do pseuodokapsid oproti dodenes používaným in vitro metodám. Příprava VLPs a vkládání 

DNA v prostředí jaderných extraktů napodobuje přirozené prostředí, kde se kapsomery 

sestavují kolem DNA a vytváří stabilní pseudokapsidy. Pro vložení plazmidové DNA do 

kapsid připravených v prostředí jaderných extraktů je nutné nejprve rozložit VLPs pomocí 

DTT. Poté jsou přidány dvojmocné kationty, zvolená DNA a ATP (slouží k aktivaci 

chaperonů) se současným naředěním DTT, aby bylo umožněno opětovné sestavení 

kapsomer. Na závěr jsou znovusložené pseudokapsidy stabilizovány (viz obrázek č. 2.6) 

(Mukherjee et al., 2007). 
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Obrázek č. 2.6: Schéma vložení DNA do VLPs v prostředí jaderných extraktů 

Nejprve jsou VLPs v jaderných extraktech rozloženy na jednotlivé pentamery pomocí dithiotreitolu (DTT), 

následně je přidána vkládaná DNA, ATP a dvojmocné kationty, což vede k znovusestavení částic kolem 

vložené DNA, která během skládání částic kondenzuje. Na závěr jsou částice stabilizovány upravením pH na 

5,2. Převzato z Mukherjee et al., 2007. 



 32 

2.2.3 Využití VLPs pro terapeutické účely 

VLPs jsou díky své vysoké strukturní stabilitě, toleranci k manipulacím a velmi 

snadné, levné a rychlé produkci široce využívány při studiu interakcí viru s hostitelskou 

buňkou nebo s buňkami imunitního systému. Díky své poměrně silné imunogenicitě jsou 

používány pro přípravu vakcín. Navíc mají schopnost zabalit dovnitř kapsidy nukleové 

kyseliny a malé molekuly. To z nich činí účinné nástroje genové terapie, imunoterapie a 

diagnostiky, kde slouží pro dopravu terapeutické DNA, léčiv, antigenů a kontrastních látek 

do cílových buněk. 

 

2.2.3.1 Využití VLPs pro přípravu vakcín 

VLPs jsou velmi imunogenní a vyznačují se výraznou schopností vyvolat jak 

buněčnou, tak protilátkově zprostředkovanou imunitní odpověď. Tato vlastnost z nich činí 

slibné kandidáty pro vývoj ochranných a terapeutických vakcín proti virovým i nádorovým 

onemocněním. Vzhledem k tomu, že VLPs neobsahují virový genom, není zde nebezpečí, 

že by se mohly obrátit proti vakcinovanému organismu, na rozdíl od atenuovaných a 

inaktivovaných virových vakcín.  

První rekombinantní vakcína založená na umělých virových částicích je vakcína 

proti hepatitidě B povolená v roce 1986 federální správou léčiv FDA (Federal Drug 

Administration) (Hilleman, 1987). V současné době jsou již komerčně dostupné 

profylaktické vakcíny, například Engerix (GlaxoSmithKline) a Recombivax HB (Merck). 

Tyto vakcíny jsou založeny na malém antigenu viru hepatitidy B (HBsAg) a jsou již více 

než 20 let využívány pro ochranu proti infekci virem hepatitidy B. Vakcíny jsou velice 

účinné, navozují celoživotní imunitu a chrání také před vznikem hepatocelulárního 

karcinomu (Fitzsimons et al., 2005). 

V současné době je asi nejznámější vakcínou založenou na VLPs vakcína proti 

lidkým papillomavirům. Dvě prominentní vakcíny jsou Garsadil (Merck), vakcína proti 

HPV typu 6, 11, 16, a 18, která je produkována v kvasinkovém expresním systému 

(v České republice prodávaný pod názvem Silgard) a vakcína Cervarix (GlaxoSmithKline) 

proti HPV typu 16 a 18, produkovaná v bakulovirovém expresním systému. HPV typu 16 a 

18 se podílí na vzniku karcinomu děložního čípku a HPV typu 6 a 11 způsobují více než 

80% genitálních bradavic (Schmiedeskamp a Kockler, 2006). U těchto vakcín byla 
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prokázána 100% účinnost u plně vakcinovaných žen proti infekci HPV, vysoká 

imunogenicita, bezpečnost a minimum vedlejších účinků (Speck a Tyring, 2006). 

Další významnou aplikací VLPs je jejich využití pro vyvolání imunitní odpovědi 

proti cizímu antigenu (nejčastěji proteinového původu) připojenému k umělé virové částici. 

Takovéto částice poté nazýváme jako chimerní. Pro tvorbu chimerních částic se často 

využívájí polyomavirové VLPs, protože jsou díky opakovaní strukturních motivů vysoce 

imunogenní. Do povrchových smyček VP1 proteinu myšího polyomaviru byla vložena 

hydrofilní komponenta preS1 sekvence viru hepatitidy B. Po imunizaci myší těmito 

chimerními VLPs byla pozorována silná protilátková odpověď proti vloženému epitopu 

(Skrastina et al., 2008). Také povrchové smyčky křeččího polyomaviru byly využity pro 

vkládání různých epitopů. Lawatscheck et al., 2007 vložili do částic epitop rozeznávaný  

T- buňkami odvozený od karcinoembryonálního antigenu CEA a Gedvilaite et al., 2000 

vložili do různých povrchových smyček S1 epitop odvozený od pre-S1 oblasti viru 

hepatitidy B. Vložené epitopy vyvolaly u myší vysoké titry protilátek i bez přidaného 

adjuvans. Také byl připraven systém pro tvorbu chimerních částic myšího polyomaviru,  

do kterého lze vkládat dlouhé proteiny, protože vkládání do povrchových smyček je 

značně omezeno velikostí. Tento systém využívá C-koncovou část minoritního proteinu, 

která je zodpovědná za interakci s VP1 pentamerem. K této C-koncové části lze připojit 

poměrně dlouhé proteiny a transportovat je do buňky. Pokud byl takto připojen protein 

EGFP k minoritnímu proteinu VP3, byla u myší po intranasální aplikaci vyvolána 

protilátková odpověď (Bouřa et al., 2005). Shodným způsobem byly připraveny 

chimerické částice se 171 aminokyselin dlouhým epitopem odvozeným od proteinu  

Bcr-Abl. Proteiny Bcr-Abl vznikají při chronické myeloidní leukémii a předpokládalo se, 

že po vložení do VLPs bude vyvolána imunitní odpověď proti Bcr-Abl. Bohužel tento 

epitop nebyl dostatečně imunogenní a nevedl k produkci protilátek a ani k aktivaci 

cytotoxických T-buněk proti Bcr-Abl (Hrušková et al., 2009). S minoritním proteinem 

VP2 byla fúzována extracelulární a transmembránová část lidského Her-2/neu, jehož 

exprese je zvýšena u nádorů prsu, vaječníku, ledvinných buněk a dalších typů tumorů. 

Vakcinace těmito částicemi vedla k ochraně vakcinovaných myší před vznikem nádoru a je 

s nejvyšší pravděpodobností způsobena buněčnou složkou imunitní odpovědi (Tegerstedt 

et al., 2005).   
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2.2.3.2 Využití VLPs pro dopravu terapeutických molekul 

Díky schopnosti virových částic inkorporovat DNA, proteiny nebo různé jiné látky, 

například diagnostické či toxické, se velice rozšiřuje možnost jejich využití. VLPs jsou 

schopné takto zabalené heterologní látky transportovat přes plazmatickou membránu do 

eukaryotických buněk jak in vitro, tak in vivo.  

 

2.2.3.2.1 Využití VLPs pro dopravu DNA 

Ve výzkumu je vyvíjeno značné úsilí na přípravu nového transportního nosiče 

terapeutické DNA, který by byl bezpečnější a účinnější než v současnosti aplikovaná 

genové terapie. Dnes používané virové vektory mají společnou nevýhodu, kterou je 

vnášení virové genetické informace do buněk příjemce (Krauzewicz a Griffin, 2000). 

Bezpečnější a lépe definované nevirové vektory založené na lipidech a koloidních látkách 

je jen obtížně možno cílit na určité typy buněk (Yu et al., 2010). Naproti tomu VLPs 

nevnášejí virovou DNA, protože jsou tvořeny pouze proteiny a do buněk vstupují velmi 

efektivně pomocí receptorem zprostředkované endocytózy.  

Bylo prokázáno, že VLPs myšího polyomaviru tvořené proteinem VP1 

produkovaným pomocí bakulovirového expresního systému v hmyzích buňkách, mohou 

interagovat s heterologní DNA in vitro (Štokrová et al., 1998), poté vstoupit do savčích 

buněk a doručit v nich enkapsidovanou DNA do jádra, kde je exprimována. Tento proces 

je nyní nazýván pseudoinfekce a takovéto VLPs se nazývají pseudokapsidy (Forstová et al., 

1995). Příprava vhodných VP1-DNA komplexů se zdá být limitujícím krokem pro přenos 

terapeutických genů. Bylo zjištěno, že komplexy prázdných partikulí s DNA jsou 

nejefektivněji vytvářeny při molárním poměru 5:1 kapsidy:DNA (Krauzewicz et al., 2000). 

Velikost holé exogenní DNA, která by byla schopná vytvořit s VP1 proteinem stabilní 

komplex in vitro, dosahovala dle výsledků testu ochrany před působením DNáz přibližně  

3 kbp (Forstová et al., 1995). Nicméně pokud je DNA v komplexu s histony, lze do částice 

zavzít až 5 kbp DNA (Gillock et al., 1997). Velkou výhodou polyomavirových VLPs je 

jejich schopnost dopravit DNA do buněk, kde je DNA exprimována po velmi dlouhou 

dobu. U normálních myší přetrvávala DNA po několik měsíců a u imunosuprimovaných 

myší bylo jak množství DNA, tak délka jejího setrvání ještě větší (až 6 měsíců) (Heidari et 

al., 2000). Efektivní přenos transgenů do buněk pomocí VLPs je zprostředkován vazbou na 

kyselinu sialovou, protože po působení neuraminidázy dochází ke kompletnímu 

zablokování dráhy. Po navázání na receptor jsou pseudokapsidy dopraveny k jádru pomocí 
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mikrotubulů, což vede k přenosu vloženého genu. (Krauzewicz et al., 2000). Přestože se 

účinnost vazby a vstupu VLPs nijak neliší od virionů infekčního typu (Richterová et al., 

2001), v případě úspěšného dopravení DNA do jádra je již situace odlišná. Pouze malá část 

molekul VLPs je schopná dopravit inkorporovanou DNA do jádra. Pravděpodobně je to 

způsobeno absencí minoritních proteinů, které sice nejsou nutné pro sestavení VLPs, ale 

hrají zásadní roli v infektivitě viru (Mannová et al., 2002). 

Schopnost nespecificky vázat DNA a transportovat ji do buněk byla testována i u 

dalších členů čeledi Polyomaviridae. K úspěšnému přenosu DNA došlo také u křeččího 

polyomaviru (Voronkova et al., 2007), opičího viru SV40 (Kimchi-Sarfaty et al., 2002), 

lidského viru BK (Touzé et al., 2001) a lidského viru JC (Chen et al., 2010). U JC viru 

bylo dosaženo také efektivního přenosu interferující RNA jak do makrofágů, tak i do myší 

(Chou et al., 2010). 

 

2.2.3.2.2 Využití VLPs pro dopravu léčiv 

Výzkum týkající se dopravy léčiv je v současné době zaměřen na využití umělých 

virových částic. Pro dopravu terapeutických látek jsou připravovány částice rostlinného 

viru CCMV (Cowpea chlorotic mottle virus). Úspěšně byl do nich zabalen ftalocyanin, což 

je organická molekula schopná absorbovat světlo a umožňuje efektivní fotodynamickou 

terapii. Ta je založena na tvorbě kyslíkového radikálu, který vzniká po osvícení organické 

molekuly s vysokým extinkčním koeficientem. Tyto rostlinné částice s ftalocyaninem 

úspěšně vstoupily do makrofágů, které byly následně zabity pomocí ozáření červeným 

světlem (Brasch et al., 2011). U viru CCMV byl také objeven systém umožňující 

kontrolovanou enkapsidaci proteinů, který je založen na motivu leucinového zipu. Pomocí 

heterodimerizace kapsidového proteinu s pozitivně nabitou šroubovicí leucinového zipu a 

fluorescenčním proteinem EGFP s negativně nabitou šroubovicí leucinového zipu bylo 

umožněno zabalení požadovaného množství molekul EGFP do virové kapsidy (Minten et 

al., 2009). Mechanismus vložení EGFP do CCMV VLPs je naznačen na obrázku č. 2.7. 

Také polyomavirové VLPs jsou testovány pro využití při transportu léčiv.  

U myšího polyomaviru a viru SV40 byl publikován systém pro transport heterologních 

proteinů, založený na fúzi heterologních proteinů s C-koncovou částí minoritního 

kapsidového proteinu. Vzniklý fúzní protein je poté nekovalentně asociován 

s pentamerami VP1 a je ukryt uvnitř vytvořené částice. Teoreticky je možno vložit  

72 proteinů do jedné částice, ale ve skutečnosti je tento počet nižší díky stérickému 
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omezení uvnitř kapsidy. Pomocí tohoto systému byl částicemi viru SV40 úspěšně do CV-1 

buněk transportován enzym cytosin deamináza, který umožňuje konverzi 5-fluorocysteinu 

na cytotoxický 5-fluorouracil, což vedlo k destrukci buněk (Inoue et al., 2008). U myšího 

polyomaviru byl pomocí tohoto systému do myších fibroblastů transportován protein 

EGFP (Bouřa et al., 2005) a cytostatikum methotrexát, který měl po uvolnění  

ve vnitrobuněčném prostoru cytostatický efekt na leukemické T-buňky (Abbing et al., 

2004). 

Malé molekuly léčiv mohou být také kovalentně připojeny k VLPs a použity 

k cílené terapii. Chemoterapeutické molekuly hygromycin a doxorubicin byly kovalentně 

připojeny k VLPs z bakteriofága M13 a úspěšně zacíleny na nádorové buňky, na které 

měly cytotoxický účinek (Bar et al., 2008). Doxorubicin byl také úspěšně připojen 

k rostlinným virům společně s kyselinou folovou a efektivně internalizován do nádorových 

buněk (Ren et al., 2007). Také u rotavirových částic byl doxorubicin kovalentně připojen 

ke kapsidovému proteinu a díky chemické konjugaci kyseliny laktobionové specificky 

dopraven do jaterních buněk (Zhao et al., 2011).   

 

 

 

 
 

   Komplex kapsidového           Divoký typ     Kapsida s EGFP 

       proteinu s EGFP kapsidového proteinu 

 

 
 

Obrázek č. 2.7: Schématické znázornění zabalení proteinu EGFP do VLPs viru CCMV za použití 

  motivu leucinového zipu 
Komplex kapsidového proteinu s EGFP je smíchán s divokým typem kapsidového proteinu při pH 7,5 a 

zformování kapsidy je indukováno dialýzou v pH 5,0. Převzato z Minten et al., 2009. 
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2.2.3.2.3 Využití VLPs pro dopravu diagnostických látek 

Potenciál virových částic využitelných pro dopravu terapeutických látek byl nejlépe 

prostudován u rostlinných buněk. VLPs mohou být modifikovány pomocí organických 

fluoroforů (pro optické zviditelnění), gadoliniových komplexů (pro zviditelnění 

magnetickou rezonancí) a kvantových částic (QDs – Quantum Dots) nebo kovových 

nanočástic (pro zviditelnění různými spektroskopickými metodami.  

Zatím nejrozšířenější je transport fluorescenčních barviček. K rostlinnému viru 

CPMV byl připojen fluorofor AlexaFluor 555 v množství 120 barviček na jednu částici.  

To vedlo k vytvoření intenzivně svítící částice, která po injekci do živého myšího embrya 

kompletně zviditelnila vaskulární systém, včetně nejmenších žilek a kapilár (Lewis et al., 

2006). Na částice parvoviru infikujícího psovité šelmy (canine parvovirus, CPV) byla také 

připojena fluorescenční barvička Oregon Green 488 (OG 488), která umožnila efektivní 

zviditelnění CPV-VLPs. Konjugace barvičky nijak neovlivnila vazbu na přirozený receptor 

parvovirů, kterým je transferinový receptor. Tento receptor je nadprodukován na různých 

typech nádorů, proto tyto částice lze efektivně využít pro vizualizaci nádorů (Singh et al., 

2006). U adenovirových částic byla na kapsidu kovalentně připevněna fluorescenční barva 

ICG-Der-02, která svítí ve spektru, které se blíží spektru infračervenému. V tomto spektru 

biologické tkáně absorbují velmi málo světla a nevyzařují téměř žádnou autofluorescenci. 

Na takto připravené adenovirové VLPs byla ještě připojena kyselina folová, která umožnila 

specificky zacílit tyto částice na nádorové buňky (Shan et al., 2011). 

V současné době se nejintenzivnějí rozvíjí transport kontrastních látek využitelných 

v magnetické rezonanci. Magnetická rezonance je nejpoužívanější zobrazovací technika 

v medicíně, protože je neivazivní a poskytuje informace o poměrně vysokém rozlišení. 

Kontrastní látky jsou používány pro zesvětlení a větší zaostření získaného obrazu. 

Kontrastní látky, jako je například gadolinium, zvyšují relaxační čas protonů ve vodě, čímž 

prodlužují periodu, během které se jaderná magnetizace vrací zpět do rovnovážného 

rozložení. Virové nanočástice jsou rigidní struktury s vysokým rotačním korelačním časem, 

které také zvyšují relaxační čas a jsou schopné vázat velké množství gadoliniových iontů 

(Anderson et al., 2006). Používané gadoliniové ionty je nutné mít navázané na stabilní 

komplex, který bude dlouhodobě odolný vůči ztrátě gadoliniového kationtu, protože volná 

solvatovaná molekula gadolinia je toxická (Hermann et al., 2008). Částice rostlinného viru 

CCMV obsahují endogenní vazebné místo pro kovové ionty, ale vazba gadolinia byla příliš 

slabá na to, aby takovéto částice mohly být klinicky využívány (Allen et al., 2005). Byly 

ale připraveny CCMV VLPs, které byly buď geneticky upraveny vložením kalmodulinu 
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vázajícím gadoliniové ionty nebo chemicky upraveny připojením komplexu gadolinium-

DOTA. Oba druhy modifikovaných částic byly rozpustné ve vodě a vykazovaly vysoké 

zvýšení relaxivity. Pokud by tyto částice byly ještě specificky zacíleny na konkrétní tkáň 

(pomocí vhodné modifikace), mohly by být využity jako efektivní dopravní prostředek pro 

kontrastní látky, čímž by se výrazně snížily jejich vedlejší účinky (Liepold et al., 2007). 

 

2.2.4 Specifické cílení VLPs na daný buněčný typ  

Pro využití VLPs v cílené terapii a diagnostice je nutné, aby léčivá látka specificky 

interagovala s poškozenou tkání a nedocházelo k napadení zdravých buněk. Takto bude 

umožněna efektivní léčba, která bude mít velmi málo vedlejších účinků spojených 

s léčivou látkou. Díky vývoji technologie „phage-display“ byly identifikovány specifické 

markery přítomné na poškozených buňkách (např. nádorových) a jejich ligandy, které 

umožňují specifické rozpoznání receptoru nadměrně produkovaného na nezdravých 

buňkách. Právě objev takovýchto ligandů je počátkem rychlého rozvoje cílené terapie.  

Připojení ligandu k virové částici může být realizováno dvěma způsoby. Částice 

může být modifikována geneticky, díky zásahu do virového genomu, nebo mohou být 

k částici chemicky připojeny in vitro syntetizované peptidy přes reaktivní skupinu 

přítomnou na povrchu částice. Velkou výhodou VLPs oproti jiným terapeutickým nosičům 

je možnost prezentace velkého množství směrujících molekul či proteinů, u kterých může 

být kontrolováno množství a orientace ligandu (Sen Gupta et al., 2005). 

 

2.2.4.1 Cílení VLPs pomocí genetických modifikací 

Při použití genetických modifikací pro úpravu virové částice je nezbytně nutné 

nalézt místo v povrchové smyčce, které umožní vystavení proteinové sekvence na povrchu 

částice a zároveň nebude mít negativní vliv na stabilitu částic. U viru CPMV bylo takovéto 

místo nalezeno v oblasti smyčky βb-βC (Porta et al., 1994) a u viru SV40 bylo zjištěno, že 

peptidové sekvence mohou být vloženy do DE a HI smyčky, aniž by došlo k narušení 

stability virové částice (Takahashi et al., 2008).  

Pro genetické modifikace je hojně využívaný myší polyomavirus, který umožňuje 

vložení peptidů do 4 povrchových smyček (BC, DE, EF a HI). Po vložení do dané smyčky 

je epitop vystaven v 360 opakováních na vnější straně částice a je tedy přístupný k řadě 

interakcí. Existuje ale velikostní limitace vkládaného peptidu, která se většinou pohybuje 
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mezi 20 – 40 aminokyselinami. V některých případech se při vkládání epitopu používají 

flexibilní nástavce (např. glycin-serinové), které umožňují vkládáné molekule zaujmout 

nejvýhodnější konformaci. Gleiter et al., 1999 díky použití flexibilních můstků vložili do 

HI smyčky VP1 proteinu dokonce celý enzym o velikosti 18 kDa. Vložená dihydrofolát 

reduktáza z E.coli sice neměla shodnou strukturu s divokým typem, ale její enzymatická 

aktivita zůstala plně funkční. Velmi překvapivě vložení tohoto enzymu nemělo vliv  

na stabilitu VLPs. Pro vložení enzymu byla HI smyčka vybrána záměrně, protože společně 

s BC smyčkou je odpovědná za vazbu na přirozený receptor obsahující kyselinu sialovou. 

Narušení HI smyčky vloženým enzymem způsobilo ztrátu schopnosti proteinu VP1 vázat 

kyselinu sialovou a bylo tedy objeveno místo, kam mohou být vkládány peptidy, které by 

propůjčily částicím nové vlastnosti a navíc vedly ke změně vazebné specifity částic. 

Gleiter a Lilie, 2001 poté vložili do HI smyčky protein Z. Protein Z je vazebná doména, 

schopná specificky vázat protilátkové imunoglobuliny, odvozená od proteinu A z bakterie 

Staphylococcus aureus. Toto vložení neovlivňuje stabilitu částic a umožňuje libovolné 

zacílení částic. To je určováno druhem protilátky, která je navázána na protein Z. Do HI 

smyčky byl také vložen vložen polyonický peptid (Glu8Cys), na který byl následně pomocí 

hydrofóbních a disulfidických interakcí připojen Fw fragment nádorově specifické 

protilátky B3. Toto spojení vedlo ke změně vazebné specifity VLPs a jejich zacílení na 

dendritické buňky (Stubenrauch et al., 2001). Bohužel při vkládání dalších druhů peptidů 

do HI smyčky již byla stabilita částic velmi narušena. Výsledky naší výzkumné skupiny 

ukazují, že vložení 37 aminokyselin dlouhé sekvence do HI smyčky zabránilo proteinu 

VP1 skládat se do VLPs. Takovéto výsledky byly publikovány i u dalších výzkumných 

skupin, které testovali vložení proteinů i do dalších povrchových smyček. Přehled 

manipulací a jejich vliv na stabilitu částic je uveden v tabulce č. 2.2. 
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Virus Vkládaný insert Místo vložení
Důvod vkládání 

sekvence

Použití 

expresního 

systému

Stabilita Reference

MPyV
různé epitopy B-buněk 

(12 a 14 AA)
BC smyčka imunizace Bakterie E.coli spíše dobrá Neugebauer et al.,  2006

MPyV

protein Z (vazebná 

doména  proteinu A) 

(57 AA + 17 AA linkry)

HI smyčka cílení (targetting) Bakterie E.coli dobrá Gleiter a Lilie, 2001

MPyV
WW doména (z myšího 

FBP11) (38 AA)

DE smyčka        

HI smyčka
cílení (targetting) Bakterie E.coli špatná Schmidt et al.,  2001

MPyV

peptid s 8 glutamovými 

a 1 cysteinovým 

zbytkem (9 AA)

HI smyčka cílení (targetting) Bakterie E.coli dobrá Stubenrauch et al.,  2001

BC smyčka         

DE smyčka         

HI smyčka         

špatná

EF smyčka dobrá

MPyV

peptidová sekvence 

fúzující s Bcr-Abl        (25 

AA)

HI smyčka imunizace Bakulovirus Sf9 špatná
Španielová, unpublished 

results

MPyV cílení (targetting) Bakulovirus Sf9 Shin a Folk, 2003

peptidová sekvence 

vázající uPAR (60 AA) a 

FLAG (8 AA)

 

 

Tabulka č. 2.2: Přehled manipulací VP1 proteinu hlodavčích  polyomavirů ve vztahu ke stabilitě VLPs.  

Stabilita byla hodnocena na základě elektronové mikroskopie. Vysvětlivky: MPyV – myší polyomavirus,  

AA - aminokyselinový zbytek, uPAR – aktivátorový receptor urokinázového plazminogenu, HBV – virus 

hepatitidy B, ecDHFR – dihydrofolát reduktáza z  Escherichie coli, FBP11 – formin-vazebný protein,  

linker – označuje krátký peptidový spojník obvykle tvořený glycinovými a serinovými zbytky, který 

zajišťuje lepší stérickou flexibilitu insertu.  

 

2.2.4.2 Cílení VLPs pomocí chemických modifikací 

Konjugace molekul na VLPs pomocí kovalentního připojení na povrch částice 

nabízí řadu výhod. Na rozdíl od genetické modifikace lze takto na připravenou částici 

připojit řadu odlišných molekul, které si sami zvolíme. Díky rozsáhlému povrchu částice je 

možné připojit velké množství molekul, aniž by došlo ke stérickým problémům. U tohoto 

způsobu modifikace máme také jistotu, že připojená molekula bude vystavena na povrchu 

částice a bude tedy interagovat s cílovým objektem. Abychom mohli částice modifikovat, 

je nutné znát jejich krystalografickou strukturu, která určí aminokyseliny vystavené na 

povrchu částice. V současnosti je již známá krystalografická struktura většiny virů, jako 

příklad mohou být uvedeny polyomaviry (Liddington et al., 1991, Stehle et al., 1996) a 

zástupce rostlinných virů CPMV (Stauffacher et al., 1987; Lin et al., 1999).  

V současnosti nejběžněji používané chemické techniky pro modifikaci virových 

částic jsou klasickými technikami, používanými pro úpravy proteinů (Hermanson, 1991; 

Wong 1991). Pro modifikace se využívají aminokyseliny lysin, cystein a aminokyseliny 

obsahující karboxyskupinu. Pokud tyto aminokyseliny nejsou ve vhodné pozici na povrchu 
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částice, můžeme využít genetických modifikací a cílovou aminokyselinu do daného místa 

vložit. Přidání jedné aminokyseliny většinou nemá nežádoucí vliv na stabilitu částice,  

na rozdíl od několika aminokyselinových změn, prováděných při změně specifity částic 

genetickým zásahem. Nejběžnější metodou pro přípojení molekuly na povrch částice je 

vytvoření amidové vazby mezi karboxylovou skupinou a aminoskupinou. První takto 

modifikovaná virová částice, byla částice rostlinného viru CCMV (Gillitzer et al., 2002). 

Tato metoda umožňuje připojit fluorescenční molekulu nebo peptidy na aminoskupinu  

či karboxyskupinu přítomnou na povrchu částice. Karboxylové skupiny jsou nejprve 

aktivovány reakcí s karbodiimidem (EDC) a N-hydroxysukcimidem (NHS) a poté reagují 

s aminoskupinou za vzniku amidů. Také thiolové skupiny cysteinů mohou být využívány 

jako reakční skupiny pro vazbu molekul. Pro vytvoření vazby je thiolová skupina cysteinů 

alkylována reakcí s maleimidem nebo bromo/iodo acetamidem (Strable a Finn, 2009).  

U většiny částic je velmi málo cysteinů, které by měly volnou thiolovou skupinu, protože 

cysteiny jsou využívány pro tvorbu disulfidických můstků. Cysteiny jsou tedy do částic 

uměle přidávány genetickou modifikací, jako například u viru CCMV (Wang et al., 2002). 

Schéma modifikací je znázorněno na obrázku č. 2.7. 

Při výzkumu modifikací byly objeveny další aminokyseliny, které vykazují 

specifické reakční vlastnosti. Jsou to aminokyseliny s aromatickým kruhem: tryptofan 

(Antos a Francis, 2004) a tyrosin (Tilley a Francis, 2006). Fenolová skupina tyrosinu je 

modifikována oxidací kyselinou peroctovou v přítomnosti kovových iontů (Brown a 

Kodadek, 2001) nebo, jak bylo ukázáno na viru CPMV, vytvořením thioletherových 

derivátů, které propojují 2 tyrosiny mezi sebou (Meunier et al., 2004). 

Jako příklady virů, u kterých byla provedena chemická konjugace molekul, která 

umožnila jejich specifickou adresaci a vstup do cílových buněk, byl vybrán opičí 

polyomavirus SV40 a rotavirus. U viru SV40 byl na částici připojen lidský epidermální 

růstový faktor (hEGF) přes thiolovou skupinu na cysteinu v pozici 138. Takto připravené 

částice byly schopné efektivně vstupovat přes EGF receptor do lidských buněk 

epiteliálního nádoru A431 (Kitai et al., 2011). U rotavirů byla pomocí reakce aminové 

skupiny na lysinu s aktivovanou karboxylovou skupinou kovalentně připojena 

laktobionová kyselina, která umožnila vstup těchto částic do jaterních buněk (Zhao et al., 

2011). 
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Obrázek č. 2.8: Běžně užívané biokonjugační techniky pro kovalentní modifikaci VLPs 

Znázornění běžných chemických biokonjugačních technik používaných pro kovalentní modifikace 

povrchových aminokyselin umělých virových částic. Aminoskupiny lysinů mohou být derivovány reakcí 

s N-hydroxysukcimidem (modrá), alkylace thiolové skupiny cysteinů je umožněna reakcí s maleimidem nebo 

bromo/iodo acetamidem (červená) a karboxylové skupiny mohou být aktivovány použitím karbodiimidů 

(nejčastěji EDC) a poté mohou reagovat s aminy za vzniku amidů. Převzato z Strable a Finn, 2009. 
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2.3 Prostatický specifický membránový antigen (PSMA) 

 

Prostatický specifický membránový antigen (PSMA) je tkáňově specifický 

transmembránový glykoprotein, nadměrně produkovaný v buňkách nádoru prostaty. 

PSMA může sloužit jako detekční agens pro vznik nádorů i jejich metastáz, protože 

pomocí tohoto proteinu lze identifikovat prostatické nádorové buňky cirkulující v lymfě. 

Ve zdravé prostatické tkáni se tento antigen nachází v cytoplazmě a pouze pokud dojde k 

nádorové transformaci, tak je tento antigen vystaven na povrchu buněčné membrány (Su et 

al., 1995), proto cílení na tento antigen je velmi specifické. Bylo zjištěno, že protein 

PSMA hraje významnou roli v kancerogenezi nádoru prostaty, glutamátové neurotransmisi 

a absorbci folátu. Každá jeho funkce se odehrává v jiné oblasti lidského těla, proto je 

PSMA nazýváno třemi různými způsoby. Díky své vysoké expresi v buňkách nádoru 

prostaty LNCaP je označován jako PSMA. V centrálním nervovém systému, kde 

metabolizuje neurotransmiter N-acetyl-aspartyl-glutamát, je nazýván jako NAALADáza. 

V proximálním tenkém střevě hraje roli při odstraňování γ-vázaného glutamátu z poly-γ-

glutamovaného folátu a je nazýván jako folát hydroláza (FOLH1) nebo jako glutamát 

karboxypeptidáza II (GCPII) (O´Keefe et al., 2001).   

PSMA je stejně jako jiné povrchové receptory spontánně internalizován a bylo 

zjištěno, že internalizace se třikrát zvýší, pokud je na PSMA navázána specifická 

monoklonální protilátka J591 (Liu et al., 1998). Snadná internalizace a specifita výskytu 

proteinu PSMA, představuje ideální možnost využití tohoto proteinu pro cílenou terapii 

nádoru prostaty.  
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3. CÍLE 
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 Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat optimální podmínky pro zavzetí 

reportérových molekul do VLPs a změnit specifitu jejich vstupu do buněk přesměrováním 

vazby VLPs na nádorový antigen PSMA. Dílčí cíle byly ralizovány v následujících 

krocích. : 

 

Cíl 1. Připravit modifikované varianty VLPs a ověřit účinnost jejich vazby na protein 

PSMA. 

a) V bakulovirovém expresním vektoru pomocí místně specifické mutageneze vložit 

nebo zaměnit peptidový ligand vázající PSMA do povrchové BC smyčky hlavního 

polyomavirového kapsidového proteinu VP1. 

b) Produkovat modifikované VLPs v hmyzích buňkách Sf9 a ověřit jejich stabilitu 

pomocí elektronové mikroskopie. 

c) Analyzovat účinnost vazby modifikovaných VLPs na protein PSMA. 

 

Cíl 2. Vložit reportérový plazmid do pseudokapsid v prostředí jaderných extraktů. 

a) Připravit jaderné extrakty z buněk infikovaných rekombinantním bakulovirem se 

zaklonovaným hlavním kapsidovým proteinem VP1 a případně také minoritními 

proteiny VP2 a VP3. 

b) Pseudokapsidy obsažené v jaderných extraktech infikovaných buněk rozvolnit a 

vložit do nich plazmid obsahující GFP nebo luciferázu. 

c) Ověřit vložení reportérového plazmidu pomocí transdukce reportérového genu. 

 

Cíl 3. Charakterizovat podmínky pro rozložení a znovusložení VLPs in vitro. 

a) Produkovat VLPs myšího polyomaviru složených z hlavního kapsidového proteinu 

VP1 pomocí bakulovirového expresního systému v hmyzích buňkách Sf9. 

b) Rozložit VLPs na jednotlivé pentamery proteinu VP1 smícháním s roztokem 

obsahujícím vhodné koncentrace redukčního činidla (DTT) a chelatačního činidla 

(EGTA). 

c) Najít podmínky pro opětovné složení pentamerů do VLPs, například za využití 

dialýzy v pufrech o různém pH a s různou koncentrací solí a vápenatých  kationtů.  

d) Detekovat rozložení a znovusložení VLPs pomocí elektronové mikroskopie a 

pomocí analýzy rozptylu světla. 
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4. MATERIÁL A METODY 
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4.1 Materiál 

 

4.1.1 Použité přístroje 

 

Aparatura pro horizontální agarózovou elektroforézu multiSub Mini (Cleaver) 

Aparatura pro přípravu sacharózového gradientu SG 50 (Hoefer) 

Aparatura pro SDS-PAGE (Hoefer) 

Aparatura pro western blotting (BioRad) 

Centrifuga 3K30 (Sigma), rotory 12171 a 19776-H  

Centrifuga GS – 15R (Beckman) 

Centrifuga Megafuge 1.0R (Heraus Sepatech) 

Centrifuga Microfuge, (Beckman) 

CO2 termostat (Forma Scientific) 

Elektroforéza E-C Apparatus corporation (Hoefer) 

Elektronový mikroskop JEOL JEM 1200EX 

Elektroporátor Gene Pulser Apparatus (Bio-Rad) 

Fluorescenční mikroskop BX-60 (Olympus) 

Fluorometr Fluoromax 3 (Jobin Yvon) 

Chromatografický systém BioLogic DuoFlow 5.0 (Bio-Rad) 

Kolona pro gelovou filtraci Superdex 200 10/300 GL (GE Healthcare) 

Konfokální mikroskop Leica TCS-sp 

Kultivační přístroje (Labnet, Lab Therm) 

Kultivační třepačky Orbital Shaker (Forma Scientific), Orbi-Safe TS (Gallenkamp). 

Laminární box (Forma Scientific) 

Lupa s bočním osvětlením (Olympus) 

Magnetická míchačka B212 (Bibby) 

Magnetická míchačka Bigsquid (Ika) 

Mikrocentrifuga Beckman Mikrofuge Centrifuge, rotor F241,5 

Nanodrop – Spectrofotometr ND-1000 (NanoDrop Technologies) 

PCR cyklér Mastercycler EPgradient S (Eppendorf) 

pH metr PH 114 (Snail Instruments) 

pH metr S20 SevenEasy (Mettler Toledo) 

Přístroj pro měření luciferázové aktivity MICROLITE-TLX2 (Promega)  
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Refraktometr ABBE (Carl Zeiss Jena) 

Rozebírač gradientů (Beckman) 

Sonikátor Bransonic 5 (Cole-Parmer Instrument Company) 

Sonikátor Soniprep 150 (Schoeller Pharmacia Praha) 

Sonikátor UP50H (Schoeller Pharmacia Praha) 

SpeedVac Plus SC 110 A (Savant) 

Spektrofotometr Spekol 11 (Carl Zeiss-Jena) 

Termobloček CH-100 (Biosan) 

Termostat TCH 100  

Třepačka Duomax 1030 (Heidolph) 

Třepačka Shaker 30 (Labnet) 

Ultracentrifuga Optima TM L-90K, rotory SW 28, SW 41 (Beckman) 

UV transluminátor (BioLum) 

Vortex-Genie 2 (Scientific Industries) 

 

4.1.2 Markery molekulových vah 

DNA marker molekulových vah 

- GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder (Fermentas) – velikosti fragmentů markeru (bp): 

20000, 10000, 7000, 5000, 4000, 3000, 2000, 1500, 1000, 700, 500, 400, 300, 200, 75 

 

SDS-PAGE marker molekulových vah (Sigma): 

α2 – makroglobulin (173 kDa) 

β – galaktosidáza (114 kDa) 

Fruktózo-6-fosfátkináza (96 kDa) 

Pyruvátkináza (66 kDa) 

Fumaráza (59 kDa) 

Laktátdehydrogenáza (38 kDa) 

Triózofosfátizomeráza (32 kDa) 
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4.1.3 Často používané roztoky 

PBS (Phosphate Buffered Saline): 4,090 g NaCl 

 0,1 g KCl 

 1,79 g Na 2 HPO4 ∙ 12H2O 

 0,12 g KH2PO4 

 pH bylo upraveno na 7,4 a objem byl doplněn dH2O 

 do 500 ml 

 

Pufr B:  10mM Tris – HCl (pH = 7,4) 

 150mM NaCl 

 0,01mM CaCl2  

 

1M Tris – HCl:  30,29 g Tris-(hydroxymethyl)-aminomethanu (Serva), pH bylo 

upraveno pomocí HCl na požadovanou hodnotu a objem byl doplněn 

dH2O do 250 ml. 

 

100mM EGTA (pH=8,0):  9,51 g EGTA (Serva), pH bylo upraveno pomocí NaOH, 

objem byl doplněn dH2O do 250 ml. 

 

0,5 M EDTA – NaOH (ph = 8,0):  46,53 g Na2EDTA ∙ 2H2O (dihydrát disodné soli  

kyseliny ethylendiaminotetraoctové) (Serva), pH bylo 

upraveno pomocí NaOH a objem doplněn dH2O  

do 250 ml.          

 

5 x koncentrovaný Laemliho pufr:  1,25% SDS (Sigma) 

   50mM Tris – HCl (pH = 6,8) (Serva) 

 25% ß-merkaptoethanol (Serva) 

 50% (v/v) glycerol (Lachema) 

 0,005% bromfenolová modř (Lachema) 

 

RIPA pufr s SDS: 150mM NaCl 

 5mM EDTA 

 50mM Tris – HCl (pH = 7,4) 
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 0,05% Nonidet P-40 

 1% kyselina deoxycholová 

 1% Triton X-100 

 0,1% SDS 

                                                           

Hmyzí médium se sérem: TNM – FH insect medium (Sigma) 

 10% FCS - fetální telecí sérum (Sigma) 

 podle potřeby 1/100 objemu směsi antibiotik pro TK 

 

Hmyzí médium bez séra: TNM – FH insect medium (Sigma)  

 

DMEM médium se sérem: DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium) (Sigma) 

 10% FCS - fetální telecí sérum (Sigma) 

 2mM L – glutamin (Gibco) 

 podle potřeby 1/100 objemu směsi antibiotik pro TK  

 

DMEM médium bez séra: DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium) (Sigma) 

 2mM L – glutamin (Gibco)  

 

  

Směs antibiotik pro tkáňové kultury (KRD):  používaný roztok je 100x koncentrovaný a 

 v 1 ml je obsaženo: 

 10000 jednotek penicilinu 

 10 mg streptomycinu 

 25 mg amphotericinu B    
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4.1.4 Používané „kity“ 

Phusion Site-Directed Mutagenesis Kit (Finnzymes) 

- kit pro místně-specifickou mutagenezi a navržení mutagenních primerů 

- manuál: http://www.finnzymes.fi/pdf/phusion_mutagenesis_datasheet_f541_1_3_low.pdf 

 

High Pure PCR Cleanup Micro Kit (Roche) 

- kit pro přečištění PCR směsi před sekvenací 

- kit pro izolaci DNA z agarózového gelu 

- manuál: http://www.roche-applied-

science.com/PROD_INF/MANUALS/napi_man/pdf/chapter%202/page%2033-39.pdf 

 

QIAprep Spin Miniprep Kit (Quiagen) 

- kit pro izolaci plazmidové DNA z malého množství bakteriální kultury 

- manuál: QIAprep Spin Miniprep Kit - English (PDF) 

 

PureLink HiPure Plasmid DNA purification Kits (Invitrogen)  

- kit pro izolaci bakmidové DNA 

- manuál: 

http://tools.invitrogen.com/content/sfs/manuals/purelink_hipure_plasmid_dna_purification

_man.pdf 

 

DNeasy Blood & Tissue Kit (Quiagen) 

- kit pro izolaci genomové DNA z tkáňové kultury 

- manuál: DNeasy Blood & Tissue Handbook - English (PDF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finnzymes.fi/pdf/phusion_mutagenesis_datasheet_f541_1_3_low.pdf
http://www.roche-applied-science.com/PROD_INF/MANUALS/napi_man/pdf/chapter%202/page%2033-39.pdf
http://www.roche-applied-science.com/PROD_INF/MANUALS/napi_man/pdf/chapter%202/page%2033-39.pdf
http://www.qiagen.com/literature/render.aspx?id=201081
http://tools.invitrogen.com/content/sfs/manuals/purelink_hipure_plasmid_dna_purification_man.pdf
http://tools.invitrogen.com/content/sfs/manuals/purelink_hipure_plasmid_dna_purification_man.pdf
http://www.qiagen.com/literature/render.aspx?id=381
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4.1.5 Primery pro PCR 

 

(Syntéza všech primerů byla zajištěna firmou IDT) 

 

a) primery pro mutagenní PCR 

 

BCins-F  

5´- ATCCAAAAGAACATGTGGGCAATACTATGGTTGGAGCAGA – 3´  

- žlutě je označena část vkládané sekvence a neoznačená část primeru je komplementární 

k sekvenci VP1 

 

BCins-R 

5´- GTAATTGTACATCCCTCTGTTAGGCTTTCAGGGGT – 3´ 

- žlutě je označena část vkládané sekvence a neoznačená část primeru je komplementární 

k sekvenci VP1 

 

BCsub-F 

5´- ATCCAAAAGAACATGTGGTTGGAGCAGAGGGATTAATTTG – 3´  

- žlutě je označena část zaměňované sekvence a neoznačená část primeru je 

komplementární k sekvenci VP1 

 

BCsub-R 

5´- GTAATTGTACATTCAGGGGTGGGTGGCTG – 3´  

- žlutě je označena část zaměňované sekvence a komplementární část primeru je bez 

označení 

 

b) primery pro sekvenační PCR bakmidů 

 

pUC/M13 -F 

5´- CCCAGTCACGACGTTGTAAAACG – 3´  

 

pUC/M13 -R 

5´- AGCGGATAACAATTTCACACAGG – 3´  
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c) primery pro kontrolní PCR a sekvenaci proteinu VP1 

Pro sekvenaci a kontrolní PCR reakce byly využity primery původně navržené pro 

nezávislé klonování (Kojzarová M., 2011) Část primerů, která je komplementární 

k proteinu VP1 je označena zeleně. 

 

VP1 – F 

5´- GATGATGAATTCATGGCCCCCAAAAGAAAAAGCGGC – 3´ 

- zeleně označená část je komplementární k začátku VP1 genu, sekvence v genomu MPyV 

4086-4062 (GenBank, accession numer: AF442959)  

 

VP1 - R 

5´- GCTGCTGGTACCTTAATTTCCAGGAAATACAGTCTTTG – 3´ 

- zeleně označená část je komplementární ke konci VP1 genu, sekvence v genomu MPyV 

2932 – 2959 (GenBank, accession numer: AF442959) 

4.1.6 Bakteriální kmeny  

 

Bakteriální kmen E. coli DH10Bac 

- kmen kompetentních bakterií obsahující bakmid schopný rekombinace s donorovým 

plazmidem pFastBac, s možností detekce rekombinace pomocí lacZ genu (sbírka Katedry 

genetiky a mikrobiologie) 

Bakteriální kmen E. coli NEB Turbo 

- komerčně dostupné kompetentní bakterie s vysokou transformační účinností (BioLabs) 

4.1.7 Buněčné linie 

 

Buněčná linie Sf9  

– klonální linie hmyzích buněk odvozená z tkáně ovárií motýla Spodoptera frugiperda 

(ATCC No. CRL-1711) 

Buněčná linie NIH 3T6  

– stabilní buněčná linie myších fibroblastů (prof. Griffin, Royal Postgraduate School, 

London) 

Buněčná linie COS-1  

- stabilní buněčná linie fibroblastům podobných buněk připravená z tkáně opičích ledvin 

(ATCC No.: CRL-1650) 
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Buněčná linie WOP  

- stabilní buněčná linie buněk 3T3 (myší fibroblasty) transformovaných myším 

polyomavirem  (prof. Amati, Universita La Sapienza, Rome) 

4.1.8 Viry 

MPyV 

- myší polyomavirus BG strain (GenBank, accession numer: AF442959)  

- tento polyomavirus využíváme k přípravě kapsidových proteinů pro tvorbu VLPs 

- sekvence kapsidových proteinů jsou kódovány na komplementárním vláknu genomové 

sekvence 

 - VP1 (sekvence v genomu 2932 - 4086) 

 - VP2 (sekvence v genomu 4055 - 5014) 

 - VP3 (sekvence v genomu 4055 - 4669) 

 

AcVP1 

- Rekombinantní bakulovirus produkující hlavní strukturní protein VP1 myšího 

polyomaviru (Forstová et. al, 1993) 

AcVP1/2 

- Rekombinantní bakulovirus produkující hlavní strukturní protein VP1 myšího 

polyomaviru a minoritní strukturní protein VP2 (Richterová, 1996) 

AcVP1/3 

- Rekombinantní bakulovirus produkující hlavní strukturní protein VP1 myšího 

polyomaviru a minoritní strukturní protein VP3 (Richterová, 1996) 

 

4.1.9 Vektory  

pFastBacDUAL – VP1/tVP3 

- bakulovirový transferový vektor určený pro Bac-to-Bac systém se zaklonovaným 

hlavním strukturním proteinem VP1 myšího polyomaviru a se zaklonovanou N – koncově 

zkrácenou formou minoritního proteinu VP3. Selekce pomocí amp
r
 a gen

r
. (poskytnuto 

Martinem Markem - Boura et al., 2005) 

 

pmaxGFP 

- komerční kontrolní plazmid obsahující gen pro GFP protein (Amaxa) 
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p∆L  

- jde o upravený komerční plazmid pGL3-Basic se zaklonovaným genem pro světluškovou 

luciferázu (GenBank, accession numer: U47295), do kterého byla přes Sac I místo vložena 

regulační oblast MPyV (569 – 4341 MPyV genomu) a přes Nco I byl odstraněn SV40 

promotor 

 

pControl 

- komerční plazmid pGL3-Control (Clontech), který obsahuje SV40 promotor a 

zaklonovaný gen pro světluškovou luciferázu (GenBank, accession numer: U47296)   

 

pCMVβ 

- komerční plazmid pCMVβ (Clontech), který obsahuje promotor cytomegaloviru a 

zaklonovaný gen pro β-galaktosidázu (GenBank, accession numer: U02451)   

 

4.1.10 Použité expresní systémy 

4.1.10.1 Bakulovirový expresní systém 

 Pro konstrukci modifikovaných polyomavirových částic jsme se rozhodli využít 

bakulovirový expresní systém Bac-to-Bac. Výhodou tohoto systému je jeho vyšší rychlost 

přípravy rekombinantního bakuloviru ve srovnání s původní metodou izolace a purifikace 

rekombinantních bakulovirů pomocí plakových zkoušek. Bac-to-Bac systém je založen na 

místně specifické transpozici vybraného plazmidového vektoru do bakmidu 

(bakulovirového kyvadlového vektoru). Tento bakmid o velikosti 136 kb obsahuje 

kanamycinovou rezistenci a úsek DNA, který kóduje peptid LacZα. Tento peptid umožňuje 

snadnější a věrohodnější identifikaci rekombinantních bakmidů, pokud je do média 

přidáno indukční činidlo IPTG a chromogenní substrát X-gal. Po úspěšné transpozici je 

přerušena sekvence LacZα a kolonie s rekombinantním bakmidem tedy detekujeme jako 

bílé, nikoliv modré. 

 Po úspěšném vnesení genu našeho zájmu do vybraného plazmidového vektoru 

pFastBac je tento vektor vpraven pomocí metody heat-shock nebo elektroporace do 

kompetentních buněk DH10Bac. Tyto buňky již v sobě obsahují bakmid a pomocný 

plazmid, který kóduje transpozázu. Transpozáza umožňuje místně-specifickou transpozici 

mezi mini-Tn7 elementy na pFastBac a mini-attTn7 cílovými místy na bakmidu.  
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Pro přípravu bakmidu jsme dodržovali postup uvedený v návodu „Bac-to-bac instruction 

manual“ (Invitrogen). Pro transfekci bakmidové DNA do hmyzích buněk Sf9 byla použita 

transfekční směs Cellfectin II (Ivnitrogen). 

 

4.1.11 Protilátky 

4.1.11.1 Primární protilátky 

 αPyVP1-A: myší monoklonální protilátka proti VP1, izotop IgG1 (ředění 1:50 – 

1:100) (Forstová et al., 1993) 

 Anti-VP1 sérum: králičí sérum namířené proti VP1 částicím izolovaných z hmyzích 

buněk po infekci rekombinantním bakulovirem (ředění 1:100) (Mgr. D. Liebl, 

vyrobeno v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Praha) 

 αPyVP2/3: myší monoklonální protilátka proti proteinům VP2 a VP3, izotop IgG1 

(ředění 1:5) (Forstová et al., 1993) 

 αPSMA: myší monoklonální protilátka proti PSMA, (ředění 1:10 – 1:50) 

(poskytnuto RNDr. Pavlem Šáchou, PhD., ÚOCHB AV ČR) 

4.1.12 Sekundární protilátky 

 Kozí imunoglobuliny namířené proti myším imunoglobulinům konjugované 

s peroxidázou (ředění 1:1000) (BioRad) 

 Oslí imunoglobuliny namířené proti myším imunoglobulinům Alexa Fluor 488 

(ředění 1:1000) (Molecular Probes) 

 Kozí imunoglobuliny namířené proti králičím imunoglobulinům Alexa Fluor 546 

(ředění 1:1000) (Molecular Probes) 
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4.2 Metody 

4.2.1 Sterilizace 

Roztoky, špičky k mikropipetám a mikrozkumavky byly sterilizovány v autoklávu 

(30 minut, 120 kPa, 127 °C). Roztoky, které nemohly být sterilizovány v autoklávu, byly 

sterilizovány pomocí filtrace (0,2 µm filtry). Pinzety, mikrobiologické hokejky a kličky 

byly sterilizovány plamenem po namočení v ethanolu. Chemické sklo uzavřené pomocí 

aluminiového obalu bylo sterilizováno horkým vzduchem při 160 °C po dobu 3 hodin. 

 

4.2.2 Kultivace bakterií 

Kultivace bakterií probíhala přes noc na pevném agaru (ŽA č. 2) při 37°C  

v termostatu, nebo v tekutém médiu (LB médium) v třepačce při 37°C. U bakterií,  

které obsahovaly plazmid s rezistencí na antibiotika, byla do média přidána selekční 

antibiotika v doporučené koncentraci. 

Materiál: 

Živný agar č. 2 (Imuna) 

LB médium: 1% Pepton (Imuna) 

 0,5% Kvasničný autolyzát (Imuna) 

 1% NaCl (Sigma) 

 

4.2.2.1 Příprava kompetentních buněk DH10Bac pro elektroporaci 

Bakterie DH10Bac z konzervy byly rozčárkovány sterilním párátkem na plotnu 

s živným agarem č. 2 (ŽA č. 2), obsahujícím tetracyklin (10µg/ml) a kanamycin (50µg/ml), 

na monokolonie. Jedna monokolonie byla zaočkována do 20 ml TPN média obsahujícího 

tetracyklin (10µg/ml) a kanamycin (50µg/ml) a inkubována za stálého třepání (200 rpm) 

přes noc při 37°C. Suspenze byla naředěna TPN médiem tak, aby výsledná  

OD560 v 500 ml byla 0,1. Suspenze byla kultivována aerobně a byla měřena OD560 až  

do hodnoty 0,5-0,7. Suspenze byla centrifugována 10 min při 2000 x g a 4°C. Pelet byl 

resuspendován v 500 ml demineralizované vody vychlazené na 4°C. Suspenze byla 

centrifugována 10 min při 2000 x g a 4°C. Pelet byl resuspendován v 250 ml 

demineralizované vody vychlazené na 4°C. Suspenze byla centrifugována 10 min  

při 2000 x g a 4°C. Pelet byl resuspendován ve 20 ml 10% glycerolu vychlazeného na 4°C. 
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Suspenze byla centrifugována 10 min při 2000 x g a 4°C. Pelet byl resuspendován v 10 ml 

10% glycerolu. Suspenze byla centrifugována 10 min při 2000 x g a 4°C. Pelet byl 

resuspendován v 1 ml 10% glycerolu a buňky byly rozděleny po 100 µl do 

mikrozkumavek, zmraženy v tekutém dusíku a uchovány při -80°C. 

Materiál: 

Živný agar č. 2 (Imuna) 

Glycerol (Lachema) 

TPN médium: 2% Pepton (Imuna) 

 0,5% Kvasničný autolyzát (Imuna) 

 0,5% NaCl (Sigma) 

Tetracyklin (Sigma) v koncentraci 10 mg/ml 

Kanamycin (Sigma)v koncentraci 50 mg/ml 

 

4.2.2.2 Transformace kompetentních bakterií pomocí elektroporace 

(Dower et al., 1988) 

Kompetentní buňky byly rozmraženy při 0°C. K 50 µl buněk byl přidán 1 µl DNA 

a směs byla ponechána stát po dobu 1 minuty. Poté byla směs promíchána a převedena  

do elektroporační kyvety vychlazené na 0 °C. Na elektroporátoru byly nastaveny hodnoty 

25 µF, 2,5 kV a 200 Ω. Elektroporační kyveta byla umístěna do elektroporátoru a byl 

aplikován puls. Optimální délka pulsu byla 4-5 ms. K bakteriím byl ihned přidán l ml SOC 

média. Bakterie byly převedeny do sterilní baňky a třepány při 200 rpm 1 hodinu ve 37 °C. 

Ze suspenze bylo na plotnu s pevným médiem a příslušným antibiotikem vyseto většinou 

1µl, 10 µl, 100 µl a 700 µl. Poté byly bakterie kultivovány přes noc při 37 °C. 

Materiál: 

Živný agar č. 2 (Imuna) 

SOC médium: 2% Pepton (Imuna) 

 0,5% Kvasničný autolyzát (Imuna) 

 10mM NaCl (Sigma) 

 2,5mM KCl (Lachema) 

 20mM glukóza (Serva) 

 10mM MgCl2 (Sigma) 
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 10mM MgSO4 (Sigma) 

 Roztoky MgCl2 a MgSO4 byly sterilizovány zvlášť a do  

  média byly přidány až těsně před použitím.  

 

 

4.2.2.3 Transformace kompetentních bakterií DH10Bac pomocí 

elektroporace 

Postup byl převzat a upraven dle  návodu „Bac-to-Bac instruction manual“  

(Invitrogen). Bylo nutné změnit postup transformace, protože jsme měli k dispozici 

elektrokompetentní, nikoli chemokompetentní buňky DH10Bac. Postup elektroporace je 

velice podobný výše uvedenému postupu transformace kompetentních bakterií pomocí 

elektroporace. Pouze doba třepání byla prodloužena na 3 hodiny a po vysetí na plotny 

s antibiotiky, IPTG a X-gal byly bakterie inkubovány ve 37 °C 48 hodin, aby byla dobře 

zřetelná modro-bílá detekce. Bílé kolonie byly následně přečárkovány a opět inkubovány 

48 hodin ve 37 °C. 

Materiál: 

SOC médium – složení viz předchozí kapitola 

LB agar: 1% Pepton (Imuna) 

 0,5% Kvasničný autolyzát (Imuna) 

 1% NaCl (Sigma) 

 1,5% Agar (Imuna) 

Tetracyklin (Sigma) v koncentraci 10 mg/ml 

Kanamycin (Sigma) v koncentraci 50 mg/ml 

Gentamycin (Gibco) v koncentraci 10 mg/ml 

X-gal (Fermentas) v koncentraci 20 mg/ml 

IPTG (Fermentas) v koncentraci 20 mg/ml 

 

4.2.2.4 Příprava konzerv z buněk E. coli 

Bakterie byly kultivovány v živném bujónu č. 2 přes noc při 37°C aerobně. 

K bakteriím odebraným do mikrozkumavky byl přidán 50% sterilní glycerol tak, aby jeho 

výsledná koncentrace byla 15-20%. Tyto konzervy byly skladovány při - 80°C. 

Materiál: 

Živný bujón č. 2 (Imuna) 
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Glycerol (Lachema) 

 

4.2.3 Práce s DNA  

 

4.2.3.1 Horizontální agarózová elektroforéza 

(Sambrook et al., 1989) 

 

Nejprve byl připraven 1% agarózový gel rozvařením 0,25 g agarózy v 25 ml  

0,5 krát koncentrovaného TBE pufru. K vychladlému agarózovému gelu na přibližně 50°C 

bylo přidáno 12,5 µl 1000x koncentrovaného ethidiumbromidu a gel byl nalit  

do plexisklového bločku, jehož dvě strany byly tvořeny gumovými nástavci. Asi 1 cm  

od kraje gumového nástavce byl umístěn hřeben. Gel tuhnul při laboratorní teplotě asi  

30 minut. Po ztuhnutí byly odstraněny gumové nástavce a gel i s bločkem byl vložen  

do elektroforetické aparatury. Gel byl přelit 0,5 krát koncentrovaným TBE pufrem a  

po vyjmutí hřebenu byly do jamek nanášeny vzorky připravené smícháním s 6x DNA 

loading Dye. Velikost napětí byla nastavena na 70 V (5V/cm) a doba potřebná k rozdělení 

DNA byla asi 50-60 minut. Gel byl prohlížen na UV transluminátoru a vyfotografován.  

Materiál: 

1% agarózový gel 0,25 g agarózy (Sigma) rozpuštěné v 0,5x TBE pufru 

0,5x TBE pufr: 20mM Tris-HCl (pH = 8,0) 

 1mM EDTA-NaOH (pH = 8,0) 

 45mM kyselina boritá 

Ethidium bromid (Serva) 10 mg/1 ml H2O  

6x koncentrovaná DNA Loading Dye (Fermentas) 

 

4.2.3.2 Maxipreparace plazmidové DNA alkalická metoda  

(Sambrook et al., 1989) 

 

50 ml kultury E. coli, která byla kultivována v ŽB č. 2 přes noc při 37 °C aerobně, 

bylo centrifugováno 15 minut při 2000x g. Sediment byl resuspendován v 5 ml roztoku I. 

Bylo přidáno 10 ml čerstvě připraveného roztoku II, směs byla promíchána velmi 

opatrným otáčením zkumavky a inkubována 3 minuty na ledu. Následně bylo přidáno  

7,5 ml ledového roztoku III, směs byla promíchána opatrným otáčením zkumavky a 
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inkubována 5 minut na ledu. Směs byla centrifugována 15 minut při 4°C a 2000x g. 

Supernatant byl odebrán a přefiltrován přes 4 vrstvy gázy. K supernatantu bylo přidáno  

0,7 objemu izopropanolu, roztok byl promíchán a inkubován 10 minut v lednici. Roztok 

byl centrifugován 15 minut při 4°C a 5000x g. Sediment byl promyt 0,7 ml  

80% ethanolu, vysušen při laboratorní teplotě a resuspendován v 350 µl TE pufru. Poté 

bylo přidáno 100 µl l0 M LiCl, roztok byl inkubován 10 minut na ledu a poté 

centrifugován 3 min při 5000x g. Supernatant byl přenesen do nové mikrozkumavky a 

doplněn do 600 µl TE pufrem. Roztok byl extrahován 1x1 objemem upraveného fenolu,  

1 objemem směsi upravený fenol/upravený chloroform, dokud nezmizela mezifáze tvořená 

vysráženými zbytky proteinů a 1x1 objemem upraveného chloroformu. V případě potřeby 

byla odstraněna RNA pomocí inkubace roztoku po dobu 1 hodiny při laboratorní teplotě 

s RNázou A. K roztoku bylo přidáno 0,1 objemu 3 M NaAc a 2,5 objemu  

96% ethanolu vychlazeného při -20 °C. Roztok byl inkubován přes noc při -20 °C. 

Vysrážená DNA byla sedimentována 10 minut při 5000x g a při 4°C, sediment byl  

2x promyt 80% ethanolem, vysušen při laboratorní teplotě a resuspendován ve 100 µl  

TE pufru.   

Materiál: 

Roztok I:  50mM glukóza  

  25mM Tris-HCl (pH = 8,0)  

 10mM EDTA-NaOH (pH = 8,0)  

Roztok II:  0,2M NaOH 

 1% (w/v) SDS 

Roztok III:  60 ml 5 M CH3COOK 

 11,5 ml CH3COOH (99%) 

 28,5 ml dH2O 

TE pufr: 10mM Tris-HCl (pH = 8,0) 

 1mM EDTA-NaOH (pH = 8,0) 

Ethanol (Lachema) 

Izopropanol (Lachema) 

RNáza A (Sigma) – koncentrace 10 mg/ml 

Fenol (Lachema) 

Chloroform (Lachema) 
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4.2.3.3 Štěpení DNA restrikčními enzymy 

(Sambrook et al., 1989) 

 

Byla namíchána restrikční směs, kde koncentrace restrikční endonukleázy byla 

stanovena dle doporučení výrobce. Směs byla inkubována 2-4 hodiny v optimálních 

restrikčních podmínkách. 

Složení restrikční směsi:  plazmidová DNA 

 restrikční pufr (výsledná koncentrace 1x) 

 restrikční endonukleáza 

 ddH2O 

 

4.2.3.4 Amplifikace DNA polymerázovou řetězovou reakcí - PCR 

Při přípravě PCR reakce byla nejprve na ledu namíchána reakční směs, kde DNA 

polymeráza byla přidána až těsně před začátkem PCR reakce. Na PCR cykléru byl 

nastaven níže uvedený program PCR. Po dokončení PCR reakce bylo naneseno 5 μl PCR 

směsi na agarózovou elektroforézu a zbytek PCR směsi byl buď ihned použit 

k navazujícím pokusům, nebo uschován pro pozdější použití v -20 °C. 

Materiál: 

Reakční směs: 5 µl 10x koncentrovaného pufru pro Vent polymerázu 

 1,5 µl primeru 1 (10 µM) 

 1,5 µl primeru 2 (10 µM) 

 1 µl dNTP (10 µM) 

 1 µl DNA 

 0,5 µl Vent DNA polymerázy 

 39,5 µl ddH2O 

 

Program PCR: 1. 94°C 3 min (denaturace DNA) 

 2. 94°C 40 s (denaturace DNA) 

 3. X°C 50 s (vazba primerů) 

 4. 72°C 1 min (polymerace) 

 5. 72°C 7 min (polymerace) 

 Program byl nastaven na 30 cyklů. 
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4.2.3.5 Sekvenace 

 Sekvenační reakce a analýza byla zajištěna Laboratoří sekvenace DNA (PřF UK), 

která k sekvenování využívá 2 analyzátory firmy Applied Biosystems - čtyřkapilární 3130 

Genetic Analyzer a šestnáctikapilární 3130xl Genetic Analyzer.  

 Vzorky pro sekvenační reakci byly připravovány do 0,2 ml tenkostěných zkumavek 

smícháním templátu (u plazmidů vneseno 500 ng, u PCR reakcí vneseno 100 ng), se 

sekvenačním primerem (3,2 pmol) a doplněním do 14 µl demineralizovanou vodou.  

4.2.4 Práce s proteiny 

4.2.4.1 Příprava lyzátů z infikovaných hmyzích buněk Sf9 

Sediment hmyzích buněk Sf9 infikovaných rekombinantním bakulovirem byl 

resuspendován ve 100 µl RIPA pufru s SDS. Suspenze byla inkubována 20 minut na ledu a 

následně byla použita k přípravě vzorku pro SDS-PAGE. 

Materiál: 

RIPA pufr s SDS 

 

4.2.4.2 Příprava vzorku pro SDS-PAGE 

Proteinové vzorky byly smíchány v poměru 4 : 1 s 5 x koncentrovaným Laemliho 

pufrem, povařeny 5 minut ve vodní lázni a 1 minutu centrifigovány při 15000x g. Pokud 

byly vzorky viskózní, tak byly krátce sonikovány.  

Materiál: 

5 x koncentrovaný Laemliho pufr 

  

4.2.4.3 SDS polyakrylamidová elektroforéza (SDS-PAGE)  

(Sambrook et al., 1989) 

Skla pro elektroforézu byla důkladně omyta (čistící prášek, denaturovaný líh, 

demineralizovaná voda). Suchá skla byla umístěna do nalévací aparatury a byl vyznačen 

spodek zubů hřebenu. Mezi skla byl nalit spodní gel 0,5 cm pod okraj zubů hřebenu. Gel 

byl převrstven izobutanolem a polymeroval cca 30 minut. Poté byl izobutanol odstraněn a 

byl nalit horní gel. Ihned po nalití byl do aparatury vsunut hřeben. Gel polymerizoval cca 

20 minut. Hřeben byl odstraněn, skla byla přenesena do elektroforetické aparatury a byl 

nalit 1x elektroforetický pufr. Jamky byly pomocí Hamiltonovy injekční stříkačky 

https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=catNavigate2&catID=600528
https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=catNavigate2&catID=600528
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propláchnuty elektroforetickým pufrem. Byly naneseny vzorky smíchané s Laemliho 

pufrem a marker molekulových vah. Elektroforéza probíhala nejprve 30 minut při napětí 

80V/cm, po poté při 120V/cm, dokud vzorky nedoputovaly k okraji spodního gelu (cca  

1,5 hodiny). 

Materiál: 

Izobutanol (Lachema) 

Složení spodního gelu:  4 ml 30% akrylamidu (Serva) 

  4,5 ml Tris-HCl (pH = 8,8) (Sigma) 

  120 µl 10% SDS (Sigma)  

  3,25 ml ddH2O 

  40 µl 10% APS (Serva) 

  8,5 µl TEMED (Sigma)   

   

Složení horního gelu:  0,5 ml 30% akrylamidu (Serva) 

  0,375 ml Tris – HCl (pH = 6,8) (Sigma) 

 30 µl 10% SDS (Sigma) 

 2,11 ml ddH2O 

 20 µl 10% APS (Serva) 

 5µl TEMED (Sigma) 

APS a TEMED byly přidány až těsně před nalitím gelu. 

 

Elektroforetický pufr: 25mM Tris (Serva) 

 192mM glycin (Sigma) 

 0,1 % SDS (Sigma) 

 pH = 8,3 

 

4.2.4.4 Barvení gelu po SDS – PAGE 

Akrylamidový gel po proteinové elektroforéze byl fixován 2 hodiny ve fixačním 

roztoku. Poté byl gel 2 x propláchnut v 3,5% HClO4 a vložen do barvícího roztoku. 

V barvícím roztoku byl gel za mírného třepání a při laboratorní teplotě barven přes noc. 

Další den byl gel odbarven v destilované vodě, která byla průběžně vyměňována. Proces 

odbarvování trval několik hodin. Gel byl poté vložen do průhledné fólie a převeden do 

digitální podoby pomocí skeneru. 
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Materiál: 

Barvící roztok: 0,5% Coomassie Briliant Blue G250 (Serva) 

 3,5% HClO4 

Fixační roztok: 5% HClO4 

 50% methanol 

3,5% HClO4 

 

4.2.4.5 Dot blot   

(Sambrook et al., 1989) 

 

Proteinové vzorky (1-2 µl) byly naneseny na nitrocelulózovou membránu. Po 

zaschnutí byla membrána použita k imunologické detekci.  

Materiál:                      

Nitrocelulózová membrána NC 45 (Serva) 

 

4.2.4.6 Western blot 

(Sambrook et al., 1989) 

 

Do blotovacího pufru byly namočeny papíry Whatman, nitrocelulózová membrána 

a filtrační papíry. Byla dodržena velikost gelu. V blotovacím pufru byl akrylamidový gel 

s rozdělenými proteiny (proteinová elektroforéza) inkubován 10 minut. Vychlazený 

blotovací pufr (cca 1 litr) byl nalit do blotovací aparatury. Blotovací sendvič byl složen 

následovně: na mřížku ponořenou do blotovacího pufru byl položen navlhčený molitan, 

čtyři navlhčené filtrační papíry, navlhčený Whatman, akrylamidový gel, navlhčená 

nitrocelulózová membrána, navlhčený Whatman, čtyři navlhčené filtrační papíry a 

navlhčený molitan. Takto byl blotovací sendvič zajištěn gumičkou proti otevření a vložen 

do blotovací aparatury. Blotování probíhalo po dobu 3 hodin při 250 mA. Po ukončení 

blotování byla membrána propláchnuta v demineralizované vodě.  

Materiál:                      

Nitrocelulózová membrána NC 45 (Serva) 

Papíry Whatman a filtrační papíry 

Blotovací pufr:  25mM Tris (Serva) 
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 195mM glycin (Sigma)  

 20% methanol (Lachema) 

 pH = 8,3 

      

4.2.4.7 Imunodetekce proteinů imobilizovaných na nitrocelulózové 

membráně 

Membrána s imobilizovanými proteiny byla inkubována 30 min v 5% odtučněném 

mléce v PBS. Poté byla opláchnuta PBS a inkubována 1 – 1,5 hod s primární protilátkou 

naředěnou v 5% odtučněném mléce v PBS. Následně byla membrána 3 x 10 min promyta 

v PBS, 30 minut byla inkubována se sekundární protilátkou naředěnou v 5% odtučněném 

mléce v PBS. Dále byla membrána 3 x 10 min promyta v PBS. V temné komoře byla 

provedena detekce pomocí zesílené chemiluminiscence (ECL) tak, že membrána byla 

ponořena do smíchaného vyvolávacího roztoku ECL, vložena do fólie a byl přiložen RTG 

film. Doba expozice byla v rozmezí 15 sec. – 30 min. Film byl standardně vyvolán pomocí 

vývojky a ustalovače.  

Materiál: 

5% odtučněné mléko 

Luminol (3-aminophthalydrazide; Sigma A 8511):  250mM roztok v DMSO 

 alikvotováno po 200ul,  

 skladováno -70°C bez přístupu světla 

kyselina kumarová (Coumaric acid, Sigma C 9008): 90mM roztok v DMSO 

 alikvotováno po 88ul,  

 skladováno -70°C bez přístupu světla 

ECL vyvolávací roztok: A 80 µl kyseliny p-kumarové (90mM) 

 200 µl Luminolu (250mM) 

 2 ml 1M Tris-HCl (pH = 8,5) (Sigma) 

                            18ml dH2O 

 

ECL vyvolávací roztok B        12 µl H2O2 (30%, Sigma) 

 2 ml 1M Tris-HCl (pH = 8,5) (Sigma) 

 18ml dH2O 

oba roztoky byly smíchány těsně před použitím v poměru 1:1. 

PBS  
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RTG film (Foma) 

Vývojka (Foma) 

Ustalovač (Foma)  

 

4.2.4.8 Měření koncentrace proteinů metodou Bradfordové 

Byla připravena standardní ředící řada v rozmezí koncentrací 0 – 1 mg BSA/ml. Do 

mikrozkumavky byl dán 1 ml činidla a 20 µl proteinového vzorku nebo standardu. Směs 

byla promíchána a inkubována 1 min při pokojové teplotě. Poté byla směs převedena do 

kyvety a absorbance byla měřena na spektrofotometru při 595 nm. Z naměřených hodnot 

standardů byla sestavena kalibrační křivka a ze získané rovnice regresní přímky bylo 

vypočteno množství proteinů ve vzorcích. 

Materiál: 

Činidlo Bradfordové:  100 mg Coomassie Brilliant Blue G250 (Serva) 

 50 ml 96% ethanolu (Lachema) 

 100 ml H3PO4  

 750 ml ddH2O  

 

4.2.4.9 Centrifugace přes 10% sacharózový polštář 

Do centrifugačních zkumavek byl vložen vzorek obsahující virové kapsidy v pufru 

B a byl podvrstven 1–1,5 cm silnou vrstvou 10% sacharózy v pufru B. Zkumavky byly 

dány do centrifugačních kyvet a vyváženy pufrem B. Centrifugace probíhala 3 hod při 

35000 rpm a 4°C (rotor SW41). Sediment byl rozpuštěn v pufru B inkubací přes noc na 

ledu a poté homogenizován sonikací.  

Materiál: 

Sacharóza (Serva) 

Pufr B 

 

4.2.4.10  Izopyknická centrifugace v rovnovážném CsCl gradientu 

(Türler a Beard, 1985) 

Centrifugace v CsCl gradientu umožňuje separaci virových částic na základě jejich 

vznášivé hustoty. Virové částice, přečištěné centrifugací přes sacharózový polštář, byly 
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v centrifugační zkumavce doplněny do 8 g pufrem B a poté byly smíchány s 3,7 g CsCl. 

Tato směs byla převrstvena parafínovým olejem. Pak byly zkumavky dány  

do centrifugačních kyvet a vyváženy. Centrifugace probíhala 20 hod při 18°C a 35000 rpm 

(rotor SW41). Následně byly frakce gradientu jímány rozebíračem gradientů  

do mikrozkumavek. U jednotlivých frakcí byl změřen refraktometrický index, byl 

proveden „dot blot“ a následná imunodetekce proteinů. Na základě změřených hodnot a 

výsledků „dot blot“ byly frakce pospojovány do 2 frakcí a dialyzovány proti pufru B. 

Materiál: 

CsCl (Serva) 

Pufr B 

Parafínový olej (Rieder de Häen) 

 

4.2.4.11 Izokinetická centrifugace v sacharózovém gradientu 

Centrifugace v sacharózovém gradientu umožňuje rozdělení částic dle velikosti, 

takže mohou být částice odděleny od rozpadlého materiálu, ale také od špatně složených 

částic. Proto po této centrifugaci lze získat frakci čistých částic o jednotné velikosti. 

Gradient 10-40 % sacharózy byl připraven v kyvetách mícháním 5,8 ml 10 % a 5,8 ml  

40 % sacharózy v pufru B pomocí zařízení na přípravu lineárních gradientů. Na vytvořený 

gradient bylo navrstveno 400 μl vzorku VLPs v pufru B a cntrifugováno 2 hodiny při 

35 000 rpm a teplotě 4 °C (ultracentrifuga Beckman Optima TM L-90K, rotor SW 41). 

Následně byly frakce gradientu jímány rozebíračem gradientů do mikrozkumavek.  

U jednotlivých frakcí byl změřen refraktometrický index, byl proveden „dot blot“ a 

následná imunodetekce proteinů. Na základě změřených hodnot a výsledků „dot blot“ byly 

frakce pospojovány do 2 frakcí a dialyzovány proti pufru B. 

 

4.2.4.12  Dialýza 

Dialyzační membrána byla povařena 10 min v destilované vodě. Jednotlivé frakce 

získané z izopyknické centrifugace v CsCl gradientu byly přeneseny do membrány a 

z obou stran byly uzavřeny svorkami. Dialýza probíhala proti 100 – 200 násobnému 

množství pufru B přes noc při 6 °C za stálého míchání. Po 1 hodině dialýzy byl pufr B 

vyměněn. Následně byl vzorek zahuštěn centrifugací přes sacharózový polštář. 
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Pokud byla dialýza používána pro opětovné skládání pentamerů do VLPs, byl 

roztok pentamerů přenesen do minidialyzační kolonky Slide-A-Lyzer 3,5K MWCO 

(GeneTICA), kolonka byla uzavřena víčkem a vložena do plováčku. Plováček byl poté 

vložen do příslušného pufru. Dialýza probíhala proti 500 násobnému množství pufru po 

dobu nastavenou v příslušném pokusu při 6 °C za stálého míchání. Po 1 hodině dialýzy byl 

pufr vyměněn. Následně byl vzorek použit pro elektronmikroskopickou analýzu. 

Materiál: 

Pufr B 

Dialyzační membrána Sevapor (Serva) 

Minidialyzační kolonky Slide-A-Lyzer 3,5K MWCO (GeneTICA) 

 

4.2.4.13 „Pull-down“ VLPs se streptavidinovými kuličkami a biotinylovaným 

PSMA 

Pro pokus bylo použito 200 μl magnetických streptavidinových kuliček M-280. 

Kuličky byly na magnetu promyty 2x 200 μl 0,01% roztoku Tween 20 v PBS a následně 

2x 200 μl 0,1% roztoku BSA v PBS. Poté byly kuličky vysyceny v 500 μl 0,5% roztoku 

BSA v PBS po dobu 3 hod na otočném zrcadle při 4°C. Kuličky byly převedeny do 200 μl 

PBS + 0,1% BSA a rozděleny do 2 mikrozkumavek. Do jedné bylo ke kuličkám přidáno 

75 μl biotinylovaného PSMA proteinu (9 µg). Do druhé mikrozkumavky bylo přidáno  

75 μl roztoku ve kterém byl PSMA protein rozpuštěn (20mM MOPS [pH = 7,4] s 20mM 

NaCl). Tyto mikrozkumavky byly inkubovány 1 hodinu na otočném zrcadle při pokojové 

teplotě. Kuličky byly poté 3x promyty 100 μl 0,1% roztoku BSA v PBS. Kuličky z každé 

mikrozkumavky byly rozdělěny do nových mikrozkumavek a byly k nim přidány vzorky 

modifikovaných a nemodifikovaných VLPs v množství 0,9 µg na jednu mikrozkumavku. 

Objem v každé mikrozkumavce byl doplněn do 17 μl pufrem B. Kuličky se vzorky byly 

inkubovány přes noc na otočném zrcadle při 4°C. Další den byly odebrány a uschovány 

nenavázané supernatanty a následně byly vzorky 5x promyty 100 μl 0,1% roztoku BSA 

v PBS. Po promytí bylo přidáno 25 μl RIPA pufru s SDS a 6 μl 5 x koncentrovaného 

Laemliho pufru. Kuličky byly povařeny po dobu 5 minut a z každé mikrozkumavky bylo 

naneseno 15 μl na polyakrylamidový gel. Po SDS-PAGE následoval „western blotting“  

po dobu 3 hodin a membrána byla použita pro imunodetekci proteinu VP1. 

Materiál: 

Streptavidinové kuličky Dynabeads M-280 (Invitrogen – kat. číslo: 658.01D) 
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0,01% roztok Tween 20 (Sigma) v PBS 

0,1% roztok BSA (Sigma) v PBS. 

0,5% roztok BSA (Sigma) v PBS 

RIPA pufr s SDS 

5 x koncentrovaný Laemliho pufr 

4.2.4.14 Gelová filtrace 

4.2.4.14.1   Příprava vzorku pro gelovou filtraci 

(Ishizu et al., 2001) 

VLPs byly doplněny roztokem EGTA – NaOH (pH=8) do finální koncentrace  

25mM a roztokem DTT do finální koncentrace 30mM, pH bylo upraveno na 7,9 pomocí  

20mM Tris-HCl o pH = 8,8. Finální koncentrace VLPs v této směsi byla 2 mg/ml. Směs 

byla takto inkubována 1 hod při 37 °C, aby došlo k rozložení VLPs na jednotlivé 

pentametry. Směs byla poté přefiltrována přes filtr o porozitě 0,22 µm a byla změřena 

koncentrace proteinů . Koncentrace proteinů v roztoku po filtraci byla 1mg/ml. 

Materiál: 

EGTA – NaOH (pH=8) 

DTT (Sigma) 

Tris – HCl (Serva) 

Filtr na injekční stříkačku o porozitě 0,22 µm (Pall) 

 

4.2.4.14.2   Aplikace vzorku na kolonu pro gelovou filtraci 

(Ishizu et al., 2001) 

Na kolonu bylo aplikováno 0,5 ml vzorku připraveného dle předchozí kapitoly tzv. 

úplným plněním smyčky. Smyčka byla nejprve propláchnuta 5-ti objemy rozpadového 

pufru a poté byl pomocí injekční stříkačky aplikován celý objem vzorku. 

Materiál: 

Rozpadový pufr:  20mM Tris – HCl (Serva) 

 150mM NaCl (Sigma) 

 5mM EGTA – NaOH (pH=8) 

 5mM DTT (Sigma) 
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4.2.4.14.3   Příprava roztoků pro gelovou filtraci 

Všechny roztoky byly připraveny z demineralizované vody. Roztoky byly 

přefiltrovány přes filtr o porozitě 0,22 µm a zbaveny vzduchu odsáváním po dobu 1 hod  

na vodní vývěvě Speedvac. Roztok obsahující 40% ethanol byl odsáván pouze po dobu  

10 min, aby se snížilo ovlivnění koncentrace ethanolu (při odsávání vzduchu se zvýší tlak a 

etanol se rychleji odpařuje). 

Materiál:  

Nitrocelulózové filtry 0,2 µm (Nalgene)  

 

4.2.4.14.4   Separace proteinů pomocí gelové filtrace 

Separace proteinů pomocí gelové filtrace byla provedena RNDr. Martinem 

Pospíškem, PhD. (Katedra genetiky a mikrobiologie, PřF UK), který k separaci použil 

chromatografický systém BioLogic DuoFlow 5.0 (Bio-Rad) s připojenou kolonou 

Superdex 200 10/300 GL (GE Healthcare). Tato kolona má optimální separační rozsah pro 

globulární proteiny 1 x 10
4 

– 6 x 10
5 

Da a vylučovací limit 1,3 x 10
6 

Da. Ideální rychlost 

průtoku kolonou je 0,5 – 0,75 ml/min. Maximální použitelná rychlost je 1 ml/min a 

maximální použitelný tlak je 1,5 MPa.  

 Kolona byla nejprve promyta 400 ml demineralizované vody, rychlost průtoku byla 

nastavena na 0,75 ml/min. Poté byla kolona promyta 400 ml rozpadového pufru opět při 

rychlosti průtoku 0,75 ml/min. Aplikace vzorku na kolonu byla provedena dle předchozí 

kapitoly. Po aplikaci vzorku byla rychlost průtoku nastavena na 0,5 ml/min a jednotlivé 

frakce (0,5 ml) byly odebírány do mikrozkumavek. Poté byla kolona opět promyta 400 ml 

demineralizované vody s rychlostí průtoku 0,75 ml/min a na závěr byla kolona promyta 

40% roztokem ethanolu. Frakce získané po gelové filtraci byly analyzovány metodou  

„dot-blot“ s následnou imunodetekcí, byla změřena jejich koncentrace a vybrané frakce 

byly pozorovány na elektronovém mikroskopu. 

Materiál: 

ddH2O 

40% ethanol (Lachema) v ddH2O 

Rozpadový pufr:  20mM Tris – HCl (Serva) 

 150mM NaCl (Sigma) 

 5mM EGTA – NaOH (pH=8) 

 5mM DTT (Sigma) 
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4.2.4.15 Sledování rozkládání a skládání částic pomocí fluorometru 

(Mukherjee et al., 2008) 

Měření rozptylu světla bylo prováděno ve spolupráci a pod vedením  

RNDr. Radovana Fišera, PhD., který nám také pro měření laskavě zapůjčil fluorometr. Pro 

sledování rozložení a opětovného složení částic jsme použili VP1 VLPs o 29 nM 

koncentraci. Připravili jsme 3 mikrozkumavky. Do každé jsme přenesli 20 μl těchto částic, 

které jsme doplnili do 200 μl tak, aby výsledná koncentrace EGTA byla 10mM, výsledné 

koncetrace DTT byla 0mM (NK), 2mM nebo 5mM a pH roztoku bylo 7,9 (upraveno 

pomocí 20mM Tris-HCl, pH = 8,8). Okamžitě po smíchání jsme přenesli 70 μl směsi do 

kyvety a změřili intenzitu rozptylu světla na analyzátoru po dobu 1000 sekund. Poté bylo 

odebráno 10 μl z každého vzorku pro elektronovou mikroskopii. Vzorek rozložený 

v přítomnosti 2mM DTT byl přenesen po 50 μl do 3 mikrozkumavek. V každé 

mikrozkumavce byl vzorek smíchán s 10 μl pufru pro složení částic. Roztoky po smíchání 

obsahovali ve finální koncentraci 1M NaCl, 2mM CaCl2, ale lišily se v použitém 

pufračním činidle. Byly použity tyto pufrační činidla (finální koncentrace 250mM): citrát 

sodný pH = 6,2, MOPS pH = 7,2 a Tris-HCl pH = 7,9. Vzorky byly po smíchání 

s příslušnými roztoky opět sledovány na fluorometru po dobu 1000 sekund. Poté bylo 

použito 100 μl z každého vzorku k dialýze v minidialyzačních kolonkách (viz. kap. 

4.2.4.12). Dialýza probíhala po dobu 24 hodin v pufru obsahujícím 1M NaCl, 2mM CaCl2 

a pH = 7,2. Po dialýze bylo odebráno 10 μl z každého vzorku pro elektronovou 

mikroskopii. Poté byly vzorky smíchány s DTT (finální koncentrace 2mM) a EGTA 

(finální koncentrace 10mM) a pH bylo upraveno na 7,9. Okamžitě po smíchání jsme 

přenesli 70 μl směsi do kyvety a změřili intenzitu rozptylu světla na analyzátoru po dobu 

1000 sekund. Takto lze dle rozpadu částic určit, že se v předchozím kroku částice opětovně 

složily. 

 

4.2.4.16 Měření vazebné specifity modifikovaných VLPs pomocí SPR 

Pro měření specifity vazby částic se zaměněnou sekvencí peptidového ligandu 

vázajícího PSMA (VLPs-BCsub) jsme zvolili technologii povrchové rezonance plazmonů 

(SPR). Tato technologie je založena na principu plazmonových vln vytvářejících se na 

kovovém povrchu (destičce). Tyto vlny odráží světlo, které dopadá na destičku a detektor 

pak dle změny úhlu zaznamená velikost vln. Plazmonové vlny se při navázaní látky (např. 

polymer, DNA nebo protein) zvětší a tím se taky více vychýlí odrážené světlo a detektor 
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tedy jakékoliv navázání látky zaznamená. Proto jsme schopni po zachycení streptavidinu 

na destičku navázat na streptavidin biotinylovaný PSMA a poté sledovat, zda se na PSMA 

navážou VLPs-BCsub. 

Měření na SPR přístroji nám laskavě zprostředkoval Mgr. Jan Tykvart ÚOCHB AV 

ČR. Při měření jsme použili destičku potaženou zlatem a hadičky TYGON. Destička 

obsahovala na povrchu navázané karboxymetylované dextrany a polyethylenglykol (PEG). 

Dextrany umožnují vazbu látky přes aminoskupinu a PEG slouží k vyplnění prostoru mezi 

dextrany, čímž zabrání stérickým problémům při vazbě látek na destičku. Před navázáním 

látky na dextrany je nutné aktivovat jejich karboxyskupiny. K tomu slouží  

N – hydroxysukcimid (NHS). Aktivované karboxylové skupiny jsou schopné reagovat 

s aminy za tvorby amidů. Pokud by karboxyskupiny nebyly aktivovány, po přidání látek 

s aminoskupinou by vznikla pouze sůl a voda. Společně s NHS se přidává také 

ethyl(dimethylaminopropyl) karbodiimid (EDC), který umožňuje vytvoření velmi 

nestabilního intermediátu karboxylové skupiny. Aby karboxylové skupiny zůstaly 

reaktivní, je nutné udržet kyselé prostředí. K tomu se využívá 10mM pufr acetátu sodného 

o pH = 5 (SA10).  

Postup při měření probíhal takto: Destička byla po vložení do přístroje nejprve 

promyta demineralizovanou vodou a poté 50 µl NHS společně s 50 µl EDC. Přebytečné 

NHS/EDC bylo odmyto demineralizovanou vodou a pH bylo upraveno promytím pufrem 

SA10. Na aktivované karboxyskupiny byly navázány 2 μg streptavidinu, který byl před 

použitím inkubován 15 minut při 37 °C. Nenavázaný streptavidin byl odmyt pufrem SA10. 

Poté byly hadičky promyty roztokem PBS s 0,5M NaCl, pufrem SA10, 1M ethanolaminem, 

pufrem SA10 a nakonec PBS. Po tomto promytí byl do 2 hadiček (drah) vpuštěn roztok 

s 2,4 μg biotinylovaného PSMA proteinu a do druhých 2 hadiček (drah) bylo přidáno 

pouze PBS. Všechny hadičky byly poté promyty PBS a pufrem B. Nyní byly dráhy 

připraveny pro testování vazby VLPs. Použili jsme VLPs-BCsub (1,68 μg) pro testování 

specifické vazby a VLPs-BCwt (1,75 μg) jako negativní kontrolu. Oba typy částic byly 

přidány do 2 drah (1. dráha s navázaným PSMA a 2. dráha bez PSMA, pouze se 

streptavidinovými kuličkami). Nenavázané VLPs byly z drah odmyty pufrem B.  

Pro ověření, že došlo k navázání VLPs, byla použita ještě králičí polyklonální protilátka 

proti VP1 proteinu (45 μg). Nenavázaná protilátka byla odmyta pufrem B. 

Materiál: 

2mM Ethyl(dimethylaminopropyl) karbodiimid 

5mM N – hydroxysukcimid 



 74 

10mM acetát sodný, pH = 5  

Streptavidin 

PBS s 0,5 M NaCl 

PBS 

1M ethanolamin 

Pufr B 

 

4.2.5 Práce s tkáňovými kulturami 

4.2.5.1 Pasážování hmyzích buněk 

(Summers et al., 1987) 

Konfluentně narostlé buňky na Petriho misce byly seškrabány a vzniklá buněčná 

suspenze byla vložena do 50 ml sterilní zkumavky. K buněčné suspenzi bylo přidáno 

potřebné množství TNM-FH hmyzího média s 10% FCS, aby byl poměr buněčné suspenze 

a čerstvého média 1 : 4. Buňky byly v celém objemu resuspendovány, rozděleny  

na 4 Petriho misky a byly kultivovány při 28°C. 

Materiál: 

TNM-FH hmyzí médium s 10% FCS 

 

4.2.5.2 Infekce hmyzích buněk bakulovirem 

(Summers et al., 1987) 

Do bezsérového média byly buňky pasážovány v poměru 1:3 a kultivovány 

v termostatu, dokud se nepřichytily k povrchu Petriho misky (30 minut). Poté bylo médium 

odsáto a přidáno bakulovirové inokulum (10 PFU na buňku). Za stálého kývání byly buňky 

inkubovány 1 h při laboratorní teplotě. Poté bylo k buňkám přidáno TNM-FH hmyzí 

médium s 10% sérem. Pro rozšíření infekce byly buňky 3-4 dny inkubovány ve 28°C. Dále 

byly buňky seškrabány do 50 ml zkumavky a 5 min centrifugovány při 2000 x g a 4°C.  

Pro další použití byly buňky promyty roztokem PBS a uskladněny při -20°C. 

Materiál: 

TNM-FH hmyzí médium s 10% FCS 

TNM-FH hmyzí médium bez FCS 

Bakulovirové inokulum 

PBS 
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4.2.5.3 Koinfekce hmyzích buněk inokulem VP1/VP2 a VP1/VP3 

Abychom získali umělé virové partikule (VLPs), které obsahují hlavní kapsidový 

protein VP1 a oba minoritní proteiny VP2 a VP3, bylo nutné provést koinfekci hmyzích 

buněk. Koinfekce probíhala shodně jako infekce hmyzích buněk bakulovirem (viz předchzí 

kapitola) pouze s tím rozdílem, že k infekci buněk bylo použito bakulovirové inokulum 

připravené smícháním dvou inokul (VP1/VP2 a VP1/VP3) v poměru 1 : 1. Infikované 

buňky byly poté sklizeny a otestovány na přítomnost všech 3 proteinů pomocí metody 

„western blot“ a imunodetekce.  

 

4.2.5.4 Plaková zkouška a izolace rekombinantních bakulovirů 

(Summers et al., 1987) 

Buňky byly pasážovány do bezsérového média a dávkovány do Petriho misek  

o průměru 6 cm tak, aby na jedné misce bylo 2 x 10
6
 buněk. Po přichycení buněk na 

Petriho misku (30min) bylo médium odsáto a na misku bylo přidáno 0,5 ml 

bakulovirového inokula. Virové inokulum bylo na misky přidáno v ředění ( 10
-4

-10
-7 

). 

Buňky byly inkubovány za stálého kývání 1h při laboratorní teplotě. Buňky na misce byly 

přelity 4 ml sterilní 1,5% Sea Plaque agarózy, která byla smíchána s 10% sérem a  

1 x TNM-FH hmyzím médiem s antibiotiky. Po ztuhnutí agarózy byly buňky inkubovány 

6-8 dní při 28 °C. Následně byly virové plaky označeny pod lupou při zvětšení  

30x kroužkem a agaróza nad nimi (s uvolněným virem) vypíchnuta sterilní špičkou a 

resuspendována v 0,5 ml bezsérového média. Takovýto plak byl dále použit k infekci 

hmyzích buněk, aby se rekombinantní bakulovirus pomnožil. Supernatant nad buňkami byl 

po 5 dnech inkubace použit jako inokulum pro další reinfekci hmyzích buněk, abychom 

získali silné inokulum pro přípravu virových částic.  

Materiál: 

TNM-FH hmyzí médium s 10% FCS 

TNM-FH hmyzí médium bez FCS 

Bakulovirové inokulum 

Sea Plaque agaróza (Lonza) 

 



 76 

4.2.5.5 Izolace umělých polyomavirových částic (VLPs) z hmyzích buněk 

Buňky infikované rekombinantním bakulovirem nesoucí gen pro strukturní protein 

VP1 myšího polyomaviru byly seškrabány gumovým škrabátkem a přeneseny do 50 ml 

zkumavky a centrifugovány 5 min při 2000 x g a 4°C. Supernatant byl uschován při 4°C 

pro další infekci. Pelet byl propláchnut roztokem PBS a resuspendován v pufru B. 

Suspenze buněk v B pufru byla sonikována 3 x 45 s při amplitudě 10 a úspěšnost rozrušení 

buněk byla kontrolována mikroskopicky. Sonikovaná suspenze byla centrifugována 15 min 

při 2000 x g a 4°C. Supernatant byl centrifugován přes 10% sacharózový polštář v B pufru 

3 hod při 35000 rpm při 4 °C (rotor SW41). Sediment byl rozpuštěn v pufru B inkubací 

přes noc na ledu a poté homogenizován sonikací 3 x 30 s při amplitudě 10. Dále byla 

suspenze centrifugována 20 hod v CsCl gradientu při 35000 rpm a 18°C (rotor SW41).  

U jednotlivých frakcí byl změřen refraktometrický index, byl proveden „dot blot“ a 

následná imunodetekce proteinů. Na základě změřených hodnot a výsledků „dot blot“ byly 

frakce pospojovány do 2 frakcí a dialyzovány proti pufru B. Dále byly frakce zahuštěny 

přes 10% sacharózový polštář a sediment byl resuspendován v pufru B. 

Materiál: 

CsCl (Serva) 

Pufr B 

PBS 

Sacharóza (Serva) 

 

4.2.5.6 Pasážování savčích buněk 

Z konfluentně narostlé misky (6 cm) bylo odsáto médium. Buňky byly opláchnuty 

2 ml versenu a inkubovány 3-10 min v 500 µl 0,25% roztoku trypsinu v PBS při 37 °C.  

Po uvolnění buněk z povrchu misky bylo přidáno 5,5 ml DMEM média s 10% FCS. Buňky 

byly důkladně resuspendovány. Suspenze byla rozdělena na šest Petriho misek a na každou 

bylo přidáno 5 ml DMEM média s 10% sérem. Buňky byly inkubovány při 37 °C  

v CO2 inkubátoru. Buňky byly takto pasážovány 2 x týdně. Pokud byly buňky pasážovány 

do 24-jamkové destičky na mikroskopická sklíčka, tak bylo dáno 40 – 60 µl suspenze (dle 

počtu buněk) na jedno sklíčko a doplněno 1 ml DMEM média s 10% FCS. 

Materiál: 

DMEM média s 10% FCS 

Roztok versenu v PBS (Sevac) 
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0,25% roztok trypsinu (Sigma) v PBS 

 

4.2.5.7 Infekce buněk na mikroskopických sklíčkách pro imunofluorescenční 

značení 

Buňkám bylo odsáto médium a do každé jamky bylo přidáno 200 µl umělých 

virových částic (VLPs). Buňky byly inkubovány 45 min při 0 °C a bylo k nim přidáno 

DMEM médium s 10% sérem ohřáté na 37°C. Dále byly buňky inkubovány 2 hodiny 

v CO2 termostatu při 37°C. V konečné fázi byly buňky fixovány. 

Materiál: 

DMEM médium s 10% FCS 

DMEM médium bez FCS 

VLPs 

 

4.2.5.8 Fixace savčích buněk paraformaldehydem 

Z buněk bylo odsáto médium, byly opláchnuty roztokem PBS a byl přidán  

3% paraformaldehyd v PBS. Buňky byly fixovány 30 min při laboratorní teplotě  

za mírného kývání. Dále byly buňky promyty roztokem PBS a permeabilizovány 5 min  

v 0,5 % roztoku Tritonu X-100 v PBS. Poté byly 3 x 10 min promyty v PBS. Zafixované 

buňky byly vysyceny minimálně 30 min v roztoku 0,25% želatiny a 0,25 roztoku BSA 

v PBS. 

Materiál: 

3% paraformaldehyd (Sigma) v PBS 

0,5% Triton X-100 (Sigma) v PBS 

0,25% želatiny (Sigma) a 0,25 roztoku BSA (Sigma) v PBS 

PBS 

 

4.2.5.9 Nepřímá imunofluorescence 

K vysyceným a fixovaným buňkám byla přidána primární protilátka (ředěná 

v roztoku 0,25% želatiny a 0,25 BSA v PBS). Buňky byly inkubovány 1 hod  

při laboratorní teplotě za mírného kývání. Dále byla protilátka odsáta a buňky byly 

promyty 3 x 10 min v PBS. Následně byla přidána sekundární protilátka (ředěná v roztoku 
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0,25% želatiny a 0,25 BSA v PBS) a buňky byly inkubovány 30 min při laboratorní teplotě 

za mírného kývání. Od této chvíle byly buňky chráněny před světlem překrytím destičky 

alobalem. Protilátka byla odsáta a buňky byly promyty 3 x 10 min v PBS. Sklíčka byla 

poté položena buňkami do kapky glycerolu na podložním skle. Nakonec byly preparáty 

pozorovány fluorescenčním nebo konfokálním mikroskopem.  

Materiál: 

0,25% želatiny (Sigma) a 0,25 roztoku BSA (Sigma) v PBS 

PBS 

50% glycerol (Lachema) 

   

4.2.5.10 Hemaglutinační test 

(Türler a Beard, 1985) 

Hemaglutinační test umožňuje stanovit přibližnou koncentraci virových částic 

pomocí aglutinace erytrocytů, kde je právě využívána schopnost VP1 proteinu interagovat 

s kyselinou sialovou, která je součástí buněčných membránových receptorů přítomných na 

povrchu morčecích erytrocytů. Navázání proteinu VP1 na erytrocyty způsobí jejich spojení 

do sítě a zabrání se tedy jejich aglutinaci na dno jamky. Míra aglutinace erytrocytů je dána 

množstvím přidaných částic. Erytrocyty, u kterých bylo zabráněno aglutinaci, tvoří na dně 

U jamky difúzní homogenní vrstvu.  

Morčecí krev byla centrifugována 20 min při 2600 rpm a 4 °C (centrifuga Beckman 

Centrifuge GS – 15R) a 3 x promyta roztokem 0,2% BSA v PBS. Koncentrace erytrocytů 

byla stanovena odečtením hematokrytu. Suspenze erytrocytů byla promíchána a  

do heparinizované kapiláry bylo naneseno 20 µl suspenze. Kapilára byla na jednom konci 

zatavena a centrifugována 5 min při 2500 rpm v rotoru pro hematokryt (MPW 300). 

Hematokryt byl odečten jako procentuální vyjádření výšky sloupce PBS k výšce sloupce 

erytrocytů. Suspenze erytrocytů byla naředěna roztokem 0,2% BSA v PBS na výslednou 

koncentraci 0,4%. Pro vlastní hemaglutinační test bylo do všech jamek mikrotitrační 

destičky s kulatým dnem naneseno 50 µl 0,2% BSA v PBS. Do prvního sloupce bylo 

přidáno 50 µl virové suspenze. Obsah jamky byl dobře promíchán, z jamky bylo odebráno 

50 µl a ty byly přepipetovány do jamky následující. Postup byl opakován až k poslední 

jamce v řadě (takto byla vytvořena ředící řada). Na závěr bylo do všech jamek přidáno  

50 µl 0,4% suspenze morčecích erytrocytů. Mikrotitrační destička byla uložena do 4°C a 

hemaglutinace byla odečtena po 10 hodinách.  
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Materiál:  

Morčecí krvinky  

0,2% BSA (sigma) v PBS (Sevac) 

Pufr B 

 

4.2.5.11 Příprava jaderného extraktu z hmyzích buněk Sf9 

 

(Schreiber et al., 1989) 

 

Postup pro přípravu jaderného extraktu byl částečně modifikován, protože místo 

buněk myší sleziny byly použity hmyzí buňky Sf9. Dvě misky buněk Sf9 o Ø 6 cm a 

100 % konfluenci byly seškrabány a zpasážovány v poměru 1:4. Buňky byly ponechány 

v miskách 5 hodin, aby se usadily na dno. Poté bylo odsáto médium s FBS a po stěně bylo 

přidáno bezsérové médium. Po odsátí bezsérového média byl do 2 misek přidán 1 ml 

bakulovirového vektoru se zaklonovaným VP1/2 o titru 5,5·107 pfu/ml, do 2 misek byl 

přidán 1 ml bakulovirového vektoru se zaklonovaným VP1 o titru 6·107 pfu/ml a  

do zbylých 2 misek byl přidán 1 ml bezsérového média (negativní kontrola). Následovala 

kultivace 1 hod na kývačce a poté byl přidán 1 ml média se sérem a antibiotiky. Buňky 

kultivovány 72 hodin při teplotě 25 °C. Buňky Sf9 byly seškrabány a převedeny  

do zkumavky o objemu 14 ml. Poté byly buňky zcentrifugovány na dno (10 minut, 2000 g, 

4 °C), dále byly promyty 2 ml PBS a opět byly zcentrifugovány. Sediment byl 

resuspendován v 1 ml PBS a převeden do mikrozkumavky Eppendorf o objemu 1,5 ml. 

Poté byla mikrozkumavka centrifugována (20 s, 16 000 g, 25 °C). Supernatant byl odsát a 

pelet byl jemným protahováním žlutou špičkou resuspendován ve 400 μl chladného pufru 

A. Buňky byly ponechány 15 min na ledu, aby nabobtnaly. Poté bylo přidáno 25 μl  

10% roztoku NP-40 a intenzivně mícháno po dobu 10 s. Homogenní roztok byl 

centrifugován (30 s, 16 000x g, 25 °C). Supernatant byl odstraněn, pelet byl resuspendován 

v 50 μl ledového pufru C a po dobu 15 min při 4 °C intenzivně třepán. Jaderný extrakt byl 

následně centrifugován (5 min, 16 000 g, 4 °C) a supernatant byl odebrán  

do mikrozkumavek Eppendorf o objemu 1,5 ml, které byly zaparfilmovány a uloženy  

do¨-80 °C pro pozdější použití. 

Materiál: 

PBS 

TNM-FH hmyzí médium s 10% FCS 
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TNM-FH hmyzí médium bez FCS 

Pufr A: 10mM HEPES – KOH pH = 7,9  

10mM KCl 

0,1M EDTA 

0,1M EGTA 

1mM DTT 

0,5mM PMSF 

1 tableta inhibitorů proteáz (PI) 

ddH2O 

 

Pufr C: 20mM HEPES – NaOH pH = 7,9 

0,4 M NaCl 

1mM EDTA 

1mM EGTA 

1mM DTT 

1mM PMSF 

100 μl 10 x koncentrovaného roztoku PI 

ddH2O 

 

4.2.5.12 Postup pro vložení plazmidu do VLPs a jejich následnou 

  transdukci do buněk 

 

(Mukherjee et al., 2007) 

 

Postup byl upraven, protože jsme ho aplikovali na částice myšího polyomaviru, 

přičemž v článku byly použity částice viru SV40. Jaderné extrakty, připravené dle výše 

uvedeného postupu, byly rozmraženy na ledu a smíchány s reagenciemi uvedenými  

v roztoku A (viz níže). Tento roztok obsahuje dithiotreitol a slouží k rozložení částic 

obsažených v jaderných extraktech na jednotlivé pentamery. Po smíchání byl roztok A 

s jadernými extrakty ponechán 20 minut při 37 °C. Mezitím byla připravena DNA směs 

(složení viz níže),do které byl těsně před použitím přidán 1 µg vkládaného plazmidu. 

Následně bylo 10 μl DNA směsi přidáno k 10 μl roztoku A (celkový objem reakční směsi 

tedy byl 20 μl) a směs byla ponechána 1 hod při 37 °C. Během této doby by se kolem 

plazmidu obsaženého v DNA směsi měly sestavovat pseudokapsidy. Dále byl připraven 
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stabilizační pufr (složení viz níže). Po přidání 10 µl stabilizačního pufru k reakční směsi 

(celkový objem reakční směsi tedy byl 30 μl) byla směs ponechána přes noc na ledu. 

Stabilizační pufr obsahuje vápenaté ionty, které se vážou na VP1 protein a pomáhají 

stabilizovat vzniklé pseudokapsidy.  

Další den byla k reakční směsi přidána DNáza I (0,5 U), zásobní DNáza I měla 

koncentraci 10 mg/ml a 2000U/mg, takže po 40x zředění byl přidán 1 μl DNázy I a směs 

byla ponechána 10 min na ledu. Poté byla reakce zastavena 10 μl čistého chloroformu, 

vortexována a centrifugována 3 min při 16000 xg. Pro transdukční test bylo odebráno cca 

20 μl horní vodné frakce s pseudokapsidami.  

Pro transdukci plazmidu byly vybrány myší buňky 3T6, WOP a COS, které byly 

předcházející den vysety na sklíčka do 24-jamkové desky v koncentraci 2∙10
4
 buněk na 

jamku. Buňky 3T6, WOP a COS ve 24-jamkové destičce byly opláchnuty 0,5 ml 

bezsérového média a po odsátí bylo přidáno 100 μl bezsérového média a 5 μl frakce 

pseudokapsid, do jedné jamky bylo přidáno místo pseudokapsid 5 μl bezsérového média 

(NK). Destička byla inkubována 1 hod při 37 °C a každých 20 min s ní bylo kýváno. 

Nakonec bylo dodáno médium s FBS a antibiotika. Za 24 hod byly buňky inkubované  

s plazmidem pmaxGFP sledovány na invertovaném mikroskopu. WOP buňky případně 

COS buňky, které byly inkubovány také s plazmidy s luciferázou byly seškrabány a 

připraveny pro měření aktivity luciferázy. 

Materiál: 

DMEM médium s 10% FCS 

DMEM médium bez FCS 

Roztok A: 5 μl jaderného extraktu 

1 μl 150mM DTT (50 μl = 1,16 mg)   

1 μl RNázy A (c = 10 μg/ μl) 

3 μl ddH2O 

 

DNA směs: 10mM ATP 

20mM HEPES – KOH pH = 7,9 

80mM KCl  

40mM NH4Cl  

10mM MgCl2  

16% glycerolu 
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0,08% NP-40  

+ 1 μg plazmidu 

 

Stabilizační pufr:  150mM CH3COONa pH = 5,2 

120mM KCl  

40mM NH4Cl 

3mM CaCl2 

ddH2O 

 

4.2.5.13 Příprava vzorků pro měření aktivity luciferázy 

Narostlé buňky byly 1 x opláchnuty PBS, seškrabány do 1 ml PBS a převedeny  

do mikrozkumavky. Buňky byly centrifugovány po dobu 20 sekund při 16000x g. 

Supernatant byl odsát a pelet byl resuspendován ve 100 μl 250mM Tris pH = 7,5. Buněčná 

suspenze byla 3x zmražena a rozmražena v tekutém dusíku a lyzát byl centrifugován při 

16000x g po dobu 1 minuty při 4°C. K supernatantu byly před měřením přidány reagencie 

dle návodu společnosti Promega. Luciferázová aktivita byla následně změřena pomocí 

přístroje MICROLITE-TLX2.  

Materiál: 

PBS 

Tris-HCl (pH = 7,5) 

 

4.2.5.14 Elektronová mikroskopie 

 Elektronmikroskopické experimenty, jejichž výsledky jsou prezentovány v této 

diplomové práci provedli Mgr. Martin Fraiberk ve spolupráci s RNDr. Jitkou Štokrovou, 

CSc., Mgr. Vojtěch Žíla a část elektronmikroskopických snímků jsem připravila a vyfotila 

osobně. 

4.2.5.14.1   Negativní barvení 

Nejprve byl připraven dostatečně velký obdélník parafilmu, na který byla nakapána 

voda, fosfowolframová kyselina a vzorek. Na kapku vzorku (10 µl) byla položena síťka 

s parlodionovou a pouhlíkovou membránou a vzorek jsme nechali adsorbovat 5 – 10 min. 

Síťky byly promyty dvakrát 30 s na kapkách demineralizované vody (100 µl) a byly 

obarveny na dvou kapkách (50 µl) 2% fosfowolframové kyseliny (na obou kapkách 1 min). 
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Barvivo bylo opatrně odsáto filtračním papírem a síťky jsme nechali zaschnout. Poté byly 

síťky prohlíženy a foceny na elektronovém mikroskopu. 

Materiál: 

CU síťky (200 mesh) pokryté parlodionovým podložním filmem s napařenou vrstvou 

uhlíku. Podložní film na síťkách byl aktivován vysokonapěťovým výbojem v pokovovací 

aparatuře.  

2% fosfowolframová kyselina (pH = 7,0) (Fluka) 

Parafilm (American National Can Company) 

ddH2O 
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5. VÝSLEDKY 
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5.1 Konstrukce a produkce modifikovaných částic myšího 

polyomaviru pro cílenou vazbu buněk nádoru prostaty 

 

 Pro konstrukci modifikovaných polyomavirových částic jsme se rozhodli využít 

Bac-to-Bac systém (kap. 4.1.10.1), který nám umožňuje připravit částice z bakulovirového 

expresního plazmidu, který lze snadno použít pro klonování polyomavirových strukturních 

proteinů. Zaklonované proteiny poté můžeme geneticky modifikovat a připravit tak částice 

s pozměněnou strukturou.     

5.1.1 Návrh konstrukce 

 

 Pro přípravu modifikovaných částic jsme využili bakulovirový expresní vektor 

pFastBacDUAL-VP1/tVP3. pFastBac DUAL je komerčně prodávaný donorový plazmid 

(Bac-to-Bac expresní systém, Invitrogen), do kterého byl v naší laboratoři umístěn pod 

silný polyhedrinový promotor (pPH) protein VP1 a pod druhý silný promotor p10 byla 

vložena C-koncová část genu pro VP3 protein, ke které lze přes SacI restrikční místo 

vkládat další libovolné sekvence (Boura et al., 2005).  

Vazbu proteinu VP1 na přirozený receptor zprostředkovávají smyčky BC a HI (kap. 

2.1.1.3.1). Abychom změnili vazebnou specifitu VP1 proteinu, vložili jsme pomocí cílené 

mutageneze do jeho BC smyčky peptidový ligand vázající se na prostatický membránový 

antigen (PSMA). Specifita vazby tohoto ligandu, jehož aminokyselinová sekvence je 

CTITSKRTC, byla prokázána pomocí metody „phage display“ (Lupold a Rodriguez, 2004). 

Zjednodušené schéma vložení peptidového ligandu do sekvence proteinu VP1 ve vektoru 

pFastBacDUAL-VP1/tVP3 je uvedeno na obrázku č. 5.1.  

Vzhledem k tomu, že bioinformatická analýza zamýšlených manipulací nedokázala 

určit vliv vložené sekvence na stabilitu VLPs, rozhodli jsme se použít kromě inserce také 

výměnu (substituci) peptidové sekvence, abychom zajistily shodný počet aminokyselin  

ve smyčce a tím zvýšili pravděpodobnost, že se nově vzniklé částice nebudou rozpadat. 

Pro vložení sekvence jsme vybrali oblast, která dle srovnání sekvence různých druhů 

polyomavirů není evolučně konzervativní (Fang et al., 2010). Vybraná nekonzervativní 

oblast včetně sekvence vzniklé po vložení (VP1-BCins) či zaměnění (VP1-BCsub) 

sekvence peptidového ligandu jsou uvedeny na obrázku č. 5.2. 
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ConstructionConstruction ofof recombinantrecombinant VLPsVLPs

www.www.invitrogeninvitrogen..comcom

VP1

CTITSKRTC

 Modification of VP1 BC loop:

 Insertion (BC ins)

 Substitution (BC sub)

t/VP3

 

 

Obrázek č. 5.1: Schéma konstrukce plazmidu s modifikovaným VP1 proteinem 

 

 

VP1-BCins      GQPPTPESLTEGCTITSKRTCGQYYGWSRGINLATSDTEDSPENNTLPTW 

 

VP1-BCsub           GQPPTPECTITSKRTCGWSRGINLATSDTEDSPENNTLPTW 

 

 
Obrázek č. 5.2:  Zobrazení sekvence BC smyčky proteinu VP1 po vložení peptidového 

  ligandu vázajícího se na PSMA (CTITSKRTC). 

Na obrázku je uvedeno sekvenční srovnání hlavního kapsidového proteinu VP1 u různých druhů 

polyomavirů (lidský BK virus, lidský JC virus, opičí virus SV40 a myší polyomavirus – Polyoma). 

Konsenzus sekvence určuje zda je daná aminokyselina shodná u všech polyomavirů (ozn. velkým písmenem), 

u části polyomavirů (ozn. malým písmenem) nebo se aminokyselinové složení zcela liší (ozn. pomlčkou).Pod 

přehledem sekvenčního srovnání polyomavirů je uvedena konkrétní sekvence BC smyčky VP1 proteinu 

myšího polyomaviru po vložení peptidového ligandu vázajícího se na PSMA (VP1-BCins), vložená sekvence 

je vyznačena modře. Poté je zobrazena konkrétní sekvence po zaměnění peptidového ligandu vázajícího se 

na PSMA (VP1-BCsub), přičemž vložená sekvence je označena červeně a sekvence zaměněná (neboli 

odstraněná) je vyznačena v obrázku pomocí červeného obdélníku. 
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5.1.2 Příprava plazmidu FastBac DUAL-VP1/tVP3 s vloženou sekvencí 
ligandu vázajícího se na PSMA do BC smyčky VP1 proteinu 

  

 Pro cílenou mutagenezi jsme využili systém Phusion Site-Directed Mutagenesis Kit 

(Finnzymes). Navržené primery pro inserci peptidového ligandu do BC smyčky jsou 

označovány jako BCins-F a BCins-R, primery navžené pro výměnu peptidové sekvence 

jsou označovány jako BCsub-F a BCsub-R. Přesné sekvence navržených primerů jsou 

uvedeny v kapitole 4.1.5. Při experimentálním provedení cílené mutageneze jsme 

dodržovali postup uvedený v návodu od společnosti Finnzymes. Nejprve byla namíchána 

mutagenní PCR reakce s navrženými primery a 1 ng templátového plazmidu. Pro kontrolu 

jsme po dokončení PCR odebrali 5 μl směsi a nanesli je na gelovou elektroforézu. PCR 

s primery BCins-F a BCins-R proběhla dle očekávání a získali jsme požadovaný produkt 

označovaný jako pBCins (obrázek č. 5.3a). U primerů BCsub-F a BCsub-R došlo k jejich 

nespecifickému nasedání (obrázek č. 5.3b), proto jsme se rozhodli amplifikovaný fragment 

označovaný dále jako pBCsub přečistit izolací z gelu. Získané produkty amplifikační 

reakce (pBCins a pBCsub) jsme podrobili ligaci. Ligační směs jsme poté použili pro 

elektroporaci kompetentních buněk NEB Turbo, které jsme vyseli na plotny s ampicilinem. 

Vybrali jsme 6 kolonií, ze kterých jsme pomocí QIAprep Spin Miniprep Kit (Quiagen) 

vyizolovali plazmid. Správnost vložené sekvence v plazmidech jsme ověřili sekvenací 

s použitím primeru  VP1-F. 
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Obrázek 5.3: Elektroforetické ověření produktů mutagenní PCR 

Byla provedena mutagenní PCR dle návodu Finnzymes. Mutagenní PCR s primery pro vložení (inserci) 

sekvence ligandu PSMA je označena jako BCins a mutagenní PCR bez templátové DNA je označena jako 

NK (obr. A). Na obrázku B byla nanesena nejprve mutagenní PCR bez templátové DNA (NK) a poté 

mutagenní PCR s primery pro výměnu (substituci) sekvence ligandu PSMA (BCsub). U PCR směsi BCsub 

byla patrná značná nespecifita nasedání primerů, proto byl produkt PCR přečištěn izolací z gelu. Z 50 μl PCR 

směsi bylo na gel naneseno 5 μl. Použitý hmotnostní marker je GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder 

(Fermentas). 

 

5.1.3 Příprava bakmidu se zaklonovanými proteiny VP1, tVP3 a 
s vloženou sekvencí ligandu vázajícího se na PSMA do BC 
smyčky VP1 proteinu 

 

 

Osekvenované plazmidy pBCsub a pBCins jsme použili pro přípravu bakmidů 

označovaných jako bBCins a bBCsub. Pro kontrolu jsme připravili také bakmid z plazmidu 

FastBacDUAL-VP1/tVP3, který nebyl modifikován cílenou mutagenezí a označili jsme ho 

jako bBCwt. Při produkci bakmidu bylo postupováno dle návodu „Bac-to-Bac instruction 

manual“ (Invitrogen). Pro izolaci bakmidu  jsme využili PureLink HiPure Plasmid DNA 

purification Kits (Invitrogen). Bakmidy jsme poté použili pro kontrolní PCR se 

sekvenačními primery. PCR reakce byla provedena dle návodu „Bac-to-Bac instruction 

manual“ (Invitrogen). Od návodu jsme se odchýlili pouze výběrem jiného druhu 

B A 
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termostabilní polymerázy, místo Platinum Taq polymerázy jsme použili polymerázu High 

Fidelity (Fermentas). Sekvenační primery pUC/M13 (kap. 4.1.5) nám umožnily namnožit 

úsek s transponovanou sekvencí plazmidu FastBacDUAL. Získané PCR směsi jsme 

přečistili pomocí High Pure PCR Cleanup Micro Kit  (Roche) a nanesli na 1% agarózovou 

elektroforézu (obrázek č. 5.4). Předpokládaná velikost PCR produktu byla 4060 bp. Poté 

jsme správnost namnoženého úseku bakmidu ověřili sekvenací. 

 

 

            
 

 
Obrázek č. 5.4: Elektroforetické ověření bakmidů po PCR se sekvenačními primery 

Byla provedena kontrolní PCR se sekvenačními primery dle návodu Bac-to-bac (Invitrogen). PCR bakmidu 

připraveného z plazmidu bez modifikací je označena jako bBCwt, PCR bakmidu připraveného z plazmidu s 

vloženou sekvencí ligandu PSMA je označena jako bBCins a PCR bez templátové DNA je označena jako 

NK (obr. A). Na obrázku B byla nanesena nejprve PCR bakmidu připraveného z plazmidu s nahrazenou 

sekvencí ligandem pro PSMA (bBCsub) a poté PCR bez templátové DNA (NK). Z 50 μl PCR směsi bylo na 

gel naneseno 5 μl. Použitý hmotnostní marker je GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder (Fermentas). 

 

5.1.4 Ověření produkce modifikovaného proteinu VP1 
v bakulovirovém expresním systému 

 

Sekvenací ověřené bakmidy jsme transfekovali do hmyzích buněk Sf9. Použili jsme 

transfekční činidlo Cellfectin II (Invitrogen) a postupovali jsme dle přiloženého návodu. 

S transfekčním činidlem jsme smíchali 1 μg bakmidu a opatrně nakapali na buňky Sf9.  

B A 
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Po čtyřech dnech jsme sklidili bakulovirová inokula. Ty bylo nutné přečistit pomocí 

plakové zkoušky (kap. 4.2.5.4). Bohužel nemáme k dispozici protilátky, kterými bychom 

mohli spolehlivě v průběhu experimentů detekovat modifikované částice, proto je nutné 

přečištění inokula. Pokud vycházíme z jednoho plaku, tedy z kolonie jednoho bakuloviru, 

můžeme poté ověřit identitu bakuloviru pomocí sekvenace vyizolované bakulovirové DNA. 

Když jsme po plakové zkoušce získali bakulovirové inokulum, použili jsme ho pro infekci 

buněk Sf9 (4∙10
6
). Infikovali jsme vždy dvěma vybranými pomnoženými rekombinantními 

bakuloviry (ozn. 1 a 2), abychom poté mohli vybrat rekombinantní bakulovirus 

s efektivnější produkcí VP1 proteinu. Infikované buňky byly sklizeny 5 dpi  a použity pro 

kontrolu produkce VP1 proteinu v buněčných lyzátech pomocí metod SDS-PAGE a 

„western blot“ (kap. 4.2.4.3 a 4.2.4.6). Vzorky  byly připraveny dle postupu  uvedeném   

v kap.4.2.4.2, množství  proteinu bylo změřeno dle kap. 4.2.4.8 a na gel bylo naneseno 50 

mg proteinu z každého vzorku. Po SDS-PAGE byl gel použit pro přenesení proteinů  

na nitrocelulózovou membránu (obrázek č. 5.6) a až poté byl obarven pomocí Coomassie 

Briliant Blue G250 (obrázek č. 5.5). Na obarveném gelu je znatelný posun obou 

rekombinantních bakulovirů s vloženým ligandem označovaných AcVP1-BCins/tVP3 

(molekulová hmotnost všech devíti vložených aminokyselin je 1156,3 Da) oproti 

rekombinantním bakulovirům bez modifikace (AcVP1/tVP3). Špatná rozpustnost a 

nedokonalá homogenizace vzorků obsahujících bakuloviry se zaměněnou sekvencí ligandu 

(AcVP1-BCsub/tVP3) před měřením zřejmě způsobila, že na gel bylo naneseno větší 

množství proteinů. 

Nitrocelulózová membrána s přenesenými proteiny byla použita pro imunologickou 

detekci proteinu VP1 a vyvolána pomocí chemoluminiscence (kap. 4.2.4.7) Získaný 

snímek je zobrazen na obrázku č. 5.6. I zde je patrný posun rekombinantních bakulovirů 

AcVP1-BCins/tVP3, ale vzhledem k vysoké specifitě detekce a pravděpodobně také 

vysoké nanášce, jsou posuny jednotlivých rekombinantních bakulovirů lépe pozorovatelné 

na obarveném gelu (viz obrázek č. 5.5). 
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Obrázek č. 5.5: Ověření produkce rekombinantního VP1 proteinu pomocí obarvení 

gelu po SDS-PAGE a „western blotu“ 

Na SDS-PAGE byly naneseny buněčné lyzáty, poté byl gel použit pro „western blot“ a až poté byl oberven 

pomocí Coomassie Briliant Blue G250. Dva vybrané rekombinantní bakuloviry jsou označeny čísly 1 a 2. 

Nejprve byly naneseny buněčné lyzáty s VP1 proteinem s vloženou sekvencí ligandu PSMA AcVP1-

BCins/tVP3 (BCins), poté byly naneseny buněčné lyzáty s VP1 proteinem bez modifikací AcVP1/tVP3 

(BCwt) a buněčné lyzáty s VP1 proteinem s nahrazenou sekvencí ligandem pro PSMA AcVP1-BCsub/tVP3 

(BCsub). Proteiny byly označeny myší primární protilátkou proti proteinu VP1, sekundární protilátkou 

konjugovanou s peroxidázou a membrána byla vyvolána chemoluminiscenčním roztokem. Jako marker 

molekulových vah byl použit SDS – PAGE marker (Sigma). 
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Obrázek č. 5.6: Imunologická detekce proteinu VP1 

Na SDS-PAGE byly naneseny buněčné lyzáty, poté byl gel použit pro „western blot“. Dva vybrané 

rekombinantní bakuloviry jsou označeny čísly 1 a 2. Nejprve byly naneseny buněčné lyzáty s VP1 proteinem 

s vloženou sekvencí ligandu PSMA AcVP1-BCins/tVP3 (BCins), poté byly naneseny buněčné lyzáty s VP1 

proteinem bez modifikací AcVP1/tVP3 (BCwt) a buněčné lyzáty s VP1 proteinem s nahrazenou sekvencí 

ligandem pro PSMA AcVP1-BCsub/tVP3 (BCsub). Použité protilátky a marker jsou shodné jako v obr. č. 5.7. 

 

 

5.1.5 Produkce modifikovaných VLPs  

 

Pro další práci jsme vybrali rekombinantní bakuloviry označené číslem 2. Před 

produkcí VLPs ale bylo nutné namnožit si bakulovirová inokula. Rekombinantní 

bakuloviry číslo 2 jsme tedy použili k infekci buněk Sf9 (8∙10
6
). Infikované buňky jsme 

sklidili, centrifugovali 5 min při 2000 xg a odebrali supernatant s bakulovirovými 

částicemi. Abychom si před produkcí částic byli naprosto jistí, že nedošlo ke kontaminaci 

nově připravených bakulovirových inokul, osekvenovali jsme vyizolovanou DNA 

rekombinantních bakulovirů. Rekombinantní bakuloviry číslo 2 jsme použili k infekci 

buněk Sf9 (4∙10
6
). Infikované buňky jsme sklidili a vyizolovali z nich genomickou DNA 

pomocí DNeasy Blood & Tissue Kit (Quigen). Při izolaci jsme postupovali dle přiloženého 

návodu. Změřili jsme koncentraci vyizolované genomické DNA a použili jsme ji pro PCR 

reakci (kap. 4.2.3.4). Pro namnožení úseku VP1 proteinu jsme použili primery VP1-F a 

VP1-R. PCR produkty byly naneseny na agarózový gel s interkalační barvou GelRed 
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Nucleic Acid Gel Stain (Biotinium). Zbytek PCR směsi byl přečištěn pomocí High Pure 

PCR Cleanup Micro Kit  (Roche) a společně s primery VP1-F nebo VP1-R osekvenován.  

Když jsme ověřili bakulovirová inukula, že skutečně nesou správné modifikace, 

použili jsme je pro přípravu VLPs. Nainfikovali jsme buňky Sf9 (5∙10
7
) a VLPs jsme 

vyizolovali podle kap. 4.2.4.9 a 4.2.4.10 pomocí centrifugace přes sacharózový polštář a 

izopyknické centrifugace v CsCl gradientu. CsCl gradient jsme rozdělili na frakce po 500 

μl a u jednotlivých frakcí jsme změřili refraktometrický index. Hodnoty naměřených 

refraktometrických indexů jsou uvedeny v tabulce 5.1. Přítomnost VP1 proteinu 

v získaných frakcích jsme zkontrolovali pomocí metody „dot blot“ (obrázek č. 5.7).  

Na základě naměřených hodnot refraktometrického indexu a zíkaných informacích 

z metody „dot blot“ o přítomnosti VP1 proteinu v jednotlivých frakcích jsme frakce 

rozdělili do dvou frakcí. Frakce z gradientů A a gradientů B byly spojeny, takže jsme 

získali 2 frakce z každého typu izolovaných částic. Spojení frakcí je vyznačeno v tabulce 

5.1.  

 

 

 

VLPs-BCwt VLPs-BCins VLPs-BCsub 

Číslo 
frakce 

Gradient A Gradient B Číslo 
frakce 

Gradient A Gradient B Číslo 
frakce 

Gradient A Gradient B 

Refraktometrický index Refraktometrický index Refraktometrický index 

1 1,373 1,373 1 1,373 1,373 1 1,373 1,373 

2 1,373 1,372 2 1,373 1,371 2 1,372 1,372 

3 1,37 1,369 3 1,37 1,367 3 1,369 1,369 

4 1,368 1,367 4 1,367 1,366 4 1,367 1,366 

5 1,366 1,366 5 1,366 1,365 5 1,365 1,365 

6 1,366 1,365 6 1,365 1,364 6 1,364 1,364 

7 1,3645 1,364 7 1,364 1,363 7 1,363 1,363 

8 1,363 1,363 8 1,363 1,3625 8 1,363 1,363 

9 1,363 1,362 9 1,363 1,362 9 1,362 1,362 

10 1,362 1,362 10 1,362 1,361 10 1,362 1,361 

11 1,362 1,361 11 1,3615 1,36 11 1,36 1,36 

12 1,36 1,36 12 1,36 1,358 12 1,359 1,359 

13 1,359 1,359 13 1,359 1,358 13 1,358  

14 1,358 1,358 14 1,358 1,357    

 
Tabulka č. 5.1: Odečtené hodnoty refraktometrických indexů u jednotlivých frakcí 

Do tabulky jsou zapsány hodnoty refraktometrického indexu jednotlivých frakcí po rozebrání CsCl gradientu. 

U částic VLPs-BCwt byly spojeny frakce 5-8 (gradient A) a frakce 6-8 (gradient B) do společné frakce 1 

(zeleně). Frakce 9-12 (gradient A i B) byly spojeny ve frakci 2 (žlutě). U částic VLPs-BCins byly spojeny 

frakce 6-8 (gradient A) a frakce 5-8 (gradient B) do společné frakce 1 (zeleně). Frakce 9-12 (gradient A) a 

frakce 9-11 (gradient B) byly spojeny ve frakci 2 (žlutě). U částic VLPs-BCsub byly spojeny frakce 5-7 

(gradient A) a frakce 4-7 (gradient B) do společné frakce 1 (zeleně). Frakce 8-11 (gradient A i B) byly 

spojeny ve frakci 2 (žlutě).  
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Obrázek č. 5.7: Detekce VP1 proteinu v získaných frakcích 

Frakce odpovídající uvedeným číslům byly naneseny zleva doprava. Jednotlivé gradienty daného typu částic 

(BCwt, BCins nebo BCsub) jsou označeny písmeny A a B. Proteiny byly označeny myší primární protilátkou 

proti proteinu VP1, sekundární protilátkou konjugovanou s peroxidázou a membrána byla vyvolána 

chemiluminiscenčním roztokem.  

 

 

Spojené frakce byly přeneseny do dialyzační membrány a dialyzovány přes noc 

proti pufru B (kap. 4.2.4.12). Poté byly zahuštěny přes sacharózový polštář. Po zahuštění 

byla kvalita izolace ověřena elektronmikroskopickou analýzou (kap. 4.2.5.14.1) (obrázek  

č. 5.8). V první frakci by se měly nacházet převážně částice odpovídající svou vznášivou 

hustotou virionům, takzvané plné částice, které obsahují pseudonukleocore tvořené 

fragmenty hostitelské a bakulovirové DNA v komplexu s histony hmyzích buněk (Gillock 

et al., 1997). V druhé frakci by se dle refraktometrického indexu měly nacházet převážně 

prázdné kapsidové částice, případně také částice, které enkapsidovaly kratší fragmenty 

DNA. Také se v této frakci často vyskytují rozpadlé VP1 částice. Elektronmikroskopická 

analýza (obrázek 5.8) ukázala, že se podařilo připravit VLPs ze všech typů připravovaných 

částic. V prvních frakcích je výrazné zastoupení plných částic (bílé VLPs – protože jsou 

plné DNA, nepronikne do nich barvivo). V druhých frakcích převažuje množství 

prázdných částic (tmavé s bílým okrajem). Bílé oblasti přítomné v některých frakcích 

nemají souvislost s kvalitou nebo čistotou preparace, jde pouze o oblasti, které se 

nedokonale obarvily. K tomuto jevu dochází většinou v oblasti s nízkou koncentrací 

proteinů.  
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Podařilo se tedy připravit všechny 3 druhy polyomavirových částic, kontrolní 

VLPs-BCwt i modifikované VLPS-BCins a VLPS-BCsub. Tyto částice jsou stabilní a 

produkují se v obvyklém množství. Bylo tedy možné je použít pro testování změny 

vazebné specifity.  
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Obrázek č. 5.8: Elektronová mikroskopie připravených VLPs 

Připravené částice byly zobrazeny pomocí elektronové mikorskopie. Pro zviditelnění částic bylo použito 

negativní barvení. Frakce 1 (F1) a frakce 2 (F2) byly získány spojením frakcí CsCl gradientu (viz tabulka č. 

5.1). Nejprve jsou zobrazeny VLPs složené z VP1 proteinu bez modifikací (BC wt), poté VLPs složené 

z VP1 proteinu s vloženým peptidovým ligandem vázajícím PSMA (BC ins) a VLPs složené z VP1 proteinu 

se zaměněným peptidovým ligandem vázajícím PSMA (BC sub). Velikost úsečky je 100 nm. Autoři snímků 

– Mgr. Vojtěch Žíla a Bc. Jiřina Suchanová. 
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5.1.6 Ověření vazebné specifity modifikovaných polyomavirových 
VLPs BCins a BCsub 

 

Po přípravě modifikovaných VLPs bylo nutné otestovat změnu jejich vazebné 

specifity. Nejprve jsme se snažili zjistit, jestli vložení nebo zaměnění sekvence zrušilo 

schopnost vazby VLPs na přirozený receptor. Součástí přirozeného receptoru myšího 

polyomaviru pro vstup do buněk je kyselina sialová. Ta se ve velkém množství vyskytuje 

na povrchu červených krvinek, a proto jsme pro první testování zrušení vazby na přirozený 

receptor použili metodu hemaglutinace. Postup provedení hemaglutinačního testu je 

popsán v kap. 4.2.5.10. 

Všechny typy připravených polyomavirových VLPs (BCwt, BCins a BCsub) byly 

použity k hemaglutinačnímu testování. Testovali jsme vždy obě frakce daného typu VLPs, 

frakce jsme nanášeli neředěné a v duplikátech. Výsledek hemaglutičních testů je zobrazen 

v obrázku č. 5.9. Částice bez modifikací (VLPs-BCwt) zabraňují aglutinaci morčecích 

krvinek velice efektivně, ale také částice s vloženou sekvencí ligandu pro PSMA (VLPs-

BCins) zabránily aglutinaci krvinek. To znamená, že u těchto částic nedošlo ke zrušení 

vazby na kyselinu sialovou a tyto částice jsou tedy pravděpodobně pořád schopné vázat se 

na přirozený receptor. U částic, ve kterých byla sekvence ligandu vyměněna (VLPs-BCsub) 

byla situace rozdílná. Tyto částice měly shodně aglutinované morčecí krvinky jako 

negativní kontrola, nedošlo tedy k jejich vazbě na kyselinu sialovou. Lze tedy předpokládat, 

že u těchto částic došlo ke zrušení vazby na přirozený receptor. 
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Obrázek č. 5.9: Hemaglutinační test připravených polyomavirových VLPs  

Pro hemaglutinační test byly použity morčecí krvinky. Z každého typu částic byly naneseny obě získané 

frakce (viz tabulka č. 5.1). Hemaglutinaci frakcí jsme prováděli v duplikátech. Byla také nanesena pozitivní 

kontrola (PK) tvořená částicemi VP1 proteinu. Jako negativní kontrola (NK) byl použit 0,2% roztok BSA 

v PBS.  

 

 

 Když jsme zjistili, že připravené částice vážou (VLPs-BCins) nebo nevážou (VLPs-

BCsub) kyselinu sialovou, zajímalo nás, jestli jsou schopné vstupovat do buněk 

obsahujících na membráně přirozený receptor myšího polyomaviru. Rozhodli jsme se 

využít metodu nepřímé imunofluorescence a konfokální mikroskopie (kap. 4.2.5.9). 

Buněčnou linii myších fibroblastů (NIH 3T6) jsme vyseli na mikroskopická sklíčka do  

24-jamkové destičky. Změřili jsme koncentraci proteinů připravených částic VLPs-BCins, 

VLPs-BCsub a VLPs-BCwt (pozitivní kontrola) metodou Bradfordové (kap. 4.2.4.8) a 

vypočítali koncentraci částic. Z jamek jsme odsáli médium a k buňkám jsme přidali 

připravené částice ve 200 μl bezsérového média tak, aby na každou buňku připadalo 

v přepočtu 2,5∙10
3
 částic. Částice jsme adsorbovali na povrch buněk inkubací po dobu  

60 minut na ledu. Poté jsme k buňkám přidali 1 ml média se sérem a buňky jsme 

inkubovali 2 hodiny při 37°C. Následně jsme buňky zafixovali a imunofluorescenčně 
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označili. Na obrázku č. 5.10 jsou vidět snímky z konfokálního mikroskopu. Na snímku 

5.10A jsou částice bez modifikací (VLPsd-BCwt), které jsme použili jako pozitivní 

kontrolu. Je patrný velmi efektivní vstup částic do buněk. Ze snímku 5.10B, kde jsou 

částice s vloženou sekvencí ligandu pro PSMA (VLPs-BCins) je patrné, že částice do 

buněk 3T6 vstupují, ale v porovnání s částicemi BCwt je efektivita vstupu nízká. Částice 

BCsub (snímek 5.10C) se zachytily na buňkách v nejnižším množství ze všech 3 druhů 

použitých částic a převážná většina jich je lokalizována na periferii buňky. Lze nalézt 

částice seřazené na okraji buňky (na snímku je tato oblast označena šipkou), což naznačuje, 

že se částice se do jisté míry zachytávají na membráně, ale do buněk nevstupují. Nelze 

dokonce vyloučit ani možnost, že částice viditelné uvnitř buňky jsou vlastně situovány na 

zvrásněném povrchu membrány. Na obrázku 5.10D je negativní kontrola, kde jsme místo 

částic přidali k buňkám pouze bezsérové médium. Zeleně značená protilátka proti tubulinu 

se navázala se shodnou účinností, červeně značená protilátka proti proteinu VP1  

se vyskytuje minimálně, proto lze tuto protilátku považovat za specifickou pro 

polyomavirové částice složené z proteinu VP1. 
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Obrázek č. 5.10: Sledování vstupu připravených částic do buněk myších fibroblastů 

Buňky linie 3T6 byly inkubovány s připravenými částicemi BCwt (A), BCins (B), BCsub (C) a s bezsérovým 

médiem (D) 60 minut na ledu a následně 2 hodiny v termostatu. Všechny typy částic byly naneseny 

v množství 2,5∙10
3
 částic na buňku. Částice byly označeny králičí polyklonální protilátkou proti proteinu 

VP1 (červeně) a tubulin myší monoklonální protilátkou proti tubulinu (zeleně). Prezentovány jsou vybrané 

sekce z konfokálního mikroskopu buněk 3T6. 

 

  

 

Specifitu vazby připravených modifikovaných částic (VLPs-BCins a VLPs-BCsub) 

na protein PSMA jsme se pokusili ověřit s využitím metody svým uspořádáním 

připomínající „pull down assay“. K navázání na streptavidinové kuličky jsme použili 

biotinylovaný protein PSMA, který nám byl laskavě poskytnut RNDr. Pavlem Šáchou, 

PhD., ÚOCHB AV ČR. Tento biotinylovaný protein PSMA jsme zakotvili na magnetické 

streptavidinové kuličky a použili pro specifické vyvázání připravených částic z roztoku. Po 

mnohočetném promytí bylo množství navázaných částic vyhodnoceno pomocí SDS-PAGE, 

„western blot“ a imunodetekce. 
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Výsledek experimentu je uveden na obrázcích č. 5.11 a 5.12. Z obrázku 5.11A je 

patrné, že množství částic s vloženým ligandem (VLPs-BCins), které se váže  

na streptavidinové magnetické kuličky v přítomnosti PSMA (+) a bez přítomnosti PSMA(-) 

je stejné a vazba je tedy nespecifická a pravděpodobně zprostředkovaná interakcí se 

streptavidinem. Stejný výsledek poskytly i kontrolní částice bez modifikace (VLPs-BCwt) 

a množství nespecificky zachyceného proteinu na kuličkách bylo dokonce menší než  

u částic VLPs-BCins, přestože množství proteinu VP1 v supernatantu po inkubaci  

s kuličkami bylo dostatečné a pravděpodobně vyšší u vzorků VLPs-BCwt (viz obr 5.11B). 

Abychom zjistili, jestli vložená sekvence nebyla při skládání částic ukryta dovnitř částice, 

při pokusu jsme využili také vzorek částic, který byl před inkubací s částicemi povařen po 

dobu 10 minut. Došlo tedy k denaturaci proteinu VP1 a rozpadu částic, takže pokud byl 

peptidový ligand ukryt uvnitř částice, mělo by dojít ke specifické vazbě na PSMA. Avšak  

i v tomto případě byla nespecifická vazba shodná u kuliček s PSMA a kuliček bez PSMA. 

Myší monoklonální protilátka namířená proti PSMA interagovala specificky pouze  

s kuličkami s navázaným PSMA (obr 5.11A, dráha 1) a je tedy zřejmé, že došlo k navázání 

PSMA na streptavidinové kuličky. „Pull down assay“ tedy prokázala, že připravené částice 

s vloženou sekvencí peptidového ligandu vázajícího se na PSMA (VLPs-BCins) 

nevykazují žádnou specifickou vazbu na protein PSMA. 

 Velmi zajímavé byly výsledky metody „pull down assay“ s částicemi se zaměněnou 

sekvencí peptidového ligandu (VLPs-BCsub) na obrázku č. 5.12. Metoda byla provedena 

shodným způsobem jako u částic VLPs-BCins. U částic VLPs-BCsub je vazba na kuličky 

s PSMA mírně zesílena oproti vazbě na kuličky bez PSMA a u denaturovaných částic 

k vazbě na kuličky bez PSMA téměř nedochází. Tento výsledek naznačuje, že částice 

VLPs-BCsub se zaměněným peptidovým ligandem by mohly být schopné se specificky 

vázat na PSMA, ale, že peptidový ligand je spíše ukrytý uvnitř částice, než že by byl 

exponován na jejím povrchu. Obecně však byla pozorována vysoká vazba modifikovaného 

i nemodifikovaného proteinu VP1 na streptavidin a proto bylo nutné ověřit specifitu vazby 

částic VLPs-BCsub na PSMA pomocí jiné metody. 
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Obrázek č. 5.11:„Pull down assay“ s částicemi s vloženým ligandem vázajícím PSMA. Streptavidinové 

magnetické kuličky byly inkubovány s 9 µg biotinylovaného proteinu  PSMA (+) nebo pouze s rozpouštěcím 

pufrem (-). Po promytí byla k takto připraveným kuličkám přidána specifická protilátka namířená proti 

proteinu PSMA (AbxPSMA), VLPs složené z VP1 proteinu bez modifikace (BCwt), VLPs složené z VP1 

proteinu s vloženým peptidovým ligandem vázajícím PSMA (BCins) nebo denaturované VLPs složené 

z VP1 proteinu s vloženým peptidovým ligandem vázajícím PSMA (BCins-dn) . Po inkubaci byly proteiny 

navázané na kuličky (A) i obsažené v supernatantu (B) analyzovány pomocí SDS-PAGE. Imunodetekce 

proteinů byla umožněna označením pomocí myší primární protilátky proti proteinu VP1, sekundární 

protilátky konjugované s peroxidázou a vyvoláním membrány chemoluminiscenčním roztokem. Jako marker 

molekulových vah byl použit SDS – PAGE marker (Sigma). Šipka označuje VP1 protein, hvězdička těžký 

řetězec anti-PSMA protilátky.  

 

A 
 

B 
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Obrázek č. 5.12:„Pull down assay“ s částicemi se zaměněným ligandem vázajícím PSMA  

Streptavidinové magnetické kuličky byly inkubovány s 9 µg biotinylovaného proteinu  PSMA (+) nebo 

pouze s rozpouštěcím pufrem (-). Po promytí byla k takto připraveným kuličkám přidána specifická 

protilátka namířená proti proteinu PSMA (AbxPSMA), VLPs složené z VP1 proteinu bez modifikace (BCwt), 

VLPs složené z VP1 proteinu se zaměněným peptidovým ligandem vázajícím PSMA (BCsub) nebo 

denaturované VLPs složené z VP1 proteinu se zaměněným peptidovým ligandem vázajícím PSMA (BCsub-

dn). Po inkubaci byly proteiny navázané na kuličky (A) i obsažené v supernatantu (B) analyzovány pomocí 

SDS-PAGE. Použité protilátky a marker jsou shodné jako v obr. č. 5.11. Šipka označuje VP1 protein (wt 

VP1) a dále degradovaný VP1 protein (degradovaný VP1), hvězdička těžký řetězec anti-PSMA protilátky. 

 

   

V dalším testování připravených VLPs jsme se zaměřili pouze na částice VLPs-

BCsub, které prokázaly částečnou specifitu vazby na protein PSMA a omezenou vazbu  

na přirozený receptor v hemaglutinačním testu (viz obrázek č. 5.11). Abychom mohli 

přesně určit míru vazby těchto částic na PSMA, rozhodli jsme se využít přístroj 

s technologií SPR (povrchová rezonance plazmonů). Tato technologie umožňuje detekovat 

sílu vazby pomocí změny v tloušťce vrstvy. Pokud je PSMA imobilizován na povrch 

kovové destičky, SPR přístroj je schopen zaznamenat zachycení proteinů a rychlost jejich 

odmytí. Z těchto údajů lze poté určit sílu vazby a její afinitní konstantu. Přesný postup 

měření je zaznamenán v kap. 4.2.4.16. 

Pro detekci pomocí SPR jsme využili pozlacenou destičku se čtyřmi nezávislými 

drahami měření. Do všech čtyř drah jsme navázali streptavidin, poté jsme do 2 drah 

navázali biotinylovaný protein PSMA a zbylé 2 dráhy jsme pouze promyly PBS. Dráhy 

bez PSMA pak sloužily jako negativní kontrola. Míra navázání PSMA je vidět na obrázku 

č. 5.13. Tloušťka vrstvy se v drahách s přidaným PSMA zvýšila přibližně o jeden 

A 
 

B 
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nanometr, PSMA se tedy efektivně navázalo na streptavidin. Dráhy promyté pouze PBS se 

změnily o desetiny nanometrů. Takto malé změny neprokazují vazbu, jsou způsobeny 

koncentrací solí, která průběh měření přístrojem SPR ovlivňuje. Abychom mohli sledovat 

průběh vazby VLPs, bylo nutné promýt dráhy roztokem, ve kterém jsou skladovány VLPs. 

Proto jsme před přidáním VLPs všechny dráhy promyli pufrem B a pro zvýšení 

přehlednosti průběhu vazby jsme také dráhy promyté pufrem B spojili na nulové tloušťce 

vrstvy (obrázek č. 5.14). Pro měření vazby VLPs jsme použili částice se záměnou VLPs-

BCsub a jako negativní kontrolu částice bez modifikací VLPsBCwt. VLPs-BCsub byly 

přidány do dráhy s PSMA (žlutá) a pouze se streptavidinem (zelená). VLPs-BCwt byly 

také přidány do dráhy s PSMA (modrá) a pouze se streptavidinem (červená). Obecně došlo 

k vyšší vazbě v drahách, kde nebyl navázán PSMA, je tedy pravděpodobné, že dochází 

spíše k vazbě na streptavidin. Částice VLPs-BCsub se vážou méně než VLPs-BCwt, což 

může být způsobeno jejich nižší stabilitou v roztoku oproti částicím bez modifikace.  

Na závěr jsme ještě přidali do všech drah králičí polyklonální protilátku proti VP1 

(obrázek 5.15), abychom ověřili, že opravdu došlo k navázání přidaných VLPs. Nejvyšší 

vazba protilátky byla v červené dráze (VLPs-BCwt navázané na strepatvidin), kde opravdu 

bylo navázano nejvíce VLPs. V dalších drahách byla vazba protilátky nižší, což opět 

odpovídá množství VLPs, které bylo v těchto drahách navázáno (viz obrázek č. 5.14). 

 

 
 
Obrázek č. 5.13: Navázání biotinylovaného PSMA na streptavidin 

Záznam měření vazby biotinylovaného proteinu PSMA na streptavidin. Osa y označuje tloušťku vrstvy (R) 

v nanometrech (nm) a osa x označuje čas (t) v minutách (min). PSMA byl přidán do 2 drah (žlutá a modrá), 

zbylé 2 dráhy (červená a zelená) byly pouze promyty PBS. Nenavázaný PSMA protein byl z drah odmyt 

pomocí PBS. 
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Obrázek č. 5.14: Měření vazby VLPs na PSMA a streptavidin 

Záznam měření vazby VLPs na PSMA a streptavidin. Osa y označuje tloušťku vrstvy (R) v nanometrech (nm) 

a osa x označuje čas (t) v minutách (min). Dráhy připravené tak jak je uvedeno na obr. 5.13 byly promyty 

pufrem B (Pufr B) a pro zvýšení přehlednosti počítačově normalizovány na nulové tloušťce vrstvy. Pro 

měření byly použity 2 druhy částic: VLPs-BCwt a VLPs-BCsub. VLPs-BCwt v dráze bez PSMA (červená), 

v dráze s PSMA (modrá). VLPs-BCsub v dráze bez PSMA (zelená) a s PSMA (žlutá). Nenavázané VLPs 

byly z drah odmyty pufrem B. 

 

 
 
Obrázek č. 5.15: Ověření navázání VLPs králičí polyklonální protilátkou proti VP1 

Pokračování záznamu měření z obr. č. 5.14 po přidání králičí polyklonální protilátky proti VP1 (Rab-pAb) ve 

zvyšující se koncentraci. Osa y označuje tloušťku vrstvy (R) v nanometrech (nm) a osa x označuje čas (t) 

v minutách (min). Původně byly VLPs-BCwt v dráze bez PSMA (červená), v dráze s PSMA (modrá). VLPs-

BCsub v dráze bez PSMA (zelená) a s PSMA (žlutá). Protilátka vykazovala specifickou vazbu na oba druhy 

částic a míra vazby byla přímo úměrná množství navázaných částic (viz obrázek č. 5.14). Nenavázaná 

protilátka byla odmyta pufrem B. 
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5.2 Vložení plazmidu do polyomavirových kapsid za použití 
  jaderných extraktů hmyzích buněk 

 

Tato kapitola se zabývá způsobem vložení reportérového plazmidu  

do nepurifikovaných VLPs myšího polyomaviru v prostředí jaderných extraktů hmyzích 

buněk. Tato metoda byla úspěšně použita pro vložení reportérového plazmidu  

do pseudokapsid viru SV40 (Mukherjee et al., 2007, viz. kap. 2.2.2.3.). Jaderné extrakty 

jsme připravili z hmyzích buněk infikovaných bakulovirovým inokulem se zaklonovaným 

proteinem VP1 pomocí metody posané v publikaci Schreiber et al., 1989. V jaderných 

extraktech jsou tedy přítomné VLPs. Po jejich rozložení pomocí DTT a přidání DNA směsi 

s námi zvoleným plazmidem by mělo dojít ke znovusložení VLPs, které se sestaví kolem 

vkládaného plazmidu (schéma viz lit. přehled – obr. č.2.6). Naším cílem bylo ověřit, že 

tento publikovaný postup lze použít i pro pseudokaspidy myšího polyomaviru a určit,  

do jaké míry se při následné transdukční účinnosti uplatňují minoritní polyomavirové 

proteiny.  

Připravili jsme 3 jaderné extrakty: jaderné extrakty z buněk infikovaných 

rekombinantním bakulovirem produkujícím pouze protein VP1 (VP1) a rekombinantním 

bakulovirem produkujícím hlavní strukturní protein VP1 i minoritní protein VP2 (VP1/2) a 

kontrolní jaderný extrakt z neinfikovaných buněk (NK) (kap. 4.2.5.11). Pro kontrolu 

uspokojivé produkce VP1 proteinu byly jaderné extrakty naneseny na polyakrylamidový 

gel, přeneseny na membránu a vyvolány pomocí imunodetekce. Ověření bylo úspěšné, jak 

je patrné z obrázku č. 5.16. 
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Obrázek č. 5.16: Ověření přítomnosti proteinu VP1 v jaderných extraktech hmyzích buněk.  

Jaderné extrakty hmyzích buněk byly připraveny dle postupu uvedeného v kap. 4.2.5.11 VP1 označuje 

jaderný extrakt z buněk Sf9 infikovaných rekombinantním bakulovirem produkujícím VP1 protein, VP1/2 

označuje jaderný extrakt z buněk Sf9 infikovaných rekombinantním bakulovirem produkujícím protein VP1 

a VP2 a NK označuje jaderný extrakt z neinfikovaných buněk Sf9. 5 µl z každého jaderného extraktu bylo 

analyzováno pomocí SDS-PAGE a „western blotu“. Jako pozitivní kontrola (PK) bylo použito 0,325 μg VP1-

VLPs. Proteiny byly označeny myší primární protilátkou proti proteinu VP1, sekundární protilátkou 

konjugovanou s peroxidázou a membrána byla vyvolána chemoluminiscenčním roztokem. Jako marker 

molekulových vah byl použit SDS – PAGE marker (Sigma). Šipka označuje dimer proteinu VP1(VP1 dimer), 

monomerní formu VP1 proteinu (VP1) a degradovaný protein VP1 (degradovaný VP1). 

 

 

 

Pro vložení plazmidu do prázdných virových částic byly jaderné extrakty 

inkubovány s RNázou a DTT. Následně byly připraveny DNA směsi (kap. 4.2.5.12)  

s různými plazmidy, jak je uvedeno v tabulce č. 5.2. Použité plazmidy byly: pmaxGFP, což 

je komerční plazmid obsahující gen pro GFP protein, plazmid pControl s regulační oblastí 

viru SV40 kódující gen pro luciferázu, plazmid p∆Ls regulační oblastí myšího 

polyomaviru kódující gen pro luciferázu a plazmid pCMVβ, který slouží jako kontrolní 

plazmid (neobsahuje polyomavirovou regulační oblast a nese gen pro beta-galaktosidázu). 

Postup byl dokončen dle uvedeného protokolu (kap. 4.2.5.12) 
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 DNA směs 

Použité jaderné extrakty pmaxGFP pControl p∆L pCMVβ 

VP1 + + + + 

VP1/2 + + + + 

NK + + + + 

 
Tabulka č. 5.2: Schéma testovaných kombinací jaderných extraktů a do nich vkládaných plazmidů  

V této tabulce jsou uvedeny jaderné extrakty použité v pokusu (VP1, VP1/2 a NK) a vkládané plazmidy, 

které byly použity pro přípravu 4 různých DNA směsí. Znaménko + označuje, že uvedený jaderný extrakt byl 

inkubován s touto konkrétní DNA směsí. Takže jaderné extrakty VP1, VP1/2 a NK byly jednotlivě 

inkubovány se všemi 4 druhy DNA směsí.  

 

 

Následující den byla směs inkubována s DNázou, aby došlo k odstranění 

nevloženého plazmidu. Poté byly jednotlivé směsi použity pro transdukci plazmidové 

DNA do buněk 3T6 nebo WOP. Buňky WOP konstitutivně exprimují LT antigen 

polyomaviru a plazmid p∆L je v těchto buňkách ve vysoké míře replikován, takže  

i malé množství transdukovaného plasmidu vede k úspěšné detekci luciferázové aktivity. 

Transdukované buňky byly inkubovány 24 hodin v CO2 inkubátoru. Pro detekci 

fluoresenčního signálu GFP byl u buněk transdukovaných vzorky obsahujícími plazmid 

pmaxGFP použit fluorescenční invertovaný mikroskop. Nepodařilo se detekovat žádný 

signál a to ani po prodloužené 48-hodinové inkubaci. Transdukce reportérových plasmidů 

obsahujících reporterévý gen pro luciferázu nebo galaktosidásu byla provedena pouze  

u buněk WOP. 24 hodin po transdukci byly buňky sklizeny a připraveny pro měření 

luciferázové aktivity (kap. 4.2.5.13). Výsledky měření jsou uvedeny a zpracovány 

v tabulce č. 5.3. Naměřené hodnoty byly nižší než aktivita blanku, takže jsme neprokázali 

přítomnost luciferázy v transdukovaných buňkách a to ani při použití plasmidu p∆L, který 

měl zvýšit citlivost celého testu. Transdukce plazmidů tedy nebyla úspěšná ani u jedné  

z použitých buněčných linií s žádným s použitých jaderných lyzátů. 
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Aktivita 

Luciferázy 
Průměr 

Odečtení 

blanku 

Blank 69 
77,5 0 

Blank 86 

WOP 66 
65 -12,5 

WOP 64 

NK - pControl 73 
69,5 -8 

NK - pControl 66 

NK - p∆L 69 
65 -12,5 

NK - p∆L 61 

NK - pCMV β 57 
58,5 -19 

NK - pCMV β 60 

VP1 - pControl 56 
59 -18,5 

VP1 - pControl 62 

VP1 - p∆L 60 
78,5 1 

VP1 - p∆L 97 

VP1 - pCMV β 63 
68,5 -9 

VP1 - pCMV β 74 

VP1/2 - pControl 58 
59 -18,5 

VP1/2 - pControl 60 

VP1/2 - p∆L 76 
69,5 -8 

VP1/2 – p∆L 63 

VP1/2 - pCMV β 83 
77 -0,5 

VP1/2 - pCMV β 71 

 
Tabulka č. 5.3: Naměřené hodnoty aktivity luciferázy ve vzorcích  

Tato tabulka obsahuje naměřené hodnoty aktivity luciferázy blanku (použit pouze 250mM Tris – HCl pH = 

7,4), vzorku připraveného z netransdukovaných buněk WOP (WOP) a vzorků připravených z buněk WOP 

transdukovaných daným jaderným extraktem, který byl inkubovaných s danou DNA směsí. V tabulce je vždy 

před pomlčkou uveden druh jaderného extraktu a po pomlčce DNA směs, se kterou byl daný jaderný extrakt 

inkubován. Přehledová tabulka kombinací jaderných extraktů a DNA mixů je uvedena výše (tabulka  

č. 5.2). Použité jaderné extrakty a plazmidy byly definovány výše.  

 

 

Z důvodu negativních výsledků byl pokus ještě zopakován v poněkud jiném 

uspořádání. Pro přípravu pseudokapsid jsme použili jaderný extrakt obsahující kromě VP1 

proteinu i oba minoritní proteiny polyomaviru (provedli jsme koinfekci buněk Sf9 viry 

AcVP1/2 a AcVP1/3) a jako reportérový plazmid jsme použili pouze pmaxGFP nebo 

pControl. Obsah strukturních proteinů v jaderních lyzátech byl opět zkontrolován pomocí 

proteinové elektroforézy, „western blot“ a imunodetekce (obrázek č. 5.17).  
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Obrázek č. 5.17: Ověření přítomnosti proteinů VP1 a VP2/3 v buněčných lyzátech. 

Pro kontrolu přítomnosti strukturních proteinů MPyV v lyzátu buněk Sf9 koinfikovaných bakulovirovými 

inokuly se zaklonovanými proteiny VP1/2 a se zaklonovanými proteiny VP1/3 bylo naneseno 50 µg tohoto 

lyzátu na SDS-PAGE (lyzát VP1/2/3). Jako marker molekulových vah byl použit SDS – PAGE marker 

(Sigma). Po přenesesní na nitroceluózovu membránu byly proteiny označeny myší primární protilátkou proti 

proteinu VP1 (A) nebo VP2/3 (B) a sekundární protilátkou konjugovanou s peroxidázou a membrána byla 

vyvolána chemoluminiscenčním roztokem. Jako pozitivní kontrola bylo naneseno 50 µg lyzátu buněk Sf9 

infikovaných bakulovirovým inokulem se zaklonovaným proteinem VP1 (PK) (A) nebo 5 ng vyizolovaného 

myšího polyomaviru (B). Šipky označují pozici struktruních proteinů. 

 

Jaderné extrakty VP1/2/3 a NK byly dále shodným postupem připraveny  

pro vložení plazmidu pmaxGFP a pGL3-Control (kap. 4.2.5.12). Vzniklou směsí byly 

transdukovány buňky COS. Buňky COS konstitutivně exprimují LT antigen viru SV40 a 

dovolují replikaci reportérového plazmidu pControl, podobně jako buňky WOP umožňují 

replikaci plazmidu p∆L, čímž může být zvýšena citlivost transdukčního testu. Zároveň se 

jedná o stejnou buněčnou linii, která byla úspěšně použita pro transdukci pseudokapsid 

odvozených od SV40 (Mukherjee et al., 2007) a je vhodná i pro transdukci pseudoviriony 

odvozenými od MPyV (Španielová, nepublikované výsledky). Ani v tomto případě se však 

24 hodin po transdukci nepodařilo detekovat fluorescenční signál u buněk 

transdukovaných pseudokapsidami s pmaxGFP a nebylo možné detekovat žádnou 

luciferázovou aktivitu u buněk transdukovaných pseudokapsidami s pControl (tabulka  

č. 5.4). Postup publikovaný pro tvorbu pseudokapsid SV40 se nám tedy překvapivě 

nepodařilo úspěšně aplikovat na myší polyomavirus. 

A B 
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Aktivita 

Luciferázy 
Průměr 

Odečtení 

blanku 

Blank 52 
47 0 

Blank 42 

NK – GFP 35 
36 -11 

NK – GFP 37 

NK - pControl 35 
38,5 -8,5 

NK - pControl 42 

VP1/2/3 - GFP 41 
47 0 

VP1/2/3 - GFP 53 

VP1/2/3 - pControl 33 
38 -9 

VP1/2/3 - pControl 43 

 
Tabulka č. 5.4: Naměřené hodnoty aktivity luciferázy ve vzorcích 

Tato tabulka obsahuje naměřené hodnoty aktivity luciferázy blanku (použit pouze 250mM Tris – HCl pH = 

7,4) a vzorků připravených z buněk COS transdukovaných buď jaderným extraktem neinfikovaných buněk 

(NK) nebo jaderným extraktem buněk koinfikovaných bakulovirovými inokuly VP1/2 a VP1/3 (VP1/2/3). 

Každý extrakt byl inkubován s DNA směsí obsahující plazmid pmaxGFP nebo s DNA směsí obsahující 

plazmid pControl. V tabulce je vždy před pomlčkou uveden druh jaderného extraktu a po pomlčce DNA 

směs, se kterou byl daný jaderný extrakt inkubován. Použité plazmidy byly definovány výše.  

 

Vzhledem k negativním výsledkům předcházejícího experimentu jsme se rozhodli 

vizualizovat jednotlivé kroky hypotetického mechanismu vložení plazmidové DNA  

do VLPs v jaderných extraktech (schéma viz lit. přehled – obr. č.2.6). Připravené jaderné 

extrakty: jaderný extrakt z buněk infikovaných rekombinantním bakulovirem produkujícím 

hlavní strukturní protein VP1 a minoritní protein VP2 (VP1/2), jaderný extrakt obsahující 

kromě VP1 proteinu i oba minoritní proteiny polyomaviru (VP1/2/3) a kontrolní jaderný 

extrakt z neinfikovaných buněk (NK) jsme opět použili k vložení plazmidu pmaxGFP, ale 

tentokrát jsme v jednolivých krocích odebrali 10 μl vzorku a zobrazili probíhající děj 

pomocí elektronové mikroskopie. Nejprve jsme provedli elektronmikroskopickou analýzu 

připravených jaderných extraktů (obrázek č. 5.18). Je zřejmé, že koncentrace částic je 

poměrně nízká. Částice přítomné v jaderných extraktech jsou mírně destabilizované, což je 

pravděpodobně způsobeno tím, že pH roztoku je nastaveno na 7,9 a v roztoku je v nízké 

koncentraci přítomná EGTA, EDTA a DTT. VLPs v jaderném extraktu jsme v následujícm 

kroku úplně nebo alespoň částečně rozvolnili přidáním RNázy a DTT, jak je patrné  

z obrázku č. 5.19. V dalším kroku jsme k částicím přidali plazmid pmaxGFP, ATP a 

dvojmocné kationty (obrázek č. 5.20). V tomto kroku by mělo dojít ke složení VLPs kolem 

vkládané DNA za účasti buněčných chaperonů, přičemž dle snímků opravdu proběhl 

proces opětovného skládání do pseudokapsid. Tyto pseudokapsidy byly poté stabilizovány 

úpravou pH na 5,2 a zvýšením koncentrace solí (Obrázek č. 5.21). Zde jsou přítomné 

složené a stabilizované částice, které svým množstvím odpovídají množství částic původně 
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přítomných v jaderných extraktech. Ověřili jsme tedy, že proces rozvolnění a opětovného 

složení částic v jaderných extraktech odpovídá navrženému schématu i u MPyV, ale 

koncentrace vznikajících částic je nízká. Publikovaná metodika však nedovoluje přímo 

zjistit, zda opravdu dochází k vložení reportérového plasmidu do VLPs. 

 

     

    
 

 

A) Rozložení VLPs

pomocí DTT
B) Znovusložení VLPs

pomocí ATP a Mg++

C) Stabilizace VLPs

úpravou pH na 5,2

VLPs

+ 

jaderné extrakty

Zabalená

DNA

    

   

Obrázek č. 5.18:  

Zobrazení VLPs přítomných 

v jaderných extraktech 

Připravené jaderné extrakty 

VP1/2 (A), VP1/2/3 (B) a 

negativní kontrola (C) byly 

zobrazeny pomocí elektronové 

mikroskopie. Pro zviditelnění 

částic bylo použito negativní 

barvení. Velikost úsečky je 100 

nm. Autor snímků – Bc. Jiřina 

Suchanová. 

 

Obrázek č. 5.19:  

Rozložení VLPs přítomných v 

jaderných extraktech pomocí 

DTT 

Připravené jaderné extrakty 

VP1/2 (A), VP1/2/3 (B) a 

negativní kontrola (C) byly 

rozloženy přidáním DTT a 

RNázy a zobrazeny pomocí 

elektronové mikroskopie. Pro 

zviditelnění částic bylo použito 

negativní barvení. Velikost 

úsečky je 100 nm. Autor 

snímků – Bc. Jiřina Suchanová. 
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B) Znovusložení VLPs

pomocí ATP a Mg++

C) Stabilizace VLPs

úpravou pH na 5,2

VLPs

+ 

jaderné extrakty

Zabalená

DNA

      

   

  

 

B) Znovusložení VLPs

pomocí ATP a Mg++

C) Stabilizace VLPs

úpravou pH na 5,2

VLPs

+ 

jaderné extrakty

Zabalená

DNA

    

   

 

 

Obrázek č. 5.20: 

Znovusložení VLPs 

přídáním DNA, ATP a 

dvojmocných kationtů 

K VLPs byla po inkubaci s 

DTT a RNázou přidána 

DNA, ATP a dvojmocné 

kationty. Odebrané vzorky 

VLPs - VP1/2 (A), VP1/2/3 

(B) a negativní kontrola 

(C) byly zobrazeny pomocí 

elektronové mikroskopie. 

Pro zviditelnění částic bylo 

použito negativní barvení. 

Velikost úsečky je 100 nm. 

Autor snímků – Bc. Jiřina 

Suchanová. 

 

Obrázek č. 5.21: Stabilizace 

vzniklých pseudokapsid 

pomocí úpravy pH na 5,2 

Po přidání DNA k částicím 

by měly být teoreticky 

znovuslořené částice stabili-

zovány, proto jsme pH 

roztoku upravili na 5,2 a 

zvýšili koncentraci solí. 

Odebrané vzorky VLPs - 

VP1/2 (A), VP1/2/3 (B) a 

negativní kontrola (C) jsme 

zobrazili pomocí elektronové 

mikroskopie. Pro zviditelnění 

částic bylo použito negativní 

barvení. Velikost úsečky je 

100 nm. Autor snímků –  

Bc. Jiřina Suchanová. 
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5.3 Optimalizace podmínek pro rozložení a znovusložení částic 

Cílem této diplomové práce je také optimalizace podmínek pro in vitro rozložení a 

znovusložení polyomavirových purifikovaných VLPs. Efektivní rozložení a opětovné 

složení VLPs by následně mohlo být využito pro zavzetí kontrastní látky nebo terapeutické 

DNA do částice. Pro přípravu VLPs jsme využili bakulovirový expresní systém. Ten nám 

umožňuje efektivní produkci vloženého proteinu a jejich kompletní post-translační 

modifikace. Jak vyplývá z pokusů prováděných na VLPs odvozených od opičího 

polyomaviru SV40, lze takto připravené VLPs rozložit na pentamery a opětovně je složit  

in vitro (Kanesashi et al., 2003; Kawano et al., 2006; Tsukamoto et al., 2007). Dobře 

definované podmínky pro in vitro rozložení a složení VLPs odvozených od myšího 

polyomaviru dosud nebyly stanoveny. Proto jsme se rozhodli tyto podmínky definovat a 

optimalizovat. 

 

5.3.1 Příprava polyomavirových VLPs pro testování 

Před začátkem pokusů bylo nutné připravit dostatečné množství polyomavirových 

částic. Proto jsme nainfikovali buňky Sf9 (3∙10
8
) rekombinantním bakulovirem  

se zaklonovaným proteinem VP1 (AcVP1). VLPs jsme z buněk uvolnili sonikací a 

kontaminující chromosomální DNA, která by mohla interferovat při rozkládání částic, jsme 

odstranili 30 minutovou inkubací s DNázou (finální koncentrace 100 μg/ml) a 5mM MgCl2 

při pokojové teplotě. VLPs jsme poté vyizolovali podle kap. 4.2.4.9 a 4.2.4.10 pomocí 

centrifugace přes sacharózový polštář a izopyknické centrifugace v CsCl gradientu. CsCl 

gradient jsme rozdělili na frakce cca po 800 μl a u jednotlivých frakcí jsme změřili 

refraktometrický index. Hodnoty naměřených refraktometrických indexů jsou uvedeny 

v tabulce č. 5.5. Přítomnost VP1 proteinu v získaných frakcích jsme zkontrolovali pomocí 

metody „dot blot“ (obrázek č. 5.22). Na základě naměřených hodnot refraktometrického 

indexu a zíkaných informacích z metody „dot blot“ o přítomnosti VP1 proteinu 

v jednotlivých frakcích jsme frakce spojili do dvou frakcí. Frakce z gradientů A až F byly 

spojeny, takže jsme získali 2 frakce izolovaných částic. Spojení frakcí je vyznačeno 

v tabulce 5.5. 
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Číslo 
frakce 

Refraktometrický index 

Gradient 
A 

Gradient 
B 

Gradient 
C 

Gradient 
D 

Gradient 
E 

Gradient 
F 

1 1,379 1,377 1,379 1,38 1,379 1,376 

2 1,376 1,373 1,375 1,376 1,376 1,372 

3 1,372 1,369 1,37 1,369 1,37 1,368 

4 1,368 1,365 1,366 1,366 1,367 1,365 

5 1,365 1,362 1,363 1,364 1,364 1,362 

6 1,362 1,361 1,361 1,361 1,362 1,36 

7 1,36 1,358 1,359 1,359 1,36 1,359 

8 1,358 1,356 1,357 1,357 1,358 1,356 

9 1,355 1,354 1,355 1,355 1,356 1,354 

10 1,354   1,353 1,353 1,354 1,353 

 

Tabulka č. 5.5: Odečtené hodnoty refraktometrických indexů u jednotlivých frakcí 

Do tabulky jsou zapsány hodnoty refraktometrického indexu jednotlivých frakcí po rozebrání CsCl gradientu. 

Do společné frakce 1 (zelená) byly spojeny tyto frakce: frakce 4 (gradient B, C, D a F) a frakce 5 (gradienty 

A, D a E). Do společné frakce 2 (žlutá) byly spojeny frakce 5-6 (gradient B, C a F) a frakce 6-7 (gradient A, 

D a E).  

 

 

 
 
Obrázek č. 5.22: Detekce VP1 proteinu v získaných frakcích 

Frakce odpovídající uvedeným číslům byly naneseny na nitroceluózovou membránu. Jednotlivé gradienty 

jsou označeny písmeny A až F. Proteiny byly označeny myší primární protilátkou proti proteinu VP1, 

sekundární protilátkou konjugovanou s peroxidázou a membrána byla vyvolána chemiluminiscenčním 

roztokem.  

 

 

Spojené frakce byly přeneseny do dialyzační membrány a dialyzovány přes noc 

proti pufru B (kap. 4.2.4.12). Poté byly zahuštěny přes sacharózový polštář. Po zahuštění 

byla kvalita izolace ověřena elektronmikroskopickou analýzou (kap. 4.2.5.14.1) (Obrázek  
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č. 5.23). Ukázalo se, že se podařilo připravit dostatečné množství VLPs. V první frakci je 

výrazné zastoupení plných částic (bílé VLPs – protože jsou plné DNA, nepronikne do nich 

barvivo). V druhé frakci převažuje množství prázdných částic (tmavé s bílým okrajem) a je 

zde vyšší množství částic, proto jsme při testování rozložení a složení částic používali tuto 

frakci. Také jsme změřili koncentraci částic v této frakci metodou Bradfordové na 0,464 

mg/ml, což odpovídá množství 1,73 ∙ 10
13

 částic/ml. 

 

  

 

Obrázek č. 5.23: Elektronová mikroskopie připravených VLPs 

Připravené částice byly zobrazeny pomocí elektronové mikorskopie. Pro zviditelnění částic byl použito 

negativní barvení. Frakce 1 (F1) a frakce 2 (F2) byly získány spojením frakcí CsCl gradientu (viz tabulka č. 

5.5). Frakce byly před nanesením na síťku 10x zředěny. Velikost úsečky je 100 nm. Autor snímků –  

Mgr. Vojtěch Žíla. 

 

 

5.3.2 Optimalizace podmínek pro rozložení VLPs myšího polyomaviru 

Pro zjištění efektivních podmínek pro rozložení VLPs myšího polyomaviru jsme se 

nejprve zaměřili na podmínky uvedené v článku Kanesashi et al., 2003, kde VLPs viru 

SV40 rozkládají pomocí 25mM DTT a 30mM EGTA. Testovali jsme tedy různé 

kombinace koncentrací DTT a EGTA uvedené v tabulce č. 5.6A. Při rozkládání jsme 

smíchali VLPs s danými koncentracemi DTT a EGTA a směs jsme inkubovali po dobu  

1 hodiny při 37°C. Žádná kombinace ale nevedla k efektivnímu rozložení VLPs, zůstavaly 

zde ostrovy částic, které nebyly plně rozloženy na pentamery. Ani zvýšení koncentrace 

DTT na 1M nevedlo ke zlepšení rozpadu VLPs (obrázek č. 5.24A). Proto jsme v dalších 

pokusech kromě přidání DTT a EGTA také upravili pH na 7,9 pomocí 10mM Tris-HCl  
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o pH = 8,8 (Kosukegawa et al., 1996; Kawano et al., 2006). Kombinace koncentrací jsou 

uvedeny v tabulce č. 5.6B. Ve všech případech, kdy bylo při rozkladu zvýšeno pH roztoku 

na 7,9, bylo dosaženo efektivního rozložení VLPs na pentamery, jako příklad je uveden 

elektronmikroskopický snímek s 5mM DTT, 10mM EGTA a pH upraveným na 7,9 

(obrázek č. 5.24B). Jednotlivé pentamery VP1 proteinu se na snímku jeví jako bílá kolečka 

s tmavým vnitřkem, při negativním barvení se totiž barvička dostane do vnitřního prostoru 

petameru, který již není vyplněn navázaným minoritním proteinem. 

 

A)      B) 

DTT EGTA pH 
Rozložení 

VLPs 

25mM 35mM 7,9 úplné 

15mM 10mM 7,9 úplné 

5mM 10mM 7,9 úplné 

  

Tabulka č. 5.6: Tabulka podmínek použitých pro rozložení VLPs.  

V tabulce jsou uvedeny kombinace koncentrací DTT a EGTA použité pro rozklad polyomavirových VLPs 

bez úpravy pH (A), kde zůstávaly nerozpadlé částice a pentamery byly v agregátech nebo po úpravě pH na 

7,9 (B), kdy se podařilo částice rozložit na jednotlivé pentamery. 

 

 

       
 

Obrázek č. 5.24: Elektronová mikroskopie rozložených VLPs.  

Připravené částice byly rozloženy za podmínek 1M DTT, 10mM EGTA, pH=7,2 (obrázek A) nebo za 

podmínek 5mM DTT, 10mM EGTA, pH = 7,9 (obrázek B). Pro zviditelnění částic bylo použito negativní 

barvení. Velikost úsečky je 100 nm. Pentamer (bílý kroužek) je označen červenou šipkou. Autor snímků – 

Mgr. Vojtěch Žíla. 

 

 

 

 

DTT EGTA pH 
Rozložení 

VLPs 

25mM 35mM 7,2 Neúplné 

15mM 10mM 7,2 Neúplné 

1M 10mM 7,2 Neúplné 
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5.3.3 Optimalizace podmínek pro znovusložení VLPs myšího 
polyomaviru 

 

Po zjištění efektivních podmínek pro rozložení VLPs jsme se pokusili také najít 

podmínky pro opětovné složení VLPs. Zkoušeli jsme mnoho kombinací, proto z důvodu 

přehlednosti shrneme tyto podmínky ve formě tabulky (tabulka č. 5.7). Vždy jsme z variant 

daného způsobu skládání vybrali ukázkový obrázek (obrázek č. 5.25 A-E). Nejprve jsme 

testovali sestavení částic pomocí inkubace po dobu několika dní v 6 °C s přidaným CaCl2 

ve finální koncentraci 1mM nebo jsme částice skládali dialýzou přes noc v pufru B, který 

sám obsahuje 0,01mM CaCl2. Dále jsme zkoušeli 5x naředit částice po rozkladu v pufru B, 

přidali jsme navíc 1M CaCl2 (finální koncentrace 1mM) a takto jsme částice inkubovali 

přes noc na otočném zrcadle při 0°C (Richterová Z., 1996). Také jsme se pokoušeli částice 

skládat dialýzou v pufrech s vysokou koncentrací solí (1M NaCl nebo 2M (NH4)SO4), 

fyziologickým pH (7,2) a 2mM koncentrací CaCl2. Tyto podmínky byly převzaty z článku 

Kanesashi et al., 2003. Ve všech případech byly při skládání v nadbytku použity vápenaté 

ionty, aby došlo k vysycení chelatačního činidla (EGTA) a koncentrace redukčního činidla 

(DTT) byla snížena naředěním, případně bylo DTT inaktivováno oxidací. V přítomnosti 

vápenatých iontů by se pentamery VP1 vzniklé rozrušením VLPs měly do těchto struktur 

opět uspořádat.  
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Použitý proces pro 
sestavení pentamer 

Doba 
trvání 

Teplota 
Koncentrace 

solí 
pH 

Konc. 
CaCl2 

Zobrazení 
výsledku 

Ponechání pentamer v 
otevřené mikrozkumavce 

2 dny 6 °C 0,15M NaCl 7,9 1mM --------- 

Ponechání pentamer v 
zavřené mikrozkumavce 

6 dní 6 °C 0,15M NaCl 7,9 1mM 5.20A 

Dialýza v pufru B 2 dny 6 °C 0,15M NaCl 7,2 0,01mM --------- 

Dialýza v pufru B 6 dní 6 °C 0,15M NaCl 7,2 0,01mM --------- 

Dialýza v pufru B 24 hodin 6 °C 0,15M NaCl 7,2 2mM 5.20B 

5x naředěné pentamery v 
pufru B na otočném 

zrcadle 
16 hodin 6 °C 0,15M NaCl 7,2 1mM 5.20C 

Dialýza se síranem 
amonným 

24 hodin 6 °C 2M (NH4)2SO4 7,2 2mM 5.20D 

Dialýza s chloridem 
sodným 

24 hodin 6 °C 1M NaCl 7,2 2mM 5.20E 

Dialýza s chloridem 
sodným 

24 hodin 25 °C 1M NaCl 7,2 2mM --------- 

 

Tabulka č. 5.7: Tabulka podmínek použitých pro znovusložení VLPs 

V této tabulce jsou shrnuty podmínky, které jsme používali pro testování opětovného složení pentamer do 

VLPs. Nejprve je uveden postup, poté doba inkubace, teplota, použitá sůl, nastavené pH a koncentrace 

vápenatých iontů. V posledním sloupci jsou uvedeny odkazy na příslušné snímky z EM. Při dialýze byly 

použity minidialyzační kolonky (viz kap. 4.2.4.12) 
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Obrázek č. 5.25: Elektronová mikroskopie testování znovusložení VLPs 

Rozložené pentamery byly skládány za různých podmínek. Z různých variant daného způsobu skládání byl 

vybrán ukázkový obrázek, podmínky jsou popsány níže.  

A) Inkubace částic v zavřené mikrozkumavce (6 dní, 6 °C, pH 7,9, 0,15M NaCl, 1mM CaCl2) 

B) Dialýza v pufru B (24 hodin, 6 °C, pH 7,2, 0,15M NaCl, 2mM CaCl2) 

C) 5x naředěné pentamery v pufru B (16 hodin, 6 °C, pH 7,2, 0,15M NaCl, 1mM CaCl2) 

D) Dialýza se síranem amonným (24 hodin, 6 °C, pH 7,2, 2M (NH4)2SO4, 2mM CaCl2) 

E) Dialýza s chloridem sodným (24 hodin, 6 °C, pH 7,2, 1M NaCl, 2mM CaCl2) 

Výchozí rozložené částice použité v těchto pokusech jsou zobrazeny na obr. č. 5.19B. Pro zviditelnění částic 

byl použito negativní barvení. Velikost úsečky je 100 nm. Znovusložená částice je označena červenou šipkou. 

Autor snímků – Mgr. Vojtěch Žíla. 



 121 

 

Jak je patrné z elektronmikroskopických obrázků, nepodařilo se nám najít vhodné 

podmínky pro znovusložení rozložených VP1 částic myšího polyomaviru. Při dialýze v 1M 

NaCl nebo 2M (NH4)SO4 se podařilo částice znovu složit, ale efektivita byla nízká. 

Domnívali jsme se, že problémem špatné účinnosti skládání částic by mohla být nízká 

čistota těchto částic. Proto jsme získané částice z frakce 2 (viz obrázek č. 5.23) ještě 

přečistili nanesením na sacharózový gradient (kap. 4.2.4.11) a zakoncentrovali centrifugací 

přes sacharózový polštář. Na elektronmikroskopickém snímku je vidět, že částice jsou 

opravdu čisté, nenachází se zde žádný rozpadlý materiál a částice mají shodou velikost 

(obrázek č. 5.26). Tyto částice jsme také rozložili pomocí DTT, EGTA, při pH=7,9 a 

pokusili se je složit při výše zmíněných podmínkách. Avšak ani tyto přečištěné částice se 

nepodařilo efektivně složit. 

 

 

Obrázek č. 5.26: Elektronová mikroskopie přečištěných částic 

Na obrázku jsou částice získané z frakce 2 (viz. obrázek č. 5.18), které byly přečištěny přes sacharózový 

gradient a zakoncentrovány přes sacharózový polštář. Pro zviditelnění částic bylo použito negativní barvení. 

Velikost úsečky je 100 nm. Autor snímku – Mgr. Martin Fraiberk ve spolupráci s RNDr. Jitkou Štokrovou, 

CSc. 

 

 

5.3.4 Sledování rozložení a znovusložení VLPs myšího polyomaviru 
pomocí fluorometru 

 

Domnívali jsme se, že malá efektivita znovuskládání částic může být do jisté míry 

způsobena suboptimálními podmínkami při jejich rozkladu, např. vysokou koncentrací 

DTT. Vzhledem k vysoké časové a finanční náročnosti elektronové mikroskopie, kterou 
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jsme doposud využívali pro sledování rozložení a opětovného složení VLPs, jsme se 

rozhodli vyhodnocovat nadále tyto děje pomocí fluorometru. Tento způsob analýzy 

rozložení a opětovného složení částic byl publikován pro částice lidského papillomaviru 16 

(Mukherjee et al., 2008). Fluorometr obsahuje zdroj světla, naproti němu je umístěna 

kyveta se štěrbinou, kterou světlo prochází. Dle molekulární hmotnosti roztoku se světlo 

rozptyluje a dopadá na detektor. Tedy čím menší částice se v roztoku vyskytují, tím menší 

intenzita rozptylu světla je detekována. Protože citlivost detektoru je vysoká, je nutné 

roztoky před použitím přefiltrovat přes 0,22 μm filtr, aby byly odstraněny všechny 

nečistoty, které by mohly také rozptylovat světlo. 

Postup provedení rozkladu částic a jejich opětovného složení je popsán v kap. 

4.2.4.15. Pro rozpad částic jsme použili rozpadový roztok se dvěmi různými 

koncentracemi DTT (2mM a 5mM), jako negativní kontrolu jsme použili částice, které 

jsme smíchali s rozpadovým roztokem, ke kterému nebyl přidán DTT (označujeme jako 

0mM). Částice byly během rozkladu měřeny na fluorometru. Vždy před a po měření 

rozpadu částic jsme změřili tryptofanové spektrum. Aby byla tryptofanová spektra 

porovnatelná, bylo nutné naměřené hodnoty rozptylu světla normalizovat na maximum, 

proto nejvyšší naměřená hodnota je v grafu na ose y označena číslem 1. V grafu č. 5.1 je 

zobrazeno tryptofanové spektrum naměřené okamžitě po smíchání částic s rozpadovým 

roztokem. Jak je vidět, protínají se maxima všech vzorků při 340 nm, obsahují tedy shodné 

množství exponovaných tryptofanových zbytků, všechny částice jsou tedy složené.  

Po změření tryptofanového spektra jsme měřili rozptyl světla rozpadajících se částic (graf č. 

5.2). Jak je vidět u negativní kontroly bez DTT (0mM), složené částice rozptylují světlo  

o hodnotě 600000 po celou dobu měření. Ukázalo se, že rozpad čístic v přítomnosti DTT je 

v prvních sekundách měření velmi rychlý. Úvodní měření tryptofanového spektra, 

způsobilo časovou prodlevu, která se projevila tím, že počáteční hodnoty rozpadajících se 

částic jsou nižší než hodnoty negativní kontroly. U částic s 2mM DTT intenzita rozptylu 

světla klesá pozvolna, takže se částice patrně rozpadají postupně a pomalu. U částic s 5mM 

DTT byla naměřena již v první sekundě měření intenzita rozptylu na hodnotě 100000. To 

je zřejmě způsobeno rychlým rozpadem částic, proto jsme po měření spektra zachytili už 

jen patu rozpadové křivky. Po 200 vteřinách se křivky rozpadajících se částic spojují na 

hodnotě rozptylu 7000. Abychom zjistili rozptyl rozpadového pufru, vložili jsme tento pufr 

bez částic do analyzátoru (označeno jako pufr). Rozptyl rozpadového pufru je 5000, tato 

hodnota je nižší než rozptyl rozložených částic, detekovali jsme tedy rozptyl pentamerů 

vzniklých rozpadem částic v rozpadovém pufru s DTT. Po rozpadu částic jsme opět změřili 
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tryptofanové spektrum, kde je patrný posun maximálních hodnot rozpadlých částic s 2mM 

DTT a 5mM DTT (2mM a 5mM) na vlnovou délku 345 nm (graf č. 5.3). Posun oproti 

negativní kontrole (0mM) je způsoben odkrytím tryptofanů, které byly uzavřeny uvnitř 

částice. Zvýšení počtu tryptofanů vedlo k vyšší emisi a posunutí vlnové délky. Částice 

jsme po rozkladu použili pro elektronmikroskopickou analýzu, abychom potvrdili, že 

skutečně došlo k rozložení částic na pentamery (obrázek č. 5.27).  
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Graf č. 5.1: Měření obsahu tryptofanu ve vzorcích před rozkladem částic 

V grafu jsou vyneseny naměřené hodnoty rozptylu světla, které jsou normalizovány na maximum a vlnová 

délka, která je určena emisí tryptofanu. Všechny vzorky se protínají v jednom maximu při 340 nm. 

 

 



 124 

Graf rozpadu částic na pentamery
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Graf č. 5.2: Graf rozpadu částic na pentamery 

V grafu vidíme jako negativní kontrolu nerozložené částice (0mM), rozpadající se částice s 2mM DTT (2mM) 

a patu rozpadové křivky částic s 5mM DTT (5mM). Pro zjištění míry rozptylu rozpadového pufru byl tento 

pufr také vložen do analyzátoru (pufr).  
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Graf č. 5.3: Měření obsahu tryptofanu ve vzorcích po rozkladu částic 

V grafu jsou vyneseny naměřené hodnoty rozptylu světla, které jsou normalizovány na maximum a vlnová 

délka, která je určena emisí tryptofanu. Maximum negativní kontroly zůstalo na vlnové délce 340 nm (0mM). 

Maxima rozložených částic s 2mM DTT a 5mM DTT (2mM a 5mM) se posunula na vlnovou délku 345 nm. 
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Obrázek č. 5.27: Elektronová mikroskopie částic po rozkladu na pentamery 

Připravené částice byly rozloženy smícháním s rozpadovým pufrem (10mM EGTA, pH upraveno na 7,9). 

Částice na obrázku A byly smíchány pouze s rozpadovým pufrem, bez přidání DTT (0mM). Částice na 

obrázku B byly rozloženy s přidáním 2mM DTT (2mM) a na obrázku C byly částice rozloženy s přidáním 

5mM DTT (5mM). Pro zviditelnění částic byl použito negativní barvení. Velikost úsečky je 100 nm. Autor 

snímků – Bc. Jiřina Suchanová. 

 

 

Z výsledků elektronové mikroskopie je patrné, že se částice rozložily stejně 

efektivně jak po přidání 2mM DTT, tak po přidání 5mM DTT. Pro opětovné složení jsme 

tedy použili pouze částice rozložené 2mM DTT, protože předpokládáme, že čím nižší 

redukční prostředí použijeme, tím větší je šance na znovusložení částic. Tyto částice jsme 

rozdělili do 3 mikrozkumavek a přidali jsme k nim různé pufry pro složení. Přesný postup 

je uveden v kap. 4.2.4.15. Pufry se lišily v použitém pufrovacím činidle. Použili jsme citrát 

sodný pH = 6,2, MOPS pH = 7,2 a Tris-HCl pH = 7,9. Po smíchání s příslušnými pufry 
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jsme sledovali opětovné skládání na fluorometru (graf č. 5.4). Dle výsledků Mukherjee et 

al., 2008 by změna pH roztoku měla umožnit znovusložení částic, které by mělo být 

pozorovatelné analyzátorem rozptylu světla. Jak je vidět z grafu, k mírnému nárůstu došlo 

pouze při pH 7,2 upraveného pomocí MOPS. V ostatních případech nebyl pozorovatelný 

nárůst, pravděpodobně tedy nedošlo ke složení částic. Pouze fyziologické pH se tedy zdá 

být vhodné pro složení částic. Roztoky jsme po testování přenesli do dialyzačních kolonek 

a dialyzovali přes noc v pufru s fyziolgickým pH, 1M NaCl a 2mM vápenatými ionty.  

Poté jsme pomocí elektronmikroskopické analýzy ověřili, zda došlo ke složení částic 

(Obrázek č. 5.28). Jak je vidět ze snímků, pouze v případě částic skládaných v přítomnosti 

MOPS pH=7,2 byly pozorovány agregáty připomínající složené částice, v ostatních 

případech zůstaly v roztocích rozpadlé pentamery. 
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Graf č. 5.4: Sledování opětovného složení rozpadlých částic při různém pH 

V grafu vidíme skládání částic s pufrem obsahujícím MOPS (pH 7,2), Tris-HCl (pH 7,9) a citrát sodný (pH 

6,2). Ke zvýšení intenzity rozptylu světla došlo pouze v případě skládání v přítomnosti MOPS. Pro zjištění 

míry rozptylu pufru, ve kterém byly částice skládány, byl tento pufr také vložen do analyzátoru (pufr).  
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Obrázek č. 5.28: Elektronová mikroskopie skládaných částic 

Částice rozložené v přítomnosti 2mM DTT byly skládány smícháním se 3 různými pufry a následnou 

dialýzou v pufru s NaCl, Ca
2+

 a pH=7,2. U částic smíchaných s pufrem obsahujícím citrát sodný pH=6,2 (A) 

nebo Tris-HCl pH=7,9 (C) nedošlo k opětovnému složení částic. Částice skládané v přítomnosti MOPS 

pH=7,2 se nízkou účinností složily (B) Agregáty, připomínající svou velikostí částice, jsou označeny 

červenou šipkou. Pro zviditelnění částic byl použito negativní barvení. Velikost úsečky je 100 nm. Autor 

snímků – Bc. Jiřina Suchanová. 

 

 

Pro ověření, že se částice v roztocích složily, jsme opět použili fluorometr. Použili 

jsme roztoky se skládanými částicemi, které jsme opět smíchali s rozpadovým roztokem. 

Okamžitě po smíchání jsme začali měřit změnu rozptylu světla (graf č. 5.5). Výsledky 

ukazují, že k rozpadu dochází pouze u částic skládaných v pufru obsahujícím MOPS 

pH=7,2. Tedy pouze v tomto pufru došlo k opětovnému složení částic, což potvrzují naše 

dosud získané výsledky, které ukazují, že polyomavirové částice lze skládat pouze  

při fyziologickém pH (7,2). Také se nám podařilo podat důkaz, že analýza rozptylu světla 
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může být použita pro sledování rozkladu částic a díky rozložení znovusložených částic 

prokázat, že se částice složili.  
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Graf č. 5.5: Měření rozpadu částic po jejich předchozím opětovném složením 

V tomto grafu vidíme rozpad znovusložených částic. V případě rozkládání částic skládaných v pufru 

obsahujícím Tris-HCl (pH 7,9) a citrát sodný (pH 6,2) nedošlo k poklesu rozptylu světla, takže nebyly 

v roztocích přítomné znovusložené částice. Ke snížení intenzity rozptylu světla došlo pouze v případě 

rozložení částic skládaných v přítomnosti MOPS (pH=7,2), pouze v tomto pufru se tedy částice opětovně 

složily. Pro zjištění míry rozptylu pufru, ve kterém byly částice dialyzovány, byl tento pufr také vložen do 

analyzátoru (pufr).  

 

 

5.3.5 Optimalizace podmínek pro znovusložení VLPs myšího 
polyomaviru po předchozí purifikaci pentamerů gelovou filtrací 

 

Po předchozích pokusech o složení pentamerů do VLPs, které nedosahovaly 

požadované efektivity, jsme se rozhodli rozložené částice před opětovným skládáním ještě 

předčistit pomocí gelové filtrace. Tato metoda umožňuje separaci molekul na základě 

rozdílu velikosti. Výsledkem gelové filtrace je chromatogram, který ukazuje změnu 

koncentrace (měřenou jako absorbanci při 280 nm) složek vzorku tak, jak jsou 

vyplavovány z kolony v závislosti na jejich molekulové hmotnosti. Gelová filtrace byla 

jako purifikační krok použita i při skládání částic viru SV40 (Ishizu et al., 2001; Kanesashi 

et al., 2003; Kawano et al., 2006; Tsukamoto et al., 2007). Postup při přípravě vzorků a 

gelové filtraci je popsán v kap. 4.2.4.14. Průběh gelové filtrace byl zaznamenán 

chromatografickým systémem a je zobrazen na obrázku č. 5.29. V prvním píku by se dle 

velikosti měly nacházet virové částice a v druhém píku by měly být přítomny rozložené 
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pentamery. V chromatogramu se také nachází křivka absorbance při 260 nm (fialová), 

která ukazuje čistotu dané frakce. V prvním píku dochází k částečnému překryvu s píkem 

absorbance naměřené při 280 nm, což může být způsobeno tím, že na částice je navázána 

DNA, která absorbuje při 260 nm. Druhý pík byl naměřen až po skončení odebírání frakcí, 

jde pravděpodobně o sacharózu, která byla přítomná v roztoku částic. Zbytky sacharózy 

zůstávají v roztoku částic po jejich zakoncentrování přes 10% sacharózový polštář.  

 

Obrázek č. 5.29: Chromatografický záznam gelové filtrace 

Na obrázku je zobrazen chromatogram průběhu gelové filtrace. Zelená křivka ukazuje hodnoty absorbance 

naměřené při 280 nm, fialová křivka pak absorbanci naměřenou při 260 nm. Modrá křivka ukazuje hodnoty 

naměřené při průtoku rozpadového pufru a červená křivka hodnoty při průtoku vody. Na ose x je uveden čas 

v minutách a nad křivkami jsou uvedena čísla odebíraných frakcí. 

 

Frakce byly po gelové filtraci naneseny na nitrocelulózovou membránu a byl 

proveden „dot blot“ (obrázek č. 5.30). Vzhledem k vysoké citlivosti detekce jsme před 

dalším postupem změřili koncentraci proteinů ve vzorcích pomocí metody Bradfordové. 

Aby byly výsledky přesné, naředili jsme standardní řadu proteinů v rozpadovém pufru. 

Naměřené koncentrace jsou uvedeny v tabulce č. 5.8. Z této tabulky vyplývá, že pouze 

frakce č. 19, 20, 27, 28, 34 a 42 obsahují dostatek proteinů pro další analýzy.  

Pro přehlednost jsme tyto frakce vyznačili na snímku získaném z imunodetekce gradientu 

(viz obr. č. 5.30). Frakce s nenulovou koncentrací proteinů přibližně odpovídaly vzorkům 

s nejvyššími intenzitami signálu. Tyto frakce jsme dále analyzovali pomocí elektronové 

Čas (Hod:Min:Sek) Absorbance 280 nm Absorbance 260 nm 

Odebírané frakce 
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mikroskopie (obrázek č. 5.31). Dle analýzy je zřejmé, že se ve všech frakcích nachází 

pouze pentamery proteinu VP1. Ve frakcích 19 a 20 se nachází nejvyšší množství 

pentamerů. V ostatních frakcích už je pentamerů výrazně méně, nejnižší množství je ve 

frakci 42. To neodpovídá naměřené celkové koncentraci proteinů, lze tedy předpokládat,  

že se v této frakci vyskytují znečišťující proteiny. 

  

 

Obrázek č. 5.30: Detekce VP1 proteinu v získaných frakcích 

Frakce získané po gelové filtraci odpovídající uvedeným číslům byly naneseny na membránu  zleva doprava. 

Proteiny byly označeny myší primární protilátkou proti proteinu VP1, sekundární protilátkou konjugovanou 

s peroxidázou a membrána byla vyvolána chemiluminiscenčním roztokem. Čísla frakcí, u kterých byla 

naměřena nenulová koncentrace proteinů, jsou uvedeny nad odpovídajícím vzorkem. 

 

 

 

Frakce 
Koncentrace 

(ng/µl) 

1 - 18 ≈ 0 

19 62,972 

20 12,264 

20 - 26 ≈ 0 

27 5,189 

28 6,368 

29 - 33 ≈ 0 

34 4,009 

35 - 41 ≈ 0 

42 28,774 

41 - 48 ≈ 0 

 

Tabulka č. 5.8: Tabulka hodnot koncentrací frakcí získaných po gelové filtraci 

V této tabulce jsou uvedeny koncentrace naměřené metodou Bradfordové u frakcí získaných gelovou filtrací. 

Frakce, které obsahovaly nenulové koncentrace proteinů, jsou označeny šedě.  

 

 

 

 



 131 

        
 

        
 

        
 
Obrázek č. 5.31: Elektronová mikroskopie frakcí získaných po gelové filtraci 

Frakce získané po gelové filtraci, u kterých byla naměřena nenulová koncentrace proteinů, byly zobrazeny 

pomocí elektronové mikroskopie. Snímky jsou označeny číslem frakce, kterou zobrazují.Velikost úsečky je 

100 nm. Pentamer (bílý kroužek) je označen červenou šipkou. Autor snímků – Bc. Jiřina Suchanová. 
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 Pro opětovné sestavování částic jsme vybrali frakci 19, která měla nejvyšší celkovou 

koncentraci proteinů a dle elektronové mikroskopie obsahovala největší množství 

pentamerů. Tuto frakci jsme přenesli do dvou dialyzačních kolonek. Jednu kolonku jsme 

dialyzovali 24 hodin při 4 °C v pufru s 1M NaCl, 2mM CaCl2 a pH=7,2, druhou kolonku 

jsme za shodných podmínek dialyzovali v pufru s 2M (NH4)2SO4, 2mM CaCl2 a pH=7,2. 

Po dialýze jsme vzorky podrobili elektronmikroskopické analýze (obrázek č. 5.32).  

V obou případech došlo k opětovnému složení VLPs a v pufru s 2M (NH4)2SO4 byla 

efektivita téměř stoprocentní, protože na snímku nejsou patrné žádné nesložené pentamery.  

Podařilo se nám tedy optimalizovat podmínky pro efektivní rozložení a opětovné složení 

VLPs myšího polyomaviru. Tyto podmínky byly pro nás zásadní, abychom v budoucnu 

mohli do těchto VLPs vkládat kontrastní, případně terapeutické látky. 

 

        

 

Obrázek č. 5.32: Elektronová mikroskopie znovusložených VLPs 

Frakce 19 získaná přečištěním VP1 pentamerů pomocí gelové filtrace byla znovuskládána dialýzou v pufru s 

2M (NH4)2SO4 (A), nebo dialýzou v pufru s 1M NaCl (B). Velikost úsečky je 100 nm. Znovusložená částice 

je označena červenou šipkou. Autor snímků – Bc. Jiřina Suchanová. 
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6.1 Příprava modifikovaných variant VLPs a ověření účinnosti 

jejich vazby na protein PSMA 

Virologická labortoř doc. RNDr. Jitky Forstové, CSc. se již řadu let zabývá 

výzkumem umělých virových částic (VLPs) odvozených od myšího polyomaviru a jejich 

možnému terapeutickému využití, především v oblasti vakcinace. K tomu využíváme 

systém VLPs, které jsou tvořené VP1 proteinem asociovaným s C-koncovou částí 

minoritního proteinu. K C-koncové části minoritního proteinu lze připojit poměrně dlouhé 

proteiny a transportovat je do buňky (Bouřa et al., 2005). V této práci jsme se rozhodli 

prozkoumat možnosti využití tohoto dobře fungujícího systému pro dopravu heterologních 

látek zabalených do VLPs do eukaryotických buněk za účelem terapie a diagnostiky 

nádorů. K tomu je zapotřebí specificky zacílit VLPs na konkrétní buněčný typ. Proto jsme 

se v předkládané diplomové práci pokusili modifikovat VLPs pomocí cílených úprav 

povrchové smyčky proteinu VP1 tak, aby došlo k přesměrování jejich vazby z přirozeného 

na nádorový receptor. Jako vazebný cíl pro takto modifikované VLPs jsme zvolily buňky 

lidského nádoru prostaty. Tyto buňky na svém povrchu nadměrně produkují prostatický 

specifický membránový antigen (PSMA). Ve zdravé prostatické tkáni se tento antigen 

nachází v cytoplazmě a pouze pokud dojde k nádorové transformaci, tak je tento antigen 

vystaven na povrchu buněčné membrány (Su et al., 1995). VLPs schopné specifické vazby 

na prostatické nádorové buňky mohou být tedy po navázání kontrastní látky využity 

k detekci nádoru pomocí nukleární magnetické rezonance. Existuje i možnost zabalit do 

takovýchto VLPs terapeutickou DNA, která může přispět k léčbě rakoviny prostaty. 

Rakovina prostaty byla zvolena jako relativně dobře prozkoumaný nádorový model – 

principiálně lze však podobnou experimentální strategii použít u kteréhokoliv dobře 

charakterizovaného nádoru, čímž se použití modifikovaných VLPs značně rozšiřuje.  

 K přípravě modifikovaných částic jsme využili bakulovirový expresní systém,  

který nabízí možnost exprese dvou proteinů zároveň – proteinu VP1 a C-koncové části 

VP3. C–koncovou část proteinu VP3 bychom rádi v budoucnu vhodně využili pro 

inkorporaci dalších sekvencí do VLPs, například Ca
2+

 vazebného proteinu kalmodulinu pro 

vazbu kontrastních látek. Protein VP1 jsme se rozhodli modifikovat vložením devíti-

aminokyselinového peptidu, u kterého byla pomocí technologie „phage display“ prokázána 

specifická vazba na prostatický membránový antigen (PSMA) a jehož aminokyselinová 

sekvence je CTITSKRTC (Lupold a Rodriguez, 2004). Zvolit správné místo pro vložení 

peptidu bylo nelehkým úkolem, protože flexibilní povrchové smyčky VP1 proteinu myšího 
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polyomaviru jsou sice využívány ke vkládání různých epitopů (Gleiter et al., 1999; Gleiter 

a Lilie, 2001; Stubenrauch et al., 2001; Schmidt et al., 2001; Shin a Folk, 2003; 

Neugebauer et al., 2006; Skrastina et al., 2008), ale takovýto zásah do struktury 

kapsidového proteinu má často nepříznivý vliv na stabilitu vznikajících VLPs (Schmidt et 

al., 2001; Shin a Folk, 2003). Za vazbu na přirozený receptor, jehož součástí je kyselina 

sialová, jsou odpovědné smyčky BC a HI, přičemž vazba je v BC smyčce zprostředkována 

aminokyselinami Arg77 a Gly78 a stabilizována aminokyselinou Tyr72. V HI smyčce jsou za 

vazbu odpovědné aminokyseliny His298 a Asn293 (Stehle a Harrison, 1997). V našem 

označení pozic aminokyselin v sekvenci proteinu VP1 jsou hodnoty o jedna vyšší, protože 

v článku Stehle a Harrison, 1997 není do sekvence započten první metionin. Již dříve bylo 

popsáno, že vazbu VLPs na receptor lze snížit manipulací peptidové sekvence v HI smyčce 

(Gleiter et al., 1999, Stubenrauch et al., 2000), ale naše výsledky z minulých let ukázaly, 

že genetické manipulace v HI smyčce vedou k destabilizaci částic (Španielová, 

nepublikované výsledky). Proto jsme hledali vhodné místo v BC smyčce, která se také 

vazby na receptor účastní. Na základě sekvenčního srovnání proteinu VP1 mezi různýmí 

druhy polyomavirů (Fang et al., 2010) jsme našli oblast v BC smyčce myšího polyomaviru, 

která není evolučně konzervativní a její změna by tedy neměla mít výrazný vliv na správné 

sestavení VP1 proteinu. Pomocí techniky místně-specifické mutageneze jsme provedli dva 

druhy modifikací. Do vybraného oblasti v BC smyčce (pozice aminokyselin v sekvenci 

proteinu VP1 - Ser66-Tyr74) jsme jednak vložili sekvenci peptidového ligandu vázajícího 

PSMA (BCins), ale také jsme ji zaměnili za sekvenci přítomnou v proteinu VP1 (BCsub), 

abychom zajistily shodný počet aminokyselin. V tomto směru jsme tedy upřednostnili 

požadavek na zachování stability částic a předpokládali, že přestože vybraná oblast 

nepokrývá aminokyseliny odpovědné za vazbu na přirozený receptor, dojde  

k dostatečnému strukturnímu zásahu do vazebného místa. Ukázalo se, že VLPs vzniklé  

z takto modifikovného VP1 proteinu lze úspěšně produkovat v bakulovirovém expresním 

systému v dostatečném množství a že tyto modifikované částice jsou stabilní. Podařilo se 

nám tedy najít místo v povrchové smyčce BC, které je možné využít pro další úpravy VP1 

proteinu, aniž by došlo k ovlivnění stability vznikajících VLPs.  

 Nejprve jsme se rozhodli zjistit, jestli vložení či zaměnění peptidového ligandu 

ovlivnilo vazbu VP1 proteinu na přirozený receptor obsahující kyselinu sialovou. K tomu 

lze s výhodou využít hemaglutinační test (Gleiter a Lilie, 2001; Shin a Folk, 2003), který 

prokázal, že částice s insercí se stále vážou na kyselinu sialovou, ale u částic se zaměněnou 

sekvencí byla vazba na kyselinu sialovou zrušena. Ukázalo se tedy, že nahrazení části BC 



 136 

smyčky, které odstranilo Tyr73 odpovědný za stabilizaci vazby kyseliny sialové, dle našeho 

předpokladu vedlo ke strukturní změně vazebného místa pro přirozený receptor (Stehle a 

Harrison, 1997). Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit možnost, že výsledek 

hemaglutinačního testu odráží pouze fakt, že došlo ke změně vazby na oligosacharidy 

specificky se vyskytující na morčecích krvinkách, rozhodli jsme se pomocí konfokální 

mikroskopie otestovat schopnost modifikovaných částic vstupovat do buněk myších 

fibroblastů. Částice bez modifikace vstupovaly do buněk velice efektivně. U částic BCins 

byla sice efektivita nižší, ale lze konstatovat, že tyto částice do buněk myších fibroblastů 

také vstupují. S částicemi BCsub byla situace poněkud odlišná. Částice se řadily  

na okrajích buňky a množství navázaných částic bylo řádově nižší než u ostatních druhů 

použitých částic, přestože množství částic vstupujících do experimentu bylo ve všech 

případech stejné. To znamená, že částice se zaměněnou sekvencí VP1 proteinu za 

peptidový ligand se špatně adsorbují na povrch buněk. Uvnitř buněk byly částice nalezeny 

jen ojediněle nebo vůbec a lze tedy předpokládat, že tyto částice do buněk myších 

fibroblastů nevstupují.  

 Dále jsme testovali schopnost modifikovaných částic specificky vázat protein 

PSMA. Nejprve jsme použili metodu, která svým uspořádáním připomíná „pull-down 

assay“. Biotinylovaný PSMA jsme navázali na streptavidinové kuličky, ke kterým jsme 

následně jednotlivě přidali všechny tři typy připravených částic. V experimentu jsme jako 

negativní kontrolu použili kuličky bez navázaného PSMA. Částice bez modifikací (BCwt) 

vykazovaly velice silnou nespecifickou vazbu na streptavidin. Bohužel stejné vazebné 

vlastnosti vykazovaly i částice s vloženým peptidovým ligandem (BCins), takže vazba na 

protein PSMA nebyla prokázána. U částic se zaměněnou sekvencí peptidového ligandu 

byla vazba na streptavidinové kuličky s připojeným PSMA vyšší než na kuličky bez 

navázaného PSMA, zejména pokud byly naneseny denaturované částice. Díky zrušení 

vazby na přirozený receptor a částečně specifické vazbě na PSMA se tento druh 

modifikovaných částic zdál vhodným pro další použití, proto jsme tyto částice podrobili 

detailnějšímu testování metodou povrchové rezonance plazmonů (SPR). Opět byl na 

streptavidin navázán PSMA. Částice se zaměněnou sekvencí vykazovaly obecně výrazně 

nižší vazbu než nemodifikované částice, bohužel ale také lépe vázaly streptavidin než 

PSMA. Je známo, že streptavidin může v některých případech interagovat nespecificky s 

buněčnými proteiny prostřednictvím svého RYD motivu, který je vysoce homologní s 

RGD motivem sloužícím jako vazebné místo pro buněčné integriny (Alon et al., 1993).  

U myšího polyomaviru se ve VP1 sekvenci rovněž vyskytují vazebné motivy pro buněčné 
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integriny zprostředkovávající vazbu na integrinový koreceptor (Caruso et al., 2003). Nelze 

proto vyloučit možnost, že i purifikované částice mohou protřednictvím nedetekovatelných 

zbytků buněčné debris interagovat nespecificky se streptavidinem. Z uvedených pokusů 

nicméně vyplývá, že modifikované i nemodifikované VLPs vážou streptavidin s vysokou 

afinitou a systémy založené na vazbě streptavidin-biotin nelze pro testování našich částic 

použít. Zároveň se zdá, že pokud u modifikovaných částic k vazbě opravdu dochází, je tato 

vazba asi poměrně slabá. Je totiž možné, že sám vkládaný peptidový ligand není zcela 

ideální pro zmíněné testy. Již z originální práce Lupold a Rodriguez, 2004, kde byl tento 

peptid publikován jako schopný vazby na PSMA je zřejmé, že tento ligand váže hůře 

purifikovaný PSMA než PSMA exprimovaný v kontextu nádorových buněk. Zároveň je 

pozoruhodné, že o šest let mladší práce stejné skupiny (Wu et al., 2010) zcela ignoruje 

sekvence vytipované v roce 2004 a přichází s úplně novou 12 aminokyselinovou sekvencí, 

kterou opět objevili pomocí metody „phage display“. Tentokrát tuto sekvenci ale ohraničili 

dvěmi náhodnými třínukleotidovými sekvencemi a vložili do adenovirového kapsidového 

proteinu. K testování vazby ligandu na PSMA použili tedy místo bakteriofágů adenoviry. 

Opět prokázali specifickou vazbu vybrané sekvence. Díky vloženým náhodným okrajovým 

sekvencím a testování přímo na virových částicích se tato peptidová sekvence zdá být 

pravděpodobnějším kandidátem pro vazbu PSMA, než sekvence publikované v roce 2004. 

V době, kdy byl vydán tento článek již ale byla diplomová práce značně rozpracována a 

nemohlo tedy dojít ke změně vkládaného ligandu. Nicméně v budoucnu bychom rádi tuto 

sekvenci vložili do VLPs myšího polyomaviru a otestovali specifitu vazby takovýchto 

částic.  

 Také jsme se díky spolupráci s biochemickou laboratoří Doc. RNDr. Jana 

Konvalinky (ÚOCHB AV ČR) rozhodli přistoupit k druhému způsobu cílení umělých 

virových částic, kterým je modifikace VLPs pomocí chemické konjugace zvoleného 

peptidu na povrch VLPs. Bude k tomu využita poměrně nově objevená metoda, která je 

nazývána jako „azid-alkyn klik chemie“. Tato metoda je založena na globální výměně 

methioninu za nepřirozené aminokyseliny azidohomoalanin a homopropargylglycin, které 

obsahují postranní azidové a alkynové řetězce. Pokud tyto postranní řetězce připojíme také 

na náš zvolený peptid, lze jednoduchou a rychlou reakcí (8 hodin v anaerobní komoře)  

za použití mědi jako katalyzátoru navázat peptid na povrch VLPs. Tento způsob chemické 

vazby byl již úspěšně aplikován na bakteriofágy MS2 a Qβ (Patel a Swartz, 2011),  

ke kterým byly připojeny různé druhy molekul, například polyethylenglykol, nukleové 

kyseliny nebo část protilátky. Modifikace methioninu byla buď bez vlivu na skládání částic 
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(v případě azidohomoalaninu) nebo ho snížila na 54% (homopropargylglycin). Připojení 

peptidů ale nemělo žádný vliv na stabilitu částic (Patel a Swartz, 2011). Pomocí této 

efektivní a rychlé metody budeme moci připojit na povrch polyomavirové částice různé 

peptidové ligandy, přičemž uvažujeme i o využití multi- valentního inhibitoru PSMA,  

na který lze přímo připojit různé diagnostické látky (Banerjee et al., 2011). 

 

6.2 Vložení reportérového plazmidu do pseudokapsid v prostředí 

jaderných extraktů 

 Příprava virových částic v prostředí jaderných extraktů využívá možnosti sestavení 

pseudokapsid v buněčných extraktech a zabalení DNA do takovýchto VLPs v uspořádání 

napodobujícím přirozené in vivo podmínky, kde se kapsomery sestavují kolem DNA a 

vytvářejí stabilní VLPs. Bylo zjištěno, že v procesu skládání VLPs hrají významnou roli 

„chaperony“, které jsou právě v jaderném extraktu přítomné a měly by tedy umožnit 

efektivní složení rozložených částic do pseudokapsid (Chromy et al., 2003). Pokud 

současně k rozloženým částicím v jaderných extraktech přidáme DNA, uplatní se 

schopnost VP1 proteinu nespecificky vázat DNA a za účasti „chaperonů“ a pravděpodobně 

také dalších dosud neidentifikovaných buněčných proteinů by se měly kolem DNA sestavit 

pseudokapsidy (Mukherjee et al., 2007). 

 Jaderné extrakty jsou připravovány z malého množství infikovaných buněk (1∙10
6
) 

(Schreiber et al., 1989). Dle článku Mukherjee et al., 2007, lze do takto připravených 

jaderných extraktů s VLPs odvozenými od viru SV40 vložit DNA. Pokusili jsme se tento 

postup zopakovat na jaderných extraktech s VLPs odvozenými od myšího polyomaviru. 

Nejprve jsme testovali jaderné extrakty s částicemi složenými z proteinu VP1 nebo 

z proteinů VP1 a VP2. Vkládali jsme do nich jednak plazmid s GFP, ale také různé druhy 

plazmidů s luciferázou. Úspěšnost vložení reportérového plazmidu byla vyhodnocována 

jako míra aktivity reportérového genu naměřená v buněčné linii transdukované 

pseudokasidami (VLPs s vloženou DNA) připravenými v jaderných extraktech. 

(Mukherjee et al., 2007). My jsme po transdukci nebyli schopni detekovat žádnou aktivitu 

luciferázy a to ani po optimalizaci buněčné linie a vkládaného plazmidu, kdy jsme použili 

plazmid p∆L s regulační oblastí myšího polyomaviru kódující gen pro luciferázu a 

buněčnou linii WOP, která konstitutivně exprimuje LT antigen. Tato buněčná linie 

umožňuje replikaci plazmidu p∆L, čímž byla zvýšena citlivost transdukčního testu.  

Dle výsledků získaných v naší laboratoři (Španielová, nepublikované výsledky) je 
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transdukční účinnost částic MPyV velmi závislá na přítomnosti obou minoritních proteinů, 

která virovým částicím umožňuje také transdukovat větší spektrum buněčných linií. Také  

u viru SV40 je transdukční účinnost prokazatelně vyšší, pokud jsou přítomny oba minoritní 

proteiny (Enomoto et al., 2011). Proto jsme pro další testování připravili nové jaderné 

extrakty, které obsahovaly částice s proteinem VP1 a minoritními proteiny VP2 a VP3. Pro 

vložení jsme použili plazmid pmaxGFP a plazmid pGL3-Control. Tento plazmid obsahuje 

regulační oblast viru SV40 a v kombinaci s buněčnou linií COS, která exprimuje LT 

antigen viru SV40 nabízí stejné zvýšení citlivosti testu jako předchozí kombinace plazmidu 

p∆L a buněčné linie WOP. Buňky COS v kombinaci s plazmidem pGL3-Control jsme 

použili především proto, že byly použity v článku Mukherjee et al., 2007. K našemu 

velkému překvapení se ani v tomto uspořádání nepodařilo vložit plazmid do VLPs a 

připravit tak pseudokapsidy myšího polyomaviru. Zajímalo nás tedy, co přesně se 

odehrává v jednotlivých krocích procesu zabalení DNA do kapsid v přítomnosti jaderných 

extraktů, a proto jsme všechny tyto kroky zobrazili pomocí elektronové mikroskopie. 

Snímky jaderných extraktů ukázaly poměrně nízkou koncentraci VLPs. V kroku, kde mělo 

dojít k rozložení částic, jsme opravdu pozorovali rozvolněné částice a kapsomery.  

Po přidání plazmidu pmaxGFP, ATP a dvojmocných kationtů k jaderným extraktům se 

pseudokapsidy opravdu sestavily a po inkubaci ve stabilizačním pufru jsme pozorovali 

stabilizované a složené pseudokapsidy. Potvrdili jsme tedy schéma navržené v článku 

Mukherjee et al., 2007, ale nepodařilo se nám účinně produkovat a transdukovat 

pseudokapsidy. Problémem bude pravděpodobně nízká koncentrace VP1 proteinu. Hranici 

pro úspěšné vkládání stanovili Mukherjee et al., 2007 na 1 mg/ml. Získat takovou 

koncentraci z malého množství infikovaných buněk (Schreiber et al., 1989) ale není úplně 

jednoduché, přesto můžeme konstatovat, že jsme se této hranici limitně blížili. Avšak dle 

křivky závislosti obsahu proteinu VP1 na účinnosti transdukce publikované v článku 

Mukherjee et al., 2007 je patrné, že minimální efektivní koncentrace je spíše 1,5 mg/ml. 

Také Butin-Israeli et al., 2008 použili pro přípravu kapsid pomocí této metody koncentraci 

proteinu VP1 v rozmezí 1-3 mg/ml. Pokud by se nám podařilo zvýšit koncentraci VP1 

proteinu, rádi bychom tento systém použili k efektivnímu přenosu terapeutické DNA  

do buněk pomocí pseudokapsid MPyV, tak jako u kapsid viru SV40 (Macadangdang et al., 

2011). 
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6.3 Charakterizace podmínek pro rozložení a znovusložení VLPs 

in vitro. 

Jednou z možností jak z VLPs připravit transportní systém pro terapeutické a 

diagnostické látky je pokusit se purifikované částice in vitro rozložit a opakovaně je složit 

v přítomnosti vkládaných molekul. Takové podmínky již byly definovány pro VLPs 

odvozené od opičího polyomaviru SV40 (Tsukamoto et al., 2007; Kanesashi et al., 2003; 

Kawano et al., 2006), ale pro částice odvozené od myšího polyomaviru dosud nebyly 

stanoveny. V předkládané práci jsme se proto snažili najít takové podmínky, aby byl 

postup co nejjednodušší a časově i ekonomicky nejméně náročný.  

Nejprve jsme pomocí bakulovirového expresního systému vyprodukovali velké 

množství polyomavirových VLPs, abychom je poté mohli využít pro testování různých 

podmínek. Stabilitu a čistotu částic jsme ověřili elektronmikroskopickou analýzou.  

Tu jsme také následně používali pro detekci rozložení a znovusložení částic. Jako první 

jsme optimalizovali podmínky pro efektivní rozložení VLPs. Testovali jsme různé 

koncentrace DTT a EGTA, ale nikdy nedošlo k úplnému rozložení na pentamery a 

vytvářely se různé proteinové agregáty, přestože kombinace redukčního a chelatčního 

činidla beze změny pH byla pro rozložení částic myšího polyomaviru pulikována jako 

dostačující (Brady et al., 1978, Richterová, 1996). V našich pokusech byly VLPs plně 

rozloženy na pentamery až po zvýšení pH v rozkladovém roztoku z fyziologických 7,2  

na 7,9, podobně jako VLPs viru SV40 (Kosukegawa et al., 1996). 

Částice rozložené na pentamery jsme poté různými způsoby zkoušeli opětovně 

složit. Dialýza VLPs v pufru B ani jejich ponechání v tomto pufru po dobu několika dní 

v chladu nevedly k jejich znovusložení. Pokusili jsme se také zopakovat podmínky 

Richterové, 1996, kdy jsou částice po rozkladu pětkrát naředěny v pufru B s 1mM 

koncentrací vápenatých iontů a inkubovány přes noc v chladu na otočném zrcadle. Avšak 

ani v těchto podmínkách se částice nesložily. Pravděpodobným vysvětlením je,  

že Richterová ve své práci rozkládala VLPs pouze kvůli studiu minoritních proteinů a 

rozložené částice rovnou nanesla na sacharózový gradient a zakoncentrovala. 

Elektronmikroskopické snímky frakcí sice ukazují složené částice, ale ty mohly zůstat 

nerozložené, protože ani snímek rozložených částic nebyl v práci uveden.  

Navíc přečištěním je veškerý nesložený materiál odstraněn, takže efektivitu složení nelze 

určit. V našem případě až dialýza rozložených VLPs v přítomnosti 2mM koncentrace 

vápenatých iontů, teplotě 6 °C a vysoké koncentraci solí (1M NaCl nebo 2M (NH4)2SO4) 
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umožnila složení pentamerů do VLPs. Podmínky byly převzaty a upraveny z článku 

Kanesashi et al., 2003. Efektivita opětovného skládání však byla příliš nízká, takže bylo 

nutné v optimalizaci pokračovat. Předpokládali jsme, že problémem by mohla být 

nedostatečná čistota původních částic, proto jsme částice po cesium-chloridovém gradientu 

ještě nanesli na gradient sacharózový a zakoncentrovali přes sacharózový polštář.  

Dle elektronmikroskopického snímku se částice jevily jako opravdu čisté. Ani tyto 

přečištěné částice se ale neskládaly o mnoho účinněji než částice nepřečištěné. 

Další možnou příčinou, která by mohla bránit opětovnému složení částic, by mohla 

být příliš vysoká koncentrace DTT, který by mohl nenávratně poškodit dislulfidické vazby 

proteinu VP1 a tím zabránit jeho opětovnému správnému sbalení. Proto jsme se rozhodli 

stanovit minimální podmínky nutné pro rozložení VLPs na pentamery. Vzhledem k vysoké 

časové a finanční náročnosti elektronové mikroskopie, kterou jsme doposud využívali  

pro sledování rozložení a opětovného složení VLPs, jsme se rozhodli vyhodnocovat nadále 

tyto děje pomocí analýzy rozptylu světla. Tento způsob analýzy rozložení a opětovného 

složení částic byl publikován pro částice lidského papillomaviru 16 (Mukherjee et al., 2008) 

a my jsme se rozhodli tyto podmínky aplikovat na částice myšího polyomaviru. Rozložení 

VLPs se dalo pomocí analýzy rozptylu světla detekovat výborně, jak dokladují i elektron-

mikroskopické snímky rozložených částic. Stanovili jsme tedy minimální koncentraci DTT 

pro rozložení VLPs na 2mM. Bohužel opětovné skládání VLPs nebylo pozorovatelné, což 

nebylo chybou přístroje či měření, ale problému skládání částic. Ty se v doporučovaném 

roztoku s pufrem Tris-HCl o pH 7,9 nebo citrátem sodným o pH 6,2 neskládaly vůbec. 

V roztoku s pufrem MOPS o pH 7,2 se pravděpodobně nějaké částice složily, ale také 

s nepříliš výraznou účinností. Tento nízký výtěžek byl poměrně překvapivý, protože tento 

pufr byl použit k efektivnímu složení nejen papillomavirových částic (Mukherjee et al., 

2008), ale také částic viru SV40 (Kler et al., 2012). I přes nízkou koncentraci se tyto 

složené částice podařilo analýzou rozptylu detekovat při jejich opětovném rozkladu. 

Přestože zatím nebyly nalezeny optimální podmínky pro opětovné složení pentamerů  

do VLPs, podařilo se nám alespoň prokázat, že analýza rozptylu světla může být použita 

pro sledování rozkladu částic a díky rozložení znovusložených částic lze dokázat, že se 

částice složily.  

Po předchozích pokusech o složení pentamerů do VLPs, které nedosahovaly 

požadované účinnosti, jsme se rozhodli rozložené částice před opětovným skládáním ještě 

předčistit pomocí gelové filtrace. Gelová filtrace byla jako purifikační krok použita i při 

skládání částic viru SV40 (Ishizu et al., 2001; Kanesashi et al., 2003; Kawano et al., 2006; 
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Tsukamoto et al., 2007). V předchozích optimalizacích jsme se pokusili částice složit bez 

tohoto purifikačního kroku, protože vede ke ztrátám proteinového materiálu (Mukherjee et 

al., 2008) a také proto, že se polyomavirové viriony po rozložení skládaly s 25% účinností 

i bez přečištění gelovou filtrací (Yuen a Consigli, 1982). Také částice skládané v pufru 

s MOPS o pH 7,2 nebyly nijak přečišťovány (Mukherjee et al., 2008; Kler et al., 2012). 

Navíc gelová filtrace činí systém časově i finančně nákladnějším, což byly pro nás důležité 

aspekty pro výběr optimálního postupu. Částice jsme před nanesením na kolonu pro 

gelovou filtraci nejprve rozložili na pentamery a poté jsme je přefiltrovali přes filtr o 

porozitě 0,22 µm. Analýzou vzorků jsme zjistili, že nejčistší a nejkoncentrovanější 

pentamery se vyskytovaly ve frakcích číslo 18 a 19, které byly na vrcholu prvního píku 

získaného chromatogramu. Frakci číslo 19 jsme použili pro následné testování opětovného 

složení částic. Vložili jsme přečištěné pentamery do dialyzační kolonky a dialyzovali je 

přes noc při teplotě 6 °C, 2mM koncentraci vápenatých iontů a vysoké koncentraci solí 

(1M NaCl nebo 2M (NH4)2SO4). V obou případech došlo ke znovusložení částic, ale 

v případě použití 2M (NH4)2SO4 byla efektivita složení téměř stoprocentní. Nakonec se 

nám tedy podařilo optimalizovat podmínky pro účinné rozložení a znovusložení VLPs 

myšího polyomaviru a zdá se, že purifikační krok gelovou filtrací je pro znovusložení 

částic zásadní.  

Díky naší úspěšné charakterizaci optimálních podmínek pro rozložení a 

znovusložení částic se v následujícím výzkumu můžeme zaměřit na optimalizaci postupu 

pro vložení diagnostické látky do polyomavirových VLPs. Cílení diagnostických látek na 

konkrétní buněčný typ snižuje jejich nežádoucí účinky a umožňuje přesnější detekci 

nádoru. V centru našeho zájmu je především gadolinium, což je kontrastní látka využívaná 

při magnetické rezonanci, zlepšující citlivost a projasnění získaného obrazu. Do našich 

polyomavirových nanočástic může být gadolinium inkorporováno mnoha způsoby. Jednou 

z možností je například zabalení gadoliniových molekul dovnitř polyomavirových 

nanočástic. K tomu je nutné mít gadolinium navázané na větší molekulu, aby nedošlo 

k jeho difúzi ven z kapsidy. Volná solvatovaná molekula gadolinia je toxická, proto je 

nutné mít gadolinium navázané na stabilní komplex, který bude dlouhodobě odolný vůči 

ztrátě gadoliniového kationtu (Hermann et al., 2008). Díky spolupráci s Doc. RNDr. Janem 

Kotkem, PhD. z laboratoře koordinační a bioanorganické chemie (PřF UK) máme takovýto 

komplex k dispozici. Jedná se o kontrastní látku obsahující cyklodextrin, na kterém je 

stabilně navázáno 5 molekul gadolinia a také jsou zde kovalentně připevněny dvě 

molekuly fluoresceinu (Kotková et al., 2010). Ty umožňují detekovat vložení takovéto 
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látky pomocí běžně dostupných fluorescenčních přístrojů. Protože se nám podařilo 

optimalizovat protokol pro rozložení a opětovné složení nanočástic, snažíme se v současné 

době pomocí dialýzy v přítomnosti různých koncentrací cyklodextrinu zabalit tuto látku 

dovnitř kapsidy. Další možností je vložení části proteinové sekvence kalmodulinu, která 

obsahuje vazebná místa pro dvojmocné kationty. Ta by byla připojena za C – koncovou 

část minoritního proteinu. Vložená kalmodulinová sekvence by byla zabalena dovnitř 

kapsidy, kterou bychom dle definovaných a optimalizovaných podmínek rozložili a přidali 

molekuly gadolinia, které by se navázaly na vložená vazebná místa a poté bychom částice 

opět složili. Efektivní navázání gadolinia na kalmodulinové sekvence připojené k virové 

částici již bylo publikováno u rostlinného viru CCMV (Liepold et al., 2007).  

Pokud by se nám pomocí chemických modifikací podařilo specificky zacílit 

polyomavirové VLPs, mohli bychom do nich pomocí rozložení a znovusložení částic vložit 

terapeutickou DNA a tyto částice využít jako bezpečný nástroj pro léčbu rakoviny prostaty. 

Tyto částice totiž nevnášejí do buněk virovou DNA, protože jsou tvořeny pouze proteiny a 

do buněk vstupují velmi efektivně pomocí receptorem zprostředkované endocytózy. Bylo 

prokázáno, že VLPs myšího polyomaviru tvořené proteinem VP1 produkovaným pomocí 

bakulovirového expresního systému v hmyzích buňkách, mohou interagovat s heterologní 

DNA in vitro (Štokrová et al., 1998), poté vstoupit do savčích buněk a doručit v nich 

enkapsidovanou DNA do jádra, kde je exprimována. Účinnost vstupu VLPs do buněčného 

jádra se nám navíc zvýší díky přítomnosti minoritního proteinu VP3 (Mannová et al., 

2002). 

Podařilo se nám tedy definovat optimální podmínky pro rozložení a složení 

polyomavirových částic in vitro a aplikovat nový, rychlý a finančně málo nákladný způsob 

detekce procesu rozložení a znovusložení částic založený na analýze rozptylu světla. 
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7. SOUHRN 
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Cíl 1. Připravit modifikované varianty VLPs a ověřit účinnost jejich vazby na protein 

PSMA. 

 

a) Podařilo se nám úspěšně vložit nebo zaměnit peptidový ligand vázající PSMA do 

povrchové BC smyčky hlavního polyomavirového kapsidového proteinu VP1. 

b) Produkci modifikovaných proteinů VP1 v hmyzích buňkách Sf9 jsme ověřili SDS 

gelovou elektroforézou a metodou „western blot“. 

c) Stabilitu modifikovaných VLPs jsme potvrdili pomocí elektronové mikroskopie. 

d) Zrušení vazby na přirozený receptor bylo ověřeno hemaglutinační zkouškou a 

imunofluorescenčním značením. 

e) Účinnost vazby modifikovaných VLPs na protein PSMA jsme analyzovali pomocí 

metody „pull down assay“ a přístrojem pro měření povrchové rezonance plazmonů 

(SPR), pomocí těchto metod založených na vazbě streptavidin-biotin se ale 

nepodařilo detekovat specifickou vazbu připravených částic na protein PSMA, 

protože částice vykazovaly silnou vazbu na streptavidin. 

 

Cíl 2. Vložit reportérový plazmid do VLPs v prostředí jaderných extraktů. 

 

a) Připravili jsme jaderné extrakty z buněk infikovaných rekombinantním 

bakulovirem se zaklonovaným hlavním kapsidovým proteinem VP1 a případně 

také minoritními proteiny VP2 a VP3. 

b) VLPs obsažené v jaderných extraktech infikovaných buněk jsme se pokusili 

rozvolnit a vložit do nich plazmid obsahující GFP nebo luciferázu. 

c) Pomocí transdukce reportérového genu jsme zjistili, že nedošlo k vložení 

reportérového plazmidu do VLPs. 

d) Elektronovou mikroskopií jednotlivých kroků vložení plazmidu do VLPs 

v prostředí jaderných extraktů jsme ukázali, že probíhající děje jsou shodné jako 

u viru SV40, ale pravděpodobně díky nízké koncentraci částic se nám nepodařilo 

vložit plazmid do VLPs myšího polyomaviru.  
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Cíl 3. Charakterizovat podmínky pro rozložení a znovusložení VLPs in vitro. 

 

a) Vyprodukovali jsme velké množství VLPs myšího polyomaviru složených 

z hlavního kapsidového proteinu VP1 pomocí bakulovirového expresního 

systému v hmyzích buňkách Sf9. 

b) Rozložili jsme VLPs na jednotlivé pentamery proteinu VP1 smícháním 

s roztokem obsahujícím vhodné koncentrace redukčního činidla (DTT) a 

chelatačního činidla (EGTA). 

c) Různými způsoby jsme hledali podmínky pro co nejrychlejší a nejjednodušší 

opětovné složení pentamerů do VLPs, například za využití dialýzy v pufrech o 

různém pH a s různou koncentrací solí a vápenatých kationtů. Optimální 

podmínky byly ale nalezeny až po přidání purifikačního kroku, kterým je gelová 

filtrace VLPs rozložených na pentamery. 

d) Rozložení a znovusložení VLPs jsme zobrazili pomocí elektronové mikroskopie a 

úspěšně se nám také podařilo zavést rychlou a ekonomicky nenáročnou metodu 

pro detekci rozložení částic myšího polyomaviru založenou na analýze rozptylu 

světla. 
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