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Abstrakt 

V Laboratoři vývojové biologie se podařilo zaloţit dlouhodobou kulturu z varlat 

druhu Xenopus tropicalis. Obsahuje převáţně pre-Sertoliho buňky, jejichţ podpůrná 

vyţivovací vrstva umoţňuje kultivaci kmenových buněk, pravděpodobně 

sprematogoniálních. Tato diplomová práce si kladla za cíl připravit dva růstové 

faktory, FGF2 (fibroblast growth factor 2) a GDNF (glial cell line-derived 

neurotrophic factor), a charakterizovat jejich vliv na zmíněnou kulturu během její 

kultivace. Faktory byly vybrány na základě teorie o mikroenvironmentální nice, 

podle které se FGF2 a GDNF jeví jako nejdůleţitější pro proliferaci a sebe-obnovu 

spermatogoniálních kmenových buněk. V rámci diplomové práce se podařilo pomocí 

expresního plazmidu pET-15b získat rekombinantní FGF2. Jeho charakterizace 

v testikulární kultuře přinesla velmi překvapivé výsledky. Pre-Sertoliho buňky v jeho 

přítomnosti během týdenní kultivace odumíraly. Podobný výsledek byl zatím popsán 

pouze u kultury diferencujících osteoblastů. Další experimenty budou muset 

prokázat, zda se jedná o apoptózu a proč testikulární buňky reagují tímto způsobem. 
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Abstract 

In our Laboratory of Developmental Biology there was established a long term 

culture derived from Xenopus tropicalis testes. It contains pre-Sertoli cells mostly. 

They compose a feeder layer allowing cultivation of stem cells, revealing the 

morphology of spermatogonial stem cells. This diploma thesis was focused on a 

preparation of two growth factors, FGF2 (fibroblast growth factor 2) and GDNF 

(glial cell line-derived neurotrophic factor), with the subsequent characterization of 

their influence at cell culture mentioned above. Factors were selected on the basis of 

the microenvironmental niche theory, according which FGF2 and GDNF are the 

most important factors for spermatogonial stem cells proliferation and self-renewal. 

FGF2 recombinant factor was gained using the expression plasmid pET-15b. Its 

characterization in the testicular culture brought surprising result. Even a low 

concentration of FGF2 factor (2.5ng/ml) caused cell detaching and dying. Similar 

result was previously shown in differentiating osteoblast culture only. More 

experiments need to be done to prove if apoptose take place and why do testicular 

cells act this way. 
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Seznam zkratek 

ARTN – Artemin 

ATP – adenosine triphosphate 

bFGF – basic FGF 

BFM – bromfenolová modř 

BMP – bone morphogenetic protein 

BSA – bovine serum albumin 

CCD – charge coupled device 

CDM – chemically defined medium 

cDNA – complementary DNA 

DAG – diacylglycerol 

DAPI – 4,6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride 

DMSO – dimethyl sulfoxid 

DNA – deoxyribonucleic acid 

dNTP – deoxyribonucleotide triphosphate 

DTT – dithiothreitol 

ECM – extracellular matrix 

EDTA – ethylenediaminetetraacetate 

EGF – epidermal growth factor 

egl – egg laying defective 

ER/GA – endoplazmatické retikulum/golgiho aparát 

ESC – embryonic stem cells 

EtBr – etidiumbromid 

Ets – E-twenty six transkription factor 

FAK – focal adhesion kinase 

FBS – fetal bovine serum 

FCS – fetal calf serum 

FGF – fibroblast growth factor 

FGFR – FGF receptor 

FGFRL1 – FGF receptor like 1 

Flt3L – fetal liver tyrosine kinase-3 ligand 

FRS2 – FGF receptor substrate 2 

Gab1 – Grb2 associated binder 1 

GDNF – glial cell line-derived neurotrophic factor 

GDNFRα – GDNF receptor α 

GFL – GDNF family ligands 

GFRα – GDNF family receptor α 

GLP1 – abnormal germ line proliferation-1 
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GPI – glycosylphosphatidylinositol 

Grb2 – grow factor receptor – bound protein 2 

HEPES – 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid 

hESC – human ESC 

HMW – high molecular weight 

HSPG – heparan sulfate proteoglycan 

ICM – inner cell mass 

Ig – imunoglobulinová doména 

IGF1 – insulin-like growth factor 1 

IP3 – inositol-1,4,5-trisphosphate 

IPTG – isopropyl Y-D-1-thiogalaktopyranosid 

JAK – Janus kinase 

LAG-2 – lin-12 and glp-1 phenotype-2 

LIF – leukemia inhibitory factor 

LMW – low molecular weight 

MAPK – mitogen activated protein kinase 

MAPKK – MAPK kinase 

MEF – myší embryonální fibroblasty 

mESC – mouse ESC 

mSSC – mouse SSC 

NCAM – neural cell adhesion molecule 

NRTN – Neurturin 

OD – optická denzita 

ODC – ornithine decarboxylase 1 

PA – persíran amonný 

PBS – phosphate buffered saline 

PCR – polymerase chain reaction 

PDK1 – pyruvate dehydrogenase kinase 1 

PEG – polyethylene glycol 

PI3K – phosphatidylinositol 3 kinase 

PIP2 – phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 

PIP3 – phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate 

PKA – protein kinase A 

PKC – protein kinase C 

PLC-γ – phospholipase C-γ 

PSPN – Persephin 

PTPN11 – tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 11 

Raf – rapidly accelerated fibrosarcoma 

Ras – rat sarcoma 
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RET – rearranged during transfection 

RNA – ribonucleic acid 

RPMI – Roswell park memorial institute 

SCF – stem cell factor 

SDS – sodium dodecyl sulfate 

SDS-PAGE – sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis 

Shc – SH2 domain containing  

Shp2 – SH2 domain-containing protein-tyrosine phosphatase PTPN11 

SOS – son of sevenless 

SR – serum replacement 

Src – sarcoma 

SSC – spermatogonial stem cells 

STAT – signal transducer and activator of transcription 

STO – SIM mouse embryo-derived thioguanine and ouabain resistant 

TBE – tris-borát-EDTA 

TEMED – tetramethylethylenediamine 

TGFβ – transforming growth factor β 

TPB – tryptose phosphate broth 

X-Gal – 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside 
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1. Úvod 

V Laboratoři vývojové biologie se podařilo zaloţit dlouhodobou kulturu pocházející 

z varlat juvenilních jedinců Xenopus tropicalis. Morfologicky se jeví jako pre-

Sertoliho buňky a podpůrná vyţivovací vrstva, kterou vytvářejí, umoţňuje propagaci 

a kultivaci kmenových buněk (pravděpodobně spermatogoniální kmenové buňky). 

Pre-Sertoliho a kmenové buňky tvoří populace smíšených kolonií. 

Mikroenvironmentální nika kontroluje poměr mezi diferenciací a sebe-

obnovou kmenových buněk. U spermatogoniálních kmenových buněk udrţují 

mikroenvironmentální niku somatické Sertoliho buňky přisednuté k bazální lamině 

semenotvorných kanálků varlete (Shinohara et al., 2003). 

Zatímco u embryonálních kmenových buněk je za nejdůleţitější faktor 

povaţován FGF2 a Activin, u spermatogoniálních kmenových buněk se uplatňuje 

především GDNF, který je exprimován Sertoliho buňkami. Nejlepších výsledků 

s kultivací myších a krysích spermatogoniálních kmenových buněk bylo dosaţeno 

kombinací růstových faktorů FGF2 a GDNF (Shen et al., 2010). U obou těchto 

proteinů byl prokázán proliferativní efekt na Sertoliho buňky (Jaillard et al., 1987; 

Hu et al., 1999). Z tohoto důvodu jsem se rozhodla v rámci mé diplomové práce 

studovat vliv těchto dvou faktorů na růst a diferenciaci testikulární buněčné kultury 

Xenopus tropicalis zaloţené v Laboratoři vývojové biologie. 
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2. Cíle diplomové práce 

 Zaklonování protein kódujících sekvencí růstových faktorů FGF2 a GDNF 

druhu Xenopus tropicalis do expresního plazmidu pET15b. 

 Exprese a izolace proteinů FGF2 a GDNF pomocí tzv. his tagu z bakterií 

Escherichia coli, kmen BL21. 

 Charakterizace vlivu připravených proteinů na smíšenou kulturu pre-Sertoliho 

a kmenových buněk Xenopus tropicalis v rámci testikulární kultury zaloţené 

v Laboratoři vývojové biologie. 
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3. Literární přehled 

3.1. Fibroblastový růstový faktor 2 (FGF2) 

3.1.1. FGF rodina 

Fibroblastový růstový faktor 2 (fibroblast growing factor 2, FGF2), zvaný také 

bazický FGF (bFGF) byl objeven v roce 1973 jako mitogenní faktor myších 

fibroblastů (Armelin, 1973) a poprvé byl izolován v roce 1975 z myší hypofýzy 

(Gospodarowicz, 1975). Patří do početné rodiny růstových faktorů FGF, jejichţ 

molekulární hmotnost se pohybuje od 17kDa do 34kDa u obratlovců a aţ 84kDa u 

druhu Drosophila melanogaster (Octomilka obecná). Tato rodina se objevuje od 

hlístic po savce a během evoluce prodělala několik genových i genomových 

duplikací s následnými opětovnými ztrátami (Coulier et al., 1997). Myší FGF15 a 

lidský FGF19 jsou orthology, proto je u savců popsáno 22 členů FGF rodiny, ale 

číslovány jsou aţ do FGF23 (Yamashita et al., 2000). FGF rodina se rozděluje do 

sedmi podrodin, které se navzájem liší svou afinitou k receptorům i způsobem své 

sekrece. Jmenují se FGF1, FGF4, FGF7, FGF8, FGF9, FGF11 a FGF19. Faktor 

FGF2 patří do podrodiny FGF1 společně se stejnojmenným faktorem (Itoh & Ornitz, 

2004). 

3.1.2. Evoluce FGF rodiny 

U Caenorhabditis elegans (Háďátko obecné) byly objeveny dva zástupci této rodiny, 

egl-17 (egg laying defective) a let-756 (let je odvozeno od lethal), dále pak jeden 

receptor egl-15 s dvěma sestřihovými variantami (Burdine et al., 1997; Roubin et al., 

1999; Goodman et al., 2003). Drosophila melanogaster vlastní tři FGF geny: 

branchless, thisbe a pyramus. Receptory jsou zastoupeny geny breathless a heartless 

(Beiman et al., 1996; Sutherland et al., 1996; Stathopoulos et al., 2004). Na základě 

těchto zjištění byla popsána evoluce FGF rodiny jako dvoufázová genomová 

duplikace. První, časově související s rozdělením prvo- a druho-ústých, při které 

vznikli předci dnešních FGF podrodin. A druhá, která nastala během vzniku 

obratlovců (Coulier et al., 1997). 
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Společně s FGF faktory se vyvíjely i jejich receptory (FGFR). V evoluci 

došlo ke zmnoţení FGFR receptorů pravděpodobně pouze jednou a to během druhé 

fáze genomové duplikace (Coulier et al., 1997). Proto mají savci FGFR receptory 

čtyři a hlístice pouze jeden (Burdine et al., 1997). 

3.1.3. Receptory FGF faktorů 

FGF faktory se váţí ke dvěma rozdílným receptorům. Signál do buňky přenáší 

vysokoafinitní receptor FGFR. Nízkoafinitní receptory jsou potom 

heparin/heparansulfátové proteoglykany (HSPG). 

HSPG jsou lineární polysacharidy, které spolu s obměnou disacharidových 

podjednotek a své sulfonace alterují i svou afinitu k FGF faktorům a receptorům. 

Vyskytují se na buněčném povrchu a v extracelulární matrix (ECM) (Powell et al., 

2002). Díky vazbě k HSPG jsou FGF ligandy stabilizovány a ochráněny před 

proteolytickou degradací v ECM. Zároveň je omezena jejich difuze a HSPG tak 

slouţí jako rezervoár v případě potřeby FGF faktorů. Proteázy pak uvolní komplex 

FGF-HSPG z buněčného povrchu a takto stabilizované faktory mohou volně 

difundovat na velké vzdálenosti (Flaumenhaft et al., 1990). 

Signálním receptorem je vysokoafinitní FGFR (viz obr. 1). Skládá se ze tří 

částí: extracelulární, transmembránová a intracelulární. Vnější část receptoru 

obsahuje tři imunoglobulinové (Ig) domény (I – III). Jsou zde vazebná místa pro 

FGF ligand i pro HSPG. Jestli je HSPG nutný pro vazbu FGF faktoru k jeho 

receptoru není zcela jasné. HSPG nejspíš zvyšuje pravděpodobnost vzniku této vazby 

a prodluţuje její trvání (Ornitz et al., 1992; Roghani et al., 1994; Raman et al., 2003). 

Vnitřní část receptoru s tyrozin kinázovou doménou má autoinhibiční mechanismus, 

který zamezuje aktivaci receptoru v nepřítomnosti ligandu (Mohammadi et al., 

1996). 
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Obr. 1 Struktura FGFR. Acidic box (osm kyselých zbytků, pravděpodobně 

důleţité pro funkci FGFR). Převzato z Green et al. (1996). 

U savců jsou FGFR receptory zastoupeny zástupci FGFR1 – 4. Pátý člen této 

rodiny byl objeven aţ v roce 2000 a je nazýván FGFR5, nebo FGFRL1 (FGF 

receptor like 1) (Kim et al., 2001; Trueb et al., 2003). Objevuje se u všech 

mnohobuněčných ţivočichů, ale jeho funkce není zcela jasná. Tento receptor totiţ 

neobsahuje vnitrobuněčnou kinázovou doménu. Pravděpodobně působí jako 

„návnada“ pro FGF ligandy, čímţ je vyvazuje a znemoţňuje tak jejich vazbu na 

ostatní FGF receptory. Na rozdíl od ostatních členů FGFR rodiny můţe dimerizovat i 

bez vazby FGF ligandu nebo HSPG. Byl lokalizován v buněčných spojích a je 

moţné, ţe k nim přispívá. Jeho homodimér se zde pravděpodobně váţe k HSPG 

druhé buňky (Rieckmann et al., 2008). 

U FGFR receptorů se v extracelulání části objevují dva druhy alternativního 

sestřihu. Přeskočením exonu kódujícího Ig I doménu dojde ke zkrácení receptoru na 
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jeho N-konci. Druhá moţnost se vyskytuje pouze u FGFR1 – 3, kdy můţe být pouţit 

jeden ze dvou exonů variabilní části Ig III domény za vzniku tří různých forem 

receptoru: IIIa, IIIb a IIIc. Varianty IIIa končí za doménou Ig III a jako takové 

neobsahují transmembránovou ani intracelulární část receptoru a jsou extracelulárně 

sekretovány. Fungují jako FGF vázající solubilní proteiny a jejich funkce není 

známa. Alternativní sestřih a specifické tkáňové exprese přispívají k regulaci 

odpovědi na FGF signál (Zhang et al., 2006). 

3.1.4. FGF signalizace 

Po navázání ligandů receptory dimerizují a jejich intracelulární části se 

transfosforylují. Následuje kinázová fosforylace mnoha proteinů, která vede 

k aktivaci několika signálních kaskád: MAPK (mitogen activated protein kinase), 

PLC-γ (phospholipase C-γ), a PI3K (phosphatidylinositol 3 kinase) dráhy (viz obr. 

2). 

Na fosforylované tyroziny aktivovaného FGFR receptoru se naváţe lipidově 

zakotvený adaptorový protein FRS2 (FGF receptor substrate 2). Jeho fosforylace dá 

vznik vazebným místům pro komplex Grb2/SOS (grow factor receptor – bound 

protein 2; son of sevenless), aktivátor Ras/MAPK signální kaskády (rat sarcoma) 

vedoucí k buněčné proliferaci a diferenciaci (Kouhara et al., 1997). Přímo na 

fosforylovaný FGFR receptor se váţe PLC-γ, jejíţ signální kaskáda vede přes 

fosfatidylinositolové štěpení a uvolnění vnitrobuněčných zásob vápníku aţ k aktivaci 

PKC (Mohammadi et al., 1991). Dráha s anti-apoptotickými účinky PI3K/Akt je 

aktivována buď přes Grb2 protein, který fosforyluje Gab1 (Grb2 associated binder 1) 

anebo se PI3K můţe navázat přímo k fosforylovanému FGFR receptoru (Lamothe et 

al., 2004). 
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Obr. 2. – Schéma FGF signalizace. Shc (SH2 domain containing); Shp2 

(SH2 domain-containing protein-tyrosine phosphatase tyrosine-protein 

phosphatase non-receptor type 11); Raf (rapidly accelerated fibrosarcoma); 

MAPKK (mitogen-activated protein kinase kinase); Ets (e-twenty six 

transkription factor); PIP3 (phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate); PDK1 

(pyruvate dehydrogenase kinase 1); IP3 (inositol-1,4,5-trisphosphate); DAG 

(diacylglycerol). Převzato z Cotton et al. (2008). 

Po navázání FGF2 k jeho receptoru je komplex internalizován do buňky. 

Existují dvě různé cesty závisející na přítomnosti FGFR v komplexu. Společně 

s FGFR1 se FGF2 dostává do cytosolu. Během G1 fáze buněčného cyklu je protein 

translokován dál do jádra, kde se akumuluje v jadérku. Pravděpodobně se zde účastní 

replikace a transkripce ribozomální DNA. Pokud se FGF2 váţe pouze s HSPG je 

internalizován do lyzozomů a zde degradován (Baldin et al., 1990; Reiland & 

Rapraeger, 1993; Myers et al., 2003). 

3.1.5. FGF2 a jeho izoformy 

FGF2 se u obratlovců vyskytuje v několika izoformách. Kromě exocytované 18kDa 

formy existují ještě další čtyři: 22; 22,5; 24 a 34kD. Vznikají díky alternativním 

začátkům translace, CUG počátečním kodónům. Těmto izoformám se říká HMW 
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FGF2 (high molecular weight) a na rozdíl od běţné 18kDa LMW FGF2 (low 

molecular weight) mají na svém N-konci jaderný lokalizační signál v podobě 

metylargininových zbytků. 18kDa forma je lokalizována v cytoplazmě a do jádra se 

dostává pouze po internalizaci společně s FGFR receptorem. LMW FGF2 je tedy 

parakrinní faktor, zatímco ostatní HMW FGF2 jsou intrakrinní (Bugler et al., 1991; 

Arnaud et al., 1999; Foletti et al., 2003). 

FGF2 můţe být fosforylován dvěma serin/threonin kinázami. PKC 

fosforylace nezpůsobuje ţádné změny v biologických aktivitách proteinu. PKA 

(protein kinase A) kináza fosforyluje v oblasti vázající se na FGFR a zvyšuje tak 

afinitu faktoru k FGFR 3 – 8x (Feige & Baird, 1989). Nedávno objevená je 

schopnost Tec kinázy fosforylovat FGF2 na tyrozinu. Tato fosforylace hraje zásadní 

roli při exportu proteinu z buňky (Ebert et al., 2010). 

3.1.6. FGF2 export 

LMW FGF2 nemá signální sekvenci pro vstup do ER/GA sekreční dráhy 

(endoplazmatické retikulum/golgiho aparát). Je tedy translatován jako 

cytoplazmatický protein. Jeho export se uskutečňuje přes nekonvenční sekretorické 

dráhy. 

Názory na jeho exocytózu se rozchází. Jako první se uvaţovalo uvolňování 

FGF2 z mechanicky poškozených endotheliálních buněk, tak by mohl působit rovnou 

ve směru hojení ran (McNeil et al., 1989). Později bylo objeveno, ţe stimuluje 

migraci buněk autokrinně a sekretuje se tedy i jiným způsobem (Mignatti et al., 

1991). 

Jeho post-translační translokace se odehrává přímo přes plazmatickou 

membránu dosud neznámým mechanismem. Jako esenciální součást exportu FGF2 

byla popsána přítomnost PIP2 (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate) v membráně. 

FGF2 se na něj váţe a je tak koncentrován pod plazmatickou membránu, pro jejíţ 

vnitřní vrstvu je tento fosfolipid specifický (Temmerman et al., 2008). Špatně 

sbalený protein se nemůţe na fosfolipid navázat. Předpokládá se, ţe takto probíhá 

kontrola kvality exportovaného proteinu (Torrado et al., 2009). Dále je důleţitá 
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přítomnost HSPG na buněčném povrchu. Ten funguje jako molekulární past, která 

pohání translokaci FGF2 přes membránu (Zehe et al., 2006). Nově objevená 

schopnost Tec kinázy fosforylovat FGF2 ukázala, ţe inhibice této fosforylace zcela 

blokuje export FGF2 (Ebert et al., 2010). 

FGF2 se váţe k α-podjednotce Na/K ATPázy. Na druhou stranu k transportu 

FGF2 není potřeba ani hydrolýza ATP (adenosine triphosphate) a ani membránový 

potenciál, který Na/K ATPáza udrţuje. Je nepravděpodobné, ţe by byl transportován 

přes kanál ATPázy, ale je moţné, ţe α-podjednotka je součástí vyššího proteinového 

komplexu, který přemisťuje FGF2 přes membránu (Florkiewicz et al., 1998; 

Backhaus et al., 2004; Schäfer et al., 2004). Mechanismus, jakým se FGF2 dostává 

přes plazmatickou membránu je stále neznámý (viz obr. 3). 

 

Obr. 3 Schéma exportu faktoru FGF2. Převzato z Nickel (2007). 

FGF2 byl lokalizován v sekretorických granulích ţirných buněk a ve váčcích 

vzniklých při uvolňování vezikulů do okolí. Ţirné buňky vyrábí veliké mnoţství 

HSPG a je tedy moţné, ţe se do sekretorických váčků FGF2 translokoval díky své 

afinitě k HSPG. Je pravděpodobné, ţe se způsob sekrece FGF2 liší u různých 

buněčných linií (Qu et al., 1998; Taverna et al., 2003). 
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3.1.7. FGF2 a jeho biologické funkce 

Biologické funkce FGF2 jsou rozmanité. Byl objeven jako mitogenní faktor, ale 

stimuluje také migraci a invazi buněk (Armelin, 1973; Tsuboi et al., 1990). Je 

důleţitý při diferenciaci buněk během vývojových procesů (Amaya et al., 1993). 

Podporuje hojení ran a slouţí jako neuroprotektivní signál (Lindner & Reidy, 1991; 

Lenhard et al., 2002). Knock-outované myši jsou ţivotaschopné i plodné, ale 

vykazují defekty v nervové soustavě. FGF faktory se mohou do značné míry 

zastupovat ve svých funkcích. Utlumení genu fgf2 nemá proto předpokládané široké 

účinky (Ortega et al., 1998). 

Struktura FGF2 obsahuje 11 dlouhých antiparalelních β-vláken rozdělených 

do tří skupin po třech aţ čtyřech vláknech. Vzniká tak trojlístková struktura, 

uprostřed které vytváří dvě vlákna z kaţdé skupiny dohromady β-barel ze šesti 

antiparalelních vláken (viz obr. 4). HSPG a FGFR vázající místo jsou od sebe 

oddělené (Moy et al., 1996). 

 

Obr. 4 Struktura FGF2. Převzato z Moy et al. (1996). 
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3.2. Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) 

3.2.1. GDNF family ligand (GFL) rodina 

GDNF (glial cell line-derived neurotrophic factor) patří do nadrodiny TGFβ 

(transforming growth factor β) typické svými sedmi cysteinovými zbytky. Poprvé byl 

objeven jako signál pro přeţití pro dopaminergní neurony v roce 1993 (Lin et al., 

1993). Společně s Neurturinem (NRTN) (Kotzbauer et al., 1996), Arteminem 

(ARTN) (Baloh et al., 1998) a Persephinem (PSPN) (Milbrandt et al., 1998) tvoří 

rodinu GFL (GDNF family ligands). 

3.2.2. Evoluce GFL rodiny 

Evoluce GFL rodiny je stále nejasná. Hätinen et al. (2007) identifikovali všechny 

čtyři členy rodiny u všech zkoumaných obratlovců s výjimkou ţab a kuřat, kterým 

chyběl vţdy jeden ligand – ţábám NRTN a kuřatům PSPN. Pravděpodobně došlo 

k sekundární ztrátě těchto genů. Naopak nenalezli ţádné GFL orthology u 

bezobratlých. Zdá se jako pravděpodobné, ţe původní proto-GFL gen prošel 

v evoluci duplikací a následně dal vzniknout genům typu GDNF-like a NRTN-like. 

NRTN-like prodělal další dvě duplikace za vzniku NRTN, ARTN a PSPN. 

Receptory GFL rodiny, GFRα (GDNF family receptor α), a jemu podobné 

proteiny Hätinen et al. (2007) nalezli u všech zkoumaných obratlovců a předpověděli 

jejich existenci i u některých bezobratlých (Echinoidea, Drosophila melanogaster, 

Caenorhabditis elegans). Podle jejich teorie existoval předchůdce GFRα receptorů 

jiţ před rozdělením prvo- a druho-ústých. 

3.2.3. GFL receptory a jejich signalizace 

GFL ligandy, na rozdíl od FGF faktorů, mají receptor rozdělený na dvě jednotky. 

GPI (glycosylphosphatidylinositol) zakotvený protein GFRα (GDNF family receptor 

α), a transmembránovou tyrozin kinázu RET (rearranged during transfection). GFRα, 

také zvaný GDNFRα (GDNF receptor α), váţe GFL faktory, ale nedokáţe přenést 

signál do buňky (Jing et al., 1996). Tyrozin kináza RET je po vazbě na aktivovaný 
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GFRα receptor schopná dimerizovat a následně umoţní přenos signálu (Tansey et al., 

2000). 

GFRα jsou vysokoafinitní receptory, které nemohou přenášet signál do 

buňky. Existují čtyři, GDNF má nejvyšší afinitu k GFRα1, NRTN k GFR-α2 (Jing et 

al., 1996), ARTN k GFR-α3 (Baloh et al., 1998) a PSPN k GFR-α4 (Enokido et al., 

1998), ale s niţší afinitou jsou ligandy schopny vazby i na ostatní GFRα receptory 

(Jing et al., 1996). GFRα receptory mají tři homologní cysteinové domény, kdy 

doména 2 a 3 tvoří vazebné místo pro GDNF. Doména 3 tvoří unikátní motiv pěti α-

helixů spojených pěti disulfidickými vazbami (Leppänen et al., 2004). 

Tyrozin kináza RET je transmembránový protein s extracelulárním N-

koncem tvořeným čtyřmi cadherinovými doménami a cysteinovou doménou. Vazbu 

s GFRα a GDNF zprostředkovává právě tato část proteinu, která ale není schopná je 

vázat kaţdého zvlášť (Kjaer & Ibáñez, 2003). Intracelulární část proteinu je tyrozin 

kinázová doména, která se po dimerizaci proteinu transfosforyluje a aktivuje signální 

dráhy MAPK, PI3K a PLCγ (Trupp et al., 1999). 

Signalizační komplex GFL ligandů je v mnohém podobný komplexu FGF 

rodiny. Pro efektivní přenesení signálu je zapotřebí spojení GFL:GFRα:RET 

v poměru 2:2:2 (viz obr. 5) (Parkash et al., 2008). Také bylo objeveno, ţe GDNF, 

stejně jako FGF faktory, se váţe k HSPG. Tato vazba pravděpodobně slouţí ke 

koncentraci GFL ligandů u plazmatické membrány, protoţe není potřebná k jejich 

dimerizaci. Homodimerní spojení totiţ zajišťuje disulfidická vazba (Barnett et al., 

2002). 
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Obr. 5 Schéma signalizačního komplexu GDNF s GFRα a RET. Převzato 

ze Sariola & Saarma (2003). 

GFL ligandy však mohou signalizovat i bez přítomnosti RET tyrozin kinázy a 

to pomocí vysokoafinitní vazby na NCAM (neural cell adhesion molecule) (viz obr. 

6). Tato vazba aktivuje v cytoplazmě tyrozin kinázy Fyn (Src kináza) a FAK (focal 

adhesion kinase) (Paratcha et al., 2003). 

 

Obr. 6 Schéma signalizačního komplexu GDNF s NCAM. Převzato ze 

Sariola & Saarma (2003). 
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3.2.4. GDNF faktor 

GDNF faktor je syntetizován jako inaktivní prekurzor. Sekretorický signál je 

odstraněn během syntézy proteinu a další proteolytické štěpení následuje po sekreci 

faktoru. Vzniká tak aktivní 14kDa protein. GDNF patří do nadrodiny TGFβ a jako 

takový obsahuje sedm cysteinových zbytků. Vytváří proteinový motiv, tzv. 

cysteinový shluk, který obsahuje tři disulfidické vazby. GDNF se vyskytuje jako 

homodimér spojený disulfidickou vazbou (Hui et al., 1999). Alternativní sestřih 

GDNF byl popsán u lidí (Grimm et al., 1998), krys (Springer et al., 1995) a kuřat 

(Homma et al., 2000). 

3.2.5. GDNF a jeho biologické funkce 

GDNF hraje důleţitou roli během vývoje organismu. Především u vývoje nervové 

soustavy a ledvin (Hellmich et al., 1996). Myši s homozygotním knock-outem 

uhynuly krátce po narození. Heterozygoti nevykazují ţádný výrazný fenotyp (Gerlai 

et al., 2001). GDNF je také důleţitým faktorem při udrţování sebe-obnovy 

spermatogoniálních kmenových buněk (SSC). Jeho nedostatek způsoboval u myší 

částečnou ztrátu SSC a naopak jeho nadprodukce měla za následek akumulaci 

nediferencovaných spermatogonií (Meng et al., 2000). 
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3.3. FGF2 a GDNF v kulturách kmenových buněk 

3.3.1. Kmenové buňky 

Kmenové buňky jsou specializované buněčné linie se schopností sebe-obnovy a 

s diferenciačním potenciálem. Jsou důleţité pro vznik mnohobuněčných organismů i 

pro regeneraci tkání. V případě potřeby se začnou asymetricky dělit za vzniku nové 

kmenové buňky a buňky diferencující se do chybějících buněčných linií. Jsou 

schopné i symetrického dělení ve prospěch obou linií. 

 

Obr . Dělení kmenových buněk. Převzato z Rooij & Russell (2000). 

Kmenové buňky se rozdělují podle počtu buněčných linií, do kterých se 

mohou diferencovat. Mezi buňky s tak zvaným totipotentním potenciálem řadíme 

zygotu či blastomery časného embrya. Tyto buňky mohou dát vznik celému embryu 

včetně extraembryonálních obalů. Pluripotentní potenciál mají embryonální kmenové 

buňky (embryonic stem cells, ESC), které jsou odvozeny z vnitřní buněčné masy 

(inner cell mass, ICM) embrya a jsou schopny diferenciace do všech buněk 

přítomných v organismu, ne však do buněk tvořících extraembryonální obaly. 

Kmenové buňky se nachází i v dospělém organismu. Zde dávají vznik pouze 

buňkám tkání, z kterých pochází a jejich potenciál se nazývá multipotentní či pouze 
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unipotentní. Některé mají funkci rezervní (jaterní kmenové buňky, svalové kmenové 

buňky) a jsou aktivovány v případě poškození orgánu, jiné se dělí po celý ţivot 

organismu (epiteliální kmenové buňky, hematopoetické kmenové buňky, 

spermatogoniální kmenové buňky). 

Za udrţení poměru mezi diferenciací a sebe-obnovou kmenových buněk je 

zodpovědná tzv. mikroenvironmentální nika. Ta je tvořena tkáňovými buňkami a 

ECM, které vysílají ke kmenové buňce signály aktivující signální dráhy udrţující její 

kmenovost. 

3.3.2. Embryonální kmenové buňky (ESC) 

Embryonální kmenové buňky (ESC) jsou nejlépe charakterizované kmenové buňky 

v podmínkách kultivace in vitro. Kvůli nutnosti udrţování mikroenvironmentální 

niky musejí být kultivovány na podpůrné vyţivovací vrstvě. Nejčastěji se pouţívají 

ozářené myší embryonální fibroblasty (MEF) a mitoticky inaktivní buňky odvozené 

od myšího embrya STO (SIM mouse embryo-derived thioguanine and ouabain 

resistant). Podpůrná vrstva můţe být nahrazena matrigelem pokrývající dno 

kultivační nádoby s tím, ţe do média je nutné přidávat růstové faktory, sérum (např. 

FBS; fetal bovine serum) či arteficiální sérovou náhraţku SR (serum replacement). 

Je moţné pouţít i tzv. kondiciované médium, které se odebírá z narostlé kultury 

podpůrných buněk a je přidáváno ke kmenovým buňkám společně s čerstvým 

kultivačním médiem. ESC buňky mají potencionální uţitek v transplantační terapii. 

Pro tento účel je ale nutné limitovat veškeré moţné ţivočišné kontaminace během 

kultivace. Současná snaha tedy směřuje k získání chemicky definovaného 

kultivačního systému bez přítomnosti podpůrné vrstvy, matrigelu i séra (Liu et al., 

2006). 

Byly popsány dva zásadně rozdílné modely kultivace ESC. Zatímco pro myší 

ESC (mESC) je esenciální přítomnost LIF (leukemia inhibitory factor) faktoru 

v médiu, přídavek tohoto faktoru k lidským ESC (hESC) podporuje jejich 

diferenciaci. 
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LIF u mESC aktivuje JAK/STAT (Janus kinase; signal transducer and 

activator of transcription) signální dráhu a společně s BMP (bone morphogenetic 

protein) faktorem jsou dostačující k udrţení sebe-obnovy v kultuře bez podpůrné 

vrstvy i séra (Ying et al., 2003). V současnosti byla objevena další LIF-závislá 

kultura ESC odvozená od ICM prasete (Telugu et al., 2011). 

Na rozdíl od myších ESC lidské kultury nepotřebují k udrţení sebe-obnovy 

aktivovat signální dráhu JAK/STAT (Dahéron et al., 2004). Jako zásadní pro sebe-

obnovu a proliferaci lidských ESC (hESC) byl označen faktor FGF2. FGF2 a BMP 

působí proti sobě. Zatímco BMP aktivuje Smad dráhu, FGF2 Smad fosforyluje a tím 

ho inhibuje. Zároveň BMP přidávaný k hESC způsobuje jejich diferenciaci (C. Xu et 

al., 2005). 

V nekondiciovaném médiu je FGF2 faktor rychleji degradován. Tuto 

skutečnost je moţné obejít pomocí vysoké koncentrace faktoru (100ng/ml), která se 

ukázala jako dostačující pro udrţení sebe-obnovy hESC po dobu aţ sedmi měsíců 

v nekondiciovaném médiu se SR na matrigelu (Levenstein et al., 2006; Liu et al., 

2006). Byly vyzkoušeny i další faktory a pouze BMP antagonista – noggin dosahoval 

obdobných výsledků jako FGF2. 500ng/ml nogginu dokázalo udrţet 

nediferenciované hESC po dobu šesti dnů, ale později se jiţ objevovaly 

diferencované buňky. Noggin sám není tedy dostačující pro udrţení dlouhodobé 

kultury. Samotný FGF2 přidávaný v koncentraci 40ng/ml udrţel nediferencované 

hESC do desátého dne, ale kdyţ se do média přidaly oba faktory současně, 40ng/ml 

FGF2 a 500ng/ml noggin, kmenovost kultury byla udrţena nejméně 30 dnů bez 

podpůrné vrstvy a v nekondiciovaném médiu (Wang et al., 2005). Stejných výsledků 

bylo dosaţeno sníţením koncentrace nogginu na 100ng/ml a přidáním 40ng/ml FGF2 

faktoru (R. H. Xu et al., 2005). Samotné faktory SCF (stem cell factor), Flt3L (fetal 

liver tyrosine kinase-3 ligand), thrombopoietin ani LIF nedokázaly ani v různých 

kombinacích bez přídavku FGF2 udrţet nediferencovaný stav hESC v kultuře déle 

neţ šest týdnů (C. Xu et al., 2005). 

Jako další důleţitý faktor pro sebe-obnovu hESC se uvaţuje signální dráha 

Activin/Nodal/TGFβ, jejíţ inhibice způsobuje diferenciaci hESC. Vallier et al. 
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(2005) předpokládají, ţe FGF2 zastává pouze pomocnou roli pro TGFβ faktory. 

V jejich systému v CDM médiu (chemically defined medium) bez SR a matrigelu, 

ale s přídavky BSA (bovine serum albumin), FBS, Activinu (10ng/ml) a Nodalu 

(100ng/ml) autoři udrţeli pluripotentní stav hESC, avšak ne v rámci dlouhodobé 

kultivace. Nejlepší suplementace se ukázala být kombinace FGF2 (12ng/ml) a 

Activinu (10ng/ml), která udrţela pluripotenci kultury po dobu 40 dnů. Jako hlavní 

signální dráhu pro udrţení pluripotence hESC tedy neoznačují FGF2 signalizaci, ale 

activin/nodal signální dráhy. Předešlé výsledky mohly být podle nich ovlivněny 

modulační funkcí neznámých faktorů přítomných v SR či díky TGFβ1 faktoru 

přítomného v matrigelu. CDM médium naopak neobsahuje ţádnou BMP aktivitu 

(Vallier et al., 2005). 

3.3.3. Spermatogoniální kmenové buňky (SSC) in vitro 

Spermatogoniální kmenové buňky (spermatogonial stem cell, SSC) jsou 

lokalizovány na bazální membráně semenotvorných kanálků varlat. Sérií mitotických 

a meiotických dělení dávají vznik populaci haploidních spermatid po celou dobu 

reprodukčního ţivota (viz obr. 7). Jsou to jediné buňky v těle, jejichţ genetická 

informace se přenáší do další generace. Na bazální lamině se nacházejí i Sertoliho 

buňky, které jsou zodpovědné za udrţování spermatogoniální mikroenvironmentální 

niky a ovládají poměr mezi diferenciací a sebe-obnovou SSC. Jejich transplantace do 

infertilního jedince můţe obnovit spermatogenezi (Shinohara et al., 2003). GDNF 

faktor je sekretován pre-Sertoliho buňkami (Tanwar et al., 2010) a jeho exprese je 

zvýšena po stimulaci FGF2 faktorem pomocí MAPK a PI3K signální dráhy (Simon 

et al., 2007). Zároveň byla u SSC popsána přítomnost GFRα1 receptoru pro GDNF 

(Buageaw et al., 2005). 
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Obr. 7 Schéma semenotvorného kanálku. Převzato z Ogawa et al. (2005). 

U Drosophila melanogaster zajišťují mikroenvironmentální niku 

specializované centrální buňky (hub cells). Exprimují ligand Unpaired, který aktivuje 

signální dráhu JAK/STAT a tím zajišťuje sebe-obnovu SSC. Centrální buňky jsou 

somatického původu a shlukují se na vrcholu testes. Kmenové buňky, které se po 

dělení vyskytují příliš daleko od centrální buňky, nedostávají dostatečné mnoţství 

ligandu Unpaired a začnou diferencovat (viz obr. 8) (Tulina & Matunis, 2001). 

Obdobně funguje i mikroenvironmentální nika u Caenorhabditis elegans, kterou 

zajišťuje jediná nedělící se buňka tzv. distální výběţkovitá. Nachází se na konci 

podlouhlé gonády ovotestis a vystupují z ní dlouhé výběţky směrem do lumen 

gonády. Kontakt s ní stimuluje mitotickou aktivitu kmenových buněk na základě 

signální kaskády Delta/Notch (u C. elegans LAG-2/GLP1, lin-12 and glp-1 

phenotype-2; abnormal germ line proligeration-1). V první fázi ţivota hermafrodita 

vznikají spermie, v druhé pak oocyty. Není jasné, co stojí za touto změnou. U 

samčích jedinců vznikají spermie stejným způsobem po celý ţivot (viz obr. 9a/b) 

(L’Hernault, 2009). Na rozdíl od centrálních buněk a distální výběţkovité buňky jsou 

Sertoliho buňky v kontaktu s diferencujícími buňkami po celou dobu 

spermatogeneze. 
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Obr. 8 Schéma spermatogoniální kmenové niky u Drosophila 

melanogaster. Převzato z Gilbert (2006). 

 

Obr. 9a Schéma spermatogoniální kmenové niky u Caenorhabditis 

elegans. Převzato z Gilbert (2006). 

 

Obr. 9b Schéma spermatogoniální kmenové niky u Caenorhabditis 

elegans. Převzato z Gilbert (2006). 
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První kultivace SSC probíhaly v přítomnosti několika růstových faktorů na 

STO podpůrné vrstvě s přídavky FBS po dobu tří měsíců (Jeong et al., 2003). 

V současné době se povaţuje za nejdůleţitější signální faktor GDNF, který je 

exprimovaný Sertoliho buňkami. Transplantační pokusy ukázaly, ţe GDNF 

signalizace přes GFRα1 receptor je esenciální pro sebe-obnovu SSC (Naughton et 

al., 2006). U myších SSC (mSSC) aktivuje signalizace GDNF anti-apoptotickou 

PI3K/Akt dráhu a signalizaci rodiny Src kináz, aktivátory Akt signální dráhy (Lee et 

al., 2007; Oatley et al., 2007). 

Myší SSC na podpůrné vrstvě STO buněk v médiu s BSA, proliferovaly po 

přidání GDNF (40ng/ml), GFRα1 (300ng/ml) a FGF2 (1ng/ml). Ze tří různých 

myších linií jedné postačoval k proliferaci pouze GDNF. Faktor IGF1 (insulin-like 

growth factor 1) byl dostatečný pro růst mSSC po dobu šesti měsíců. Ostatní 

testované faktory neměly na kulturu ţádný vliv (LIF, SCF, EGF (epidermal growth 

factor) a Noggin) (Kubota et al., 2004b). Shen et al. (2010) dosáhli stejného výsledku 

s kulturou mSSC na podpůrné vrstvě MEF s přídavky BSA, 10% FSA, FGF2 

(10ng/ml), GDNF (20ng/ml) a GFRα1 (200ng/ml) po dobu tří měsíců. Přidání LIF 

faktoru ke kultuře mSSC na gelatinu s médiem obsahující BSA nemělo na jejich 

proliferaci ţádný vliv (Kanatsu-Shinohara et al., 2007). 

Ebata et al. (2011) kultivovali mSSC na podpůrné vrstvě STO buněk v médiu 

bez séra, ale s BSA a s přídavky GDNF (40ng/ml) a FGF2 (1ng/ml). V krátkodobé 

kultuře faktory zvýšily počet dělení buněk, ale ne celkový počet SSC. Výrazného 

zvýšení jejich počtu dosáhli, pokud při kaţdé pasáţi rozrušili buněčná spojení mezi 

jednotlivými SSC ve shlucích. Tyto buněčné shluky pravděpodobně fungují jako in 

vitro nika, která kontroluje chování SSC. Zároveň také omezuje jejich mnoţství, aby 

nedošlo k nadprodukci. Pokud byly tyto shluky při kaţdé pasáţi rozpojeny, byla 

utlumena tato inhibice a SSC se namnoţily (Ebata et al., 2011). 

Krysí SSC po přídavku GDNF (40ng/ml), GFRα1 (300ng/ml) a FGF2 

(1ng/ml) proliferovaly po sedm měsíců kultivace na STO buňkách v médiu s BSA 

bez séra. IGF1 na ně neměl ţádný vliv, stejně jako LIF, SCF, EGF ani Noggin (Ryu 

et al., 2005). Naopak Dorval-Coiffec et al. (2005) ukázali, ţe krysí SSC exprimují ve 
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velkém mnoţství LIF receptor a předpokládají proto jeho účast na udrţování 

mikroenvironmentální niky. 

SSC kultura byla odvozena i z křeččích varlat. Tato kultura rostla překvapivě 

lépe na lamininem pokrytých miskách neţ na MEF podpůrné vrstvě. Byly přidávány 

faktory EGF (20ng/ml), FGF2 (10ng/ml), GDNF (15ng/ml) a sérum FCS (0,04%) 

(fetal calf serum). Samotný GDNF nebyl dostačující (Kanatsu-Shinohara et al., 

2008). 

SSC pocházející ze skotu ve smíšené kultuře se Sertoliho buňkami nejlépe 

proliferovaly v médiu s přídavkem GDNF (40ng/ml), LIF (100ng/ml), EGF 

(20ng/ml) a FGF2 (10ng/ml). Pokud byly faktory přidávány ke kultuře jednotlivě, 

dosahoval nejlepších výsledků GDNF. Tato kultura byla udrţena po dobu 30 dní a 

počet SSC narostl 10000x. Aponte et al. (2008) předpokládají, ţe GDNF podporuje 

sebe-obnovu a zvyšuje pravděpodobnost přeţití, spíš neţ proliferaci. 
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4. Materiál a metody 

4.1. Materiál 

4.1.1. Živý materiál 

Bakterie One Shot TOP10 Chemically Competent Escherichia coli (Invitrogen) 

Bakterie BL21(DE3) Competent Escherichia coli (BioLabs) 

Primární kultura odvozená z juvenilních varlat samce Xenopus tropicalis 

4.1.2. Materiál pro přípravu plazmidů 

Primery byly navrţeny ze sekvencí cDNA faktorů fgf2 a gdnf získaných 

z internetové databáze Ensembl (www.ensembl.org). Objednány byly od firmy 

Invitrogen a Integrated DNA technologies. Seznam všech pouţitých primerů je 

uveden v tab. 1. Seznam pouţitých enzymů, jejich pufrů a ostatních komponent 

důleţitých pro přípravu plazmidů je v tab. 2. 

Název 

primeru 

Sekvence primeru Teploty pro 

nasednutí 

primeru 

FGF2 F AACTCGAGGCAGCAGGAAGCATCACAAC 60°C  72°C 

FGF2 R GGGATCCACCTACAAAGGGAGTCATCACA 60°C 72°C 

GDNF F AACTCGAGACCCCCTTGCCTTCCAG 57°C 71°C 

GDNF R GGGCCCGCAAGTCAAATACATCCACATT 56°C 70°C 

ODC F GACTGTGCCAGTAAGACGG 60°C 

ODC R GCGGCAGACAGCTTTTGAG 60°C 

GDNF F2 GACCCCCTTGCCTTCCAGCT 64°C 

GDNF R2 TCAAATACATCCACATTTCTTAGCGG 63°C 

Tab. 1 Seznam použitých primerů. Dvě teploty pro nasednutí primerů jsou 

uvedeny v případech, kdy primery kódovaly restrikční místa, která nebyla 

v původním vzorku DNA. První teplota je proto niţší, aby nasedl i kratší 

primer a po dvou cyklech PCR reakce jiţ mohla být teplota zvýšena, aby 

nasedly celé primery včetně restrikčních míst. 

 

http://www.ensembl.org/
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Taq DNA Polymeráza 5U/µl 

LA DNA Polymeráza (Top-Bio) 5U/µl 

Phusion DNA Polymeráza (BioLabs) 2U/µl 

XhoI (G´GATCC) 10U/µl 

BamHI (C´TCGAG) 10U/µl 

EcoRI (G´AATTC) 10U/µl 

SpeI (BcuI) (A´CTAGT) 10U/µl 

T4 DNA Ligáza 10U/µl 

Taq pufr 10x 

LA PCR pufr (Top-Bio) 10x 

Phusion HF pufr (BioLabs) 5x 

Tango pufr 10x 

G pufr 10x 

T4 DNA Ligáza pufr 10x 

dNTP Mix 10mM 

MgCl2 25mM 

DMSO (dimethyl sulfoxid) (Top-Bio)  

PEG 4000 roztok (polyethylene glycol) 50% 

Tab. 2 Seznam použitých enzymů, jejich pufrů a ostatních komponent 

pro přípravu plazmidů. Pokud není uvedeno jinak, je produkt zakoupen od 

firmy Fermentas. 

Pouţité vektorové systémy 

 CloneJET PCR Cloning Kit (pJET1.2/blunt, 2974bp) (Fermentas), viz obr. 10 

 pGEM-T Easy Vector Systems (3015bp) (Promega), viz obr. 11 

 pET-15b Vector (5708bp) (Novagen), viz obr. 12 
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Obr. 10 Schématické znázornění plazmidu pJET1.2. 

 

 

 

Obr. 11 Schématické znázornění plazmidu pGEM-T Easy. 
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Obr. 12 Schématické znázornění plazmidu pET-15b. 

BFM (bromfenolová modř) 

 50% glycerol 

 0,13M EDTA-NaOH 

 0,12% BFM 

1 mg/ml EtBr (etidiumbromid) v H2O 

2 mg/ml krystalová violeť v H2O 

Krystalvioleť 6x vzorkový pufr 

 30% glycerol 

 20mM EDTA (ethylenediaminetetraacetate) 

 100g/ml krystalová violeť 
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5x TBE (tris-borát-EDTA), pH 8,0 

 200mM Tris 

 10mM EDTA 

 450mM H3BO3 

Ampicilin (100µg/ml agaru) 

X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside) solution, 20mg/ml 

(Fermentas) 

S. O. C. médium (Invitrogen) 

GeneRuler DNA Ladder Mix(Fermentas) 

GeneRuler 100bp Plus DNA Ladder (Fermentas) 

MassRuler DNA Ladder (Fermentas) 

4.1.3. Materiál pro expresi proteinu 

IPTG (isopropyl Y-D-1-thiogalaktopyranosid) solution ready-to-use, 100mM 

(Fermentas) 

Protease Inhibitors Coctail (Sigma-Aldrich) 

1M KH2PO4, pH 7,4 

 40,83g KH2PO4 

 Do 300ml H2O 

10X PBS (phosphate buffered saline) 

 40g NaCl 

 250ml 1M KH2PO4 

 Do 500ml H2O 

Ekvilibrační pufr, pH 8,0 

 10ml 10x PBS 

 40ml H2O 
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2,5M imidazol 

 1,7g C3H4N2 v 10ml H2O 

Promývací pufr, pH 8,0 

 8ml 10x PBS 

 32ml H2O 

 80µl 2,5M Imidazol 

10M NaCl  

 0,117g NaCl v 200µl H2O 

Eluční pufr, pH 8,0 

 8ml 10x PBS 

 28ml H2O 

 4ml 2,5M Imidazol 

2x vzorkový pufr 

 2,4ml Tris/HCl, pH 6,8 

 2ml 10% SDS (sodium dodecyl sulfate) 

 1ml glycerol 

 0,1ml (10mg BFM, 1ml Tris/HCl pH 6,8) 

 0,5ml H2O 

 72mg DTT (dithiothreitol) 

10x elektrodový pufr 

 30,3g Tris 

 144g glycin 

 10g SDS 

 Do 1l H2O 
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Sušící roztok 

 200ml metanol 

 30ml glycerol 

 Do 1l H2O 

Barvící roztok 

 1g Coomassie Brilliant Blue-250 

 200ml metanol 

 100ml kyselina octová 

 Do 1l H2O 

30% akrylamid 

 30g akrylamid 

 0,8g BIS 

 Do 100 ml H2O 

10% SDS (sodium dodecyl sulfate) 

 1g SDS ve 100ml H2O 

0,75M Tris/HCl, pH 8,8 

 22,75g Tris v 250ml H2O 

0,25M Tris/HCl, pH 6,8 

 3g Tris v 100ml H2O 

10% persíran amonný (PA), vţdy čerstvý 

 0,1g PA v 1ml H2O 

PageRuler Plus Prestained Protein Ladder (Fermentas) 

2/3 PBS viz tkáňové kultury 

2-mercaptoethanol (Sigma-Aldrich) 
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4.1.4. Materiál pro práci s tkáňovou kulturou 

Kultivační médium 

150ml L-15 Leibovitz (Sigma-Aldrich) 

30ml RPMI 1640 (16,4mg/ml) HEPES modification (Roswell park Memorial 

institute; 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid, Sigma-

Aldrich) 

30ml FBS (Sigma-Aldrich) 

3ml glutamin (25mg/ml) (Sevapharma) 

7,8ml 7,5% NaHCO3 (Sevapharma) 

225µl gentamycin (80mg/ml) (Veterinární lék) 

229ml deionizovaná H2O 

2/3 PBS 

 30ml 10x PBS 

 Do 450ml H2O 

Trypsin-EDTA solution 10x (Sigma-Aldrich) 

4% paraformaldehyd, pH 7,3 

 25ml paraformaldehyd 

 225ml 2/3 PBS 

15mM NH4Cl 

 0,4g v 0,5l 2/3 PBS 

DAPI (4,6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride) BioReagent, (Sigma-Aldrich) 

4.1.5. Použité komerční kity 

CloneJET PCR Cloning Kit (Fermentas) 

Gel/PCR DNA Fragments Extraction Kit (Geneaid) 

His-Select Spin Columns (Sigma-Aldrich) 

pGEM-T Easy Vector System (Promega) 
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RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas) 

Zyppy Plasmid Miniprep Kit (Zymo research) 

 

Veškeré izolace a přečišťování DNA (plazmidů) byly eluovány do injekční 

H2O místo elučního pufru. 

4.1.6. Použité přístroje 

Analytické váhy Explorer pro (Ohaus) 

CCD (charge coupled device) černobílá kamera SPT-M320CE (Sony Corporation) 

Centrifuga Hettich Universal 32 R (Hettich Zentrifugen) 

Centrifuga MiniSpin Plus (Eppendorf) 

Centrifuga MPW-360 (Mechanika Precyzyjna) 

Centrifuga Multi-spin MSC-3000 (Biosan) 

CO2 inkubátor Sanyo MCP-18AIC (UV) (Sanyo electric) 

Elektroforetický zdroj Consort E122 (Consort) 

Elektroforetický zdroj Power station 300 (Labnet Internacional) 

Elektroforetický zdroj PowerPac Basic Power Supply (Bio-Rad) 

Flow box EM Box 120 (Schoeller Instruments) 

Inverzní mikroskop Olympus IX 71 (Olympus) 

Inverzní mikroskop Olympus IX 81 CellR (Olympus) 

Inverzní mikroskop Wilovert (WILL Wetzlar) 

Minishaker MS1(Sigma-Aldrich) 

NanoDrop ND-1000 

pH metr GRYF208 (Gryf HB) 

Spektrofotometr UV-1650 PC (Shimadzu) 

Termocyklér PTC-100 (Bio-Rad) 
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Termocyklér Techne FTGRAD FD (Techne) 

Třepací inkubátor NB-205 (Biotek) 

Třepačka Eppendorf Thermomixer comfort (Eppendorf) 

Ultrasonic Processor UP50H (Hielscher) 

UV Transiluminátor TS-20E (UVP) 

Váha V1mg (Acculab) 

Vodní lázeň Techne TE 10D Tempette (Techne) 

Vortex Ika Works (Ika Works) 

4.2. Metody 

4.2.1. PCR (polymerase chain reaction) 

PCR reakce byly pouţity pro amplifikaci konkrétní sekvence cDNA připravené z 

RNA izolované z příslušných orgánů Xenopus tropicalis. RNA byla odebírána 

z laboratorních zásob skladovaných v tekutém dusíku. Pro přípravu prvního vlákna 

cDNA byl pouţit RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis kit. 

4.2.1.1. Příprava PCR směsi s Taq DNA Polymerázou a teplotní 

podmínky PCR reakce 

PCR reakce pro Taq DNA Polymerázu byla namíchána podle tab. 3. Celá reakce byla 

převrstvena několika kapkami oleje. 

10x Taq pufr (bez MgCl2) 5µl 

25mM MgCl2 3µl 

dNTP Mix (10mM) 1µl 

F primer (25µM) 2µl 

R primer (25µM) 2µl 

cDNA 1µl 

Taq DNA polymeráza (5U/µl)  1µl 

H2O do 50µl 

Tab. 3 Složení PCR směsi pro PCR reakci s Taq DNA Polymerázou. 
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Nastavení termocykléru bylo provedeno podle tabulky. Pro kontrolní gen odc 

(ornithine decarboxylase 1) byla pouţita teplota 60°C. Pro primery FGF2 F/R a 

GDNF F/R byly první dva cykly nastaveny na niţší teplotu pro nasednutí primerů 

díky nepřítomnosti restrikčních míst v sekvenci cDNA. Ostatní cykly uţ probíhaly 

s vyšší teplotou, protoţe primery jiţ mohly nasednout na nově vzniklá vlákna 

obsahující restrikční místa. Pro FGF2 F/R byly tyto teploty 60°C a 70°C, pro GDNF 

F/R 56°C a 70°C (viz tab. 4). 

95°C 3 minuty 1x 

95°C 1 minutu  

35x Individuální teplota primerů 2 minuty 

72°C 2 minuty 

72°C 5 minut 1x 

Tab. 4 Teplotní podmínky PCR reakce s Taq DNA Polymerázou. 

4.2.1.2. Příprava PCR směsi s LA DNA Polymerázou a teplotní 

podmínky PCR reakce 

PCR reakce pro LA DNA Polymerázu byla namíchána podle tab. 5. Po převrstvení 

reakce olejem byla ponechána v termocykléru nastaveném podle tab. 6. 

10x LA PCR pufr (s MgCl2) 5µl 

DMSO 1µl 

dNTP Mix (10mM) 2,5µl 

F primer (25µM) 0,6µl 

R primer (25µM) 0,6µl 

cDNA/templátová DNA Ne víc neţ 500ng 

LA DNA polymeráza (5U/µl) 0,5µl 

H2O do 50µl 

Tab. 5 Složení PCR směsi pro PCR reakci s LA DNA Polymerázou. 
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94°C 60 sekund 1x 

94°C 15 sekund  

2x 60°C (FGF2), 

56°C (GDNF) 

30 sekund 

68°C 2 minuty 

94°C 15 sekund  

33x 70°C (FGF2 i GDNF) 30 sekund 

68°C 2 minuty 

68°C 5 minut 1x 

Tab. 6 Teplotní podmínky PCR reakce s LA DNA Polymerázou. 

4.2.1.3. Příprava PCR směsi s Phusion DNA Polymerázou a teplotní 

podmínky PCR reakce 

Phusion DNA Polymeráza byla pouţita s primery GDNF F2/R2 pro amplifikaci 

fragmentu vloţeného do vektoru pGEM-T Easy. Reakční směs byla namíchána podle 

tab. 7 a převrstvena olejem. Termocyklér byl nastaven podle tab. 8. 

5x Phusion HF pufr (s MgCl2) 10µl 

dNTP Mix (10mM) 1µl 

GDNF F2 primer (25µM) 2µl 

GDNF R2 primer (25µM) 2µl 

Plasmid DNA 1ng 

Phusion DNA polymeráza (2U/µl) 0,5µl 

H2O do 50µl 

Tab. 7 Složení PCR směsi pro PCR reakci s Phusion DNA Polymerázou. 

98°C 30 sekund 1x 

98°C 10 sekund  

30x 60°C 30 sekund 

72°C 30 sekund 

72°C 10 minut 1x 

Tab. 8 Teplotní podmínky PCR reakce s Phusion DNA Polymerázou. 



45 

 

4.2.2. Restrikce 

Restrikce pomocí restrikčních endonuleáz byla pouţita pro vytvoření kompatibilních 

míst pro ligování potřebného fragmentu do plazmidu a také ke kontrole správné 

délky fragmentu na elektroforéze. Pro vytipování vhodných podmínek při dvojí 

restrikci bylo pouţito stránek www.fermentas.com/en/tools/doubledigest (viz tab. 9). 

Na 1µg plazmidu bylo za normálních podmínek počítáno 5U restriktázy. 

XhoI + BamHI 2x 10x Tango pufr, 2x BamHI 37°C, 2 hodiny 

XhoI + EcoRI 2x 10x Tango pufr 37°C, 2 hodiny 

XhoI + BcuI 1x 10x G pufr, 2x Xho I, 2x BcuI 37°C, 2 hodiny 

Tab. 9 Podmínky restrikčních reakcí pro dvojí restrikce. 

4.2.3. Ligace 

Mnoţství DNA přidané do reakce bylo vypočítáno podle následujícího vzorce, pro 

ekvimolární poměr konců 3:1 (inzert:vektor). 

 

Ligační směs byla namíchána podle tab. 10 a reakce byla inkubována při 

22°C 10 minut u kohézních konců, nebo 1 hodinu u tupých konců. Následovala 

teplotní inaktivace enzymů při 65°C, 10 minut. 

Lineární vektor 20 – 100ng 

Inzert 3:1 (inzert:vektor) 

10x T4 DNA Ligáza pufr 2µl 

50% PEG 4000 roztok Jen u tupých konců, 2µl 

T4 DNA Ligáza (1U/µl) 0,2µl 

H2O do 20µl 

Tab. 10 Složení ligační směsi. 

http://www.fermentas.com/en/tools/doubledigest
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4.2.4. Klonování plazmidů 

Všechny pouţité vektorové systémy obsahují ampicilinovou rezistenci, jejich 

inkubace tedy probíhala na agarových miskách s přídavkem ampicilinu 100µg/ml 

v termostatu při 37°C. V případě vektoru pGEM-T Easy se na agarové plotny 

přidávalo IPTG (10µl) a X-Gal (100µl). Příprava a klonování plazmidů bylo 

prováděno v bakteriích TOP 10 Chemically Competent Escherichia coli. 

Do 25µl bakteriální suspenze byly přidány 2µl ligační směsi. Po 30 minutové 

inkubaci na ledu proběhl teplotní šok při 42°C na 45 sekund následovaný opětovným 

vychlazením na ledu na 2 minuty. Po přidání 200µl S. O. C. média byla kultura 

inkubována na třepačce 1 hodinu při 37°C. Po transfekci byly bakterie vysety na 

agarové plotny s ampicilinem a ponechány přes noc v termostatu, 37°C. 

Druhý den byly vybrané kolonie přečárkovány a po dostatečném nárůstu 

vyizolovány vzniklé plazmidy pomocí Zyppy Plasmid Miniprep Kitu. Koncentrace 

byla přeměřena na nanodropu při vlnové délce 260nm. 

4.2.5. Elektroforéza 

Pro ověření velikosti fragmentů byl pouţit agarózový gel s přídavkem 1/1000 EtBr a 

ke vzorku se přidávala 1/4 objemu BFM. Pro fragmenty růstových faktorů byly 

pouţity 0,7% a pro plazmidy 1,2% agarózové gely. Po zatuhnutí byly gely zality 

v aparatuře 1x TBE pufrem a do jamek byly naneseny vzorky (asi 35µl). Jako 

velikostní markery byly pouţívány GeneRuler DNA Ladder Mix, GeneRuler 100bp 

Plus DNA Ladder nebo MassRuler DNA Ladder od firmy Fermentas. Elektroforéza 

probíhala ze začátku při 80V a po vcestování vzorků do gelu bylo napětí zvýšeno na 

120V. Velikost fragmentů byla zkontrolována na UV transiluminátoru a gely 

nasnímány pomocí CCD kamery. 

4.2.6. Izolační elektroforéza 

Postup byl obdobný jako u klasické elektroforézy, ale do gelu se místo EtBr 

přidávala krystalová violeť v koncentraci 6μg/ml a ke vzorku 1/6 krystalvioleť 
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vzorkového pufru. DNA prouţek o ţádané velikosti byl vyříznut z gelu skalpelem a 

DNA byla vyizolována pomocí Gel/PCR DNA Fragments Extraction Kitu. 

4.2.7. Exprese proteinu 

Pro expresi proteinu byly pouţity expresní bakterie BL21 Competent Escherichia 

coli. Primární kultura byla zaočkována do 3ml tekutého média TPB (tryptose 

phosphate broth) s ampicilinem (100µg/ml) a inkubována při 30°C na třepačce při 

230g přes noc. 

Druhý den byla narostlá primární kultura přelita do 100ml tekutého média 

s ampicilinem a při 37°C, 230g byla ponechána růst aţ do ţádané optické denzity 

(OD) 0,6 – 0,8. Měření OD probíhalo kaţdou hodinu na spektrofotometru při vlnové 

délce 600nm. Jako blank bylo pouţito tekuté médium s ampicilinem. Pro indukci 

exprese proteinu bylo do kultury přidáno IPTG ve výsledné koncentraci 0,5mM. 

Inkubace probíhala v termostatu při 37°C po dobu 5 hodin. Následně byla kultura 

uskladněna v ledničce přes noc. 

Třetí den byla bakteriální kultura centrifugována 15 minut při 9000g, 4°C. 

Supernatant byl slit a peleta resuspendována v 1ml ekvilibračního pufru (připraveno 

podle protokolu kitu His-select Spin Columns, Sigma-Aldrich). Po přidání 10µl 

Protease Inhibitors Coctail (Sigma-Aldrich) na 1ml ekvilibračního pufru byla kultura 

sonikována 10x 15s při amplitudě 80. Následovala 30 minutová centrifugace při 4°C, 

14000g. Vloţením protein kódující sekvence do plazmidu pET-15b byl po expresi 

proteinu získán histidinový tag na N-konci proteinu. Protein s histidinovým tagem 

pak můţe být izolován ze supernatantu pomocí chromatografie na His-Select Spin 

Columns. Eluce byla prováděna na tři části po 200µl elučního pufru. Vyizolovaný 

protein byl dialyzován proti 2/3 PBS s 15mM 2-mercaptoethanolem v chladné 

místnosti přes noc a zamraţen v -80°C s 0,1% BSA. Koncentrace proteinu byla 

stanovena pomocí nanodropu při vlnové délce 280nm. 
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4.2.8. SDS-Polyakrylamidová gelová elektroforéza (PAGE) 

4.2.8.1. Příprava vzorků 

Vzorky pro elektroforetickou analýzu exprese proteinu byly odebrány následovně 

podle tab. 11. 

Před indukcí IPTG 1ml 

Po první centrifugaci, supernatant 1ml 

Resuspendovaná peleta po první centrifugaci 30µl 

Po sonikaci a centrifugaci, supernatant 10µl 

Průtok z kolonky při nanášení proteinu 30µl 

Průtok při promývání kolonky 30µl 

Eluce 1 30µl 

Eluce 2 30µl 

Eluce 3 30µl 

Tab. 11 Seznam odebraných vzorků pro SDS-PAGE během exprese 

faktoru. 

První dva vzorky byly centrifugovány, slity a resuspendovány v 30µl H2O. 

Všechny vzorky byly smíchány s 2x vzorkovým pufrem v poměru 1:1 a povařeny na 

97 °C, 10 minut. 

4.2.8.2. Příprava gelů 

Po sestavení nástavců pro přípravu gelů byl namíchán 15% separační gel podle tab. 

12 a nanesen do rámu. Separační gel byl zalit vrstvou vody a ponechán zatuhnout 

přibliţně 20 – 30 minut. Horní vrstva vody byla odsáta a na gel byl nanesen 5% 

zaostřovací gel s ponořeným hřebenem připravený podle tab. 13. 
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30% akrylamid 10ml 

0,75M Tris/HCl pH 8,8 10ml 

10% SDS 200µl 

TEMED (tetramethylethylenediamine) 5µl 

10% persíran amonný 200µl 

Tab. 12 Složení 15% separačního polyakrylamidového gelu. 

30% akrylamid 1ml 

H2O 2ml 

0,25M Tris/HCl pH 6,8 3ml 

10% SDS 100µl 

TEMED 5µl 

10% persíran amonný 90µl 

Tab. 13 Složení 5% zaostřovacího polyakrylamidového gelu. 

4.2.8.3. SDS-PAGE 

Gely byly vloţeny do aparatury a zality přibliţně 250ml 1x elektrodovým pufrem. 

Byl odstraněn hřeben a naneseny vzorky přibliţně po 20µl. Jako marker byl pouţit 

5µl PageRuler Plus Prestained Protein Ladder. Aparatura byla spuštěna při 110V a 

po té, co vzorky dosáhly separačního gelu, bylo napětí zvýšeno na 140V. Kdyţ se 

čelo dostalo aţ na konec gelu, byla aparatura vypnuta, gely vyjmuty a 3x 

propláchnuty vodou. Gely byly ponořeny do barvícího roztoku a ponechány na 

třepačce přes noc. 

Druhý den byl ke gelům podle potřeby přidáván a odebírán odbarvovací 

roztok aţ do odbarvení pozadí gelu přibliţně 2 hodiny. Gely se nechaly 15 minut 

v sušícím roztoku a následně byly vloţeny mezi dva celofány a ponechány 

zaschnout. 
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4.2.9. Kultivace tkáňové kultury 

4.2.9.1. Rozmražení kultury 

Buňky byly rozmraţeny z tekutého dusíku pod tekoucí vodou. Po přidání 8ml 

čerstvého kultivačního média byly centrifugovány při 900g 5 minut. Supernatant byl 

odlit a buňky resuspendovány v 1ml kultivačního média, který byl přidán do láhve 

s 20ml kultivačního média. Inkubace probíhala v termostatu při 28°C v atmosféře 6% 

CO2. 

4.2.9.2. Pasážování a vysetí na destičky 

Pasáţování kultury probíhalo pomocí 1x Trypsin-EDTA naředěného v 2/3 PBS, 

který byl aplikován přímo na buňky. Přibliţně po 5 minutách se buňky dostatečně 

pustily povrchu láhve a bylo moţné je přenést do připraveného čerstvého 

kultivačního média ve zkumavce, které zastavilo působení trypsinu. Následovala 

centrifugace při 900g, 10 minut. Supernatant byl slit a buňky resuspendovány v 1ml 

nového kultivačního média. 

Buňky byly následně spočítány pomocí Bűrkerovy komůrky a vysety do 24 

důlkových destiček v koncentraci 5000 buněk na důlek. Bylo pouţito tří destiček, 

kdy první byla pouţita jako kontrolní a fixována v první den pokusu. Do média v 

kontrolní destičce nebyl přidáván ţádný protein, ale bylo pouţito obou druhů média 

(viz dále). Další dvě destičky se lišily pouţitým médiem. Zatímco v jedné destičce 

bylo vţdy čerstvé kultivační médium, tzv. nekondiciované médium, v druhé destičce 

byla k čerstvému kultivačnímu médiu přidávána polovina zfiltrovaného média 

odebraného od narostlých buněk, které v něm jiţ týden rostly, tzv. kondiciované 

médium. Zbylé buňky byly vráceny do původní láhve s kondiciovaným médiem. 

4.2.9.3. Přidání faktoru a snímání živých buněk 

Po 24 hodinové kultivaci bylo vyměněno médium v důlkách a přidán zfiltrovaný 

připravený protein ve zvyšujícím se mnoţství: 0; 2,5; 25; 50 a 250ng/ml. Pouţité 

koncentrace byly vybrány na základě publikace Levenstein et al. (2006). Po dobu 
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šesti dnů bylo kaţdých 24 hodin nasnímáno vţdy stejné místo v jednotlivých důlcích 

na mikroskopu Olympus IX 81 CellR pod fázovým kontrastem. 

4.2.10. Fixace a barvení 

Kontrolní destička byla fixována první den pokusu, 24 hodin po pasáţování, druhé 

dvě destičky šestý den pokusu. Fixace proběhla pomocí 4% paraformaldehydu po 

dobu 20 – 30 minut naneseného na buňky po odebrání média. Po důkladném promytí 

2/3 PBS byl k buňkám přidán na 5 minut 15mM chlorid amonný a následovalo 

opětovné promytí 2/3 PBS. Buňky byly nabarveny 1/2000 DAPI v H2O na 1 minutu 

a po promytí 2/3 PBS ponechány ve vodě. Nasnímání DAPI nabarvených buněk 

probíhalo na mikroskopu Olympus IX 71. 
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5. Výsledky 

5.1. Příprava plazmidů 

5.1.1. Navržení primerů 

V internetové databázi Ensembl byla nalezena cDNA sekvence vybraných faktorů 

fgf2 (viz obr. 13) a gdnf (viz obr. 14) pro Xenopus tropicalis. Gdnf se zde vyskytuje 

ve dvou variantách (ENSXETT00000010369, ENSXETT00000055216) s různými 

koncovými sekvencemi. Vzhledem k tomu, ţe druhá varianta neobsahuje stop kodón, 

zvolila jsem variantu první (ENSXETT00000010369). 

ATGGCAGCAGGAAGCATCACAACCCTACCAACCGAATCTGAGGATGGAAACAC

TCCTTTCCCACCGGGGAACTTTAAGGACCCCAAGAGGCTCTACTGCAAGAATG

GGGGCTACTTCCTCAGGATTAACTCAGACGGGAGAGTGGACGGATCAAGGGAT

AAAAGTGACTTACACATAAAATTACAGCTACAAGCAGTAGAGCGGGGAGTGGT

ATCAATAAAGGGAATCACTGCAAATCGCTACCTTGCCATGAAGGAAGATGGGA

GATTAACATCGCTGAAGTGTATAACAGATGAATGCTTCTTTTATGAACGATTG

GAAGCTAATAACTACAACACTTACCGGTCTCGGAAAAACAACAGCTGGTATGT

GGCACTAAAGCGAACTGGGCAGTATAAAAATGGATCGACCACTGGACCAGGAC

AAAAAGCTATTTTGTTTCTCCCAATGTCAGCAAAAAGCTGA 

Obr. 13 Sekvence cDNA pro gen fgf2. Kód v internetové databázi Ensembl 

je ENSXETT00000003347. Sekvence obsahuje 465bp, které kódují 154 

AMK. 

ATGAAGTTATGGGCTATTCTGGCTGTCTGTATTTTGCTGCTAAGCTCTGCATC

CAGCACCCCCTTGCCTTCCAGCTGGTTGGCTGGTAAGAAGAGATCTCACCTTC

CAGACCCTCAAGAAGGAGAGGACCAAGTTTTGGGGATGGATGGGGCAGTTCCT

GAAGATCCCACTGCCAATATGGCAAAACAGGATCAACAAACTTACACTGAGAT

ACCCGATGACTATCCAGACCAGTTCGACGACGTACTGGAGTTTATTCAAGACA

CCATCAAAAGACTGAGAAGGTCGTCCAACAAGCAGCCTCCCTCCCGGCGAGAC

AGAGGAAGGCAAAGCCTCGCAGCAAATACTCAGATCTCCAGTAAAAAGACTGT

TAAAGACCGAAAGCGGAAAAACAAAGGCTGCGTCCTCAGGGAGATCCATTTGA

ACGTGACGGACTTGGGTTTAGGCTACGAAACCAAGGAGGAGCTGAAATTTCGG

TACTGCAGTGGATCCTGCAACAATCCAGAGACAACGTACGACCAAATTTTAAA

AAACCTGACGATAAAGAAAAAGTTGGTCAATGACAAGGTGAAGCAGGCTTGTT

GTAGGCCGATCGCCTTCGATGACGATCTTTCGTTCTTGGATGATAATCTAGTT

TATCACACCTTGAAACAACATTCCGCTAAGAAATGTGGATGTATTTGA 

Obr. 14 Sekvence cDNA pro gen gdnf. Kód v internetové databázi Ensembl 

je ENSXETT00000010369. Sekvence obsahuje 684bp, které kódují 227 

AMK. 
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GDNF je proteolyticky štěpen za 95 aminokyselinou, primery byly tedy 

navrţeny tak, aby vzniklá sekvence neobsahovala odštěpenou část. Pro expresi 

proteinů byl vybrán plazmid pET-15b (5708bp), který obsahuje ampicilinovou 

resistenci a jím exprimované proteiny mohou být purifikovány pomocí tzv. his tagu. 

Faktor FGF2 díky své nekonvenční sekreci není post-translačně modifikován. Faktor 

GDNF sice obsahuje dvě místa pro N-glykosilaci, ale tato modifikace není pro jeho 

funkci esenciální. 

V Laboratoři vývojové biologie byl k dispozici pET-15b s jiţ zaklonovaným 

fragmentem pro gen ahnak (2700bp), který byl vloţen mezi restrikční místa XhoI – 

BamHI (viz obr. 15). Fragmenty musely být tedy ligovány do stejných restrikčních 

míst. V sekvenci gdnf se vyskytuje restrikční místo pro BamHI, a tak byl jeho druhý 

primer navrţen na tupou ligaci. 

 

Obr. 15 Elektroforetická analýza restrikční reakce vektoru pET-15b 

obsahujícího inzert ahnak. Štěpení proběhlo pomocí dvou restrikčních 

endonukleáz XhoI a BamHI. Jako marker byl pouţit GeneRuler DNA 

Ladder Mix. 

5.1.2. Příprava cDNA a optimalizace PCR 

GDNF i FGF2 byly popsány jako důleţité neurotrofické faktory, jako první RNA pro 

přípravu cDNA byla tedy zvolena RNA mozku Xenopus tropicalis, pouţit byl 

RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit. 
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K PCR reakci byla pouţita Taq DNA Polymeráza a jako kontrolní gen slouţil 

odc (250bp, ornithine decarboxylase 1), jehoţ primery jiţ byly v Laboratoři vývojové 

biologie vyzkoušené a spolehlivé. Teplota pro nasednutí primerů byla pro odc 60°C, 

pro fgf2 60°C a 72°C a pro gdnf 56°C a 70°C. Z těchto reakcí vycházel pouze 

kontrolní gen odc (viz obr. 16) a ani gradientová PCR reakce neměla ţádný výsledek. 

 

Obr. 16 Elektroforetická analýza PCR reakce z cDNA mozku pro gdnf a 

odc. Jako marker byl pouţit MassRuler DNA Ladder. 

Další cDNA byla připravena z RNA varlat Xenopus tropicalis. PCR reakce 

byly namíchány stejně jako v předešlém případě. PCR pro fgf2 fungovalo velmi 

dobře, ale gdnf opět nebyl namnoţen. Gradientová PCR pro teploty nasednutí 

primerů 60,4°C, 65,3°C a 69,6°C neměla na amplifikaci GDNF ţádný vliv, vznikly 

pouze nespecifické produkty (viz obr. 17). 

Nakonec byly připraveny cDNA z RNA varlete a z RNA pulce Xenopus 

tropicalis. PCR byla opět namíchána s Taq DNA polymerázou. Kontrolní gen odc 

byl amplifikován bez problémů a gdnf měl signál znatelnější u cDNA z pulce (viz 

obr. 18). Fragmenty fgf2 (z cDNA varlat) a gdnf (z cDNA pulce) byly vyříznuty 

z izolačního gelu a přečištěny pomocí Gel/PCR DNA Fragments Extraction Kitu. 
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Obr. 17 Elektroforetická analýza gradientové PCR reakce z cDNA 

varlat pro geny fgf2 a gdnf. Pouţité teploty byly 60,4°C; 65,3°C a 69,6°C. 

Vzorky 1 – 3 jsou PCR reakce pro gen fgf2 a vzorky 4 – 6 jsou reakce pro 

gen gdnf. Na levo vţdy nejmenší teplota nasednutí primerů, na pravo 

nejvyšší. Jako marker byl pouţit MassRuler DNA Ladder. 

 

Obr. 18 Elektroforetická analýza PCR reakce z cDNA z varlat a pulce 

pro gen gdnf. Vzorek 1 je PCR z cDNA varlat a vzorek 2 z cDNA pulce. 

Jako marker byl pouţit GeneRuler 100bp Plus DNA Ladder. 

5.1.3. Ligování do plazmidů pJET1.2/pGEM-T Easy a sekvenace inzertů 

5.1.3.1. FGF2 

Fragmenty byly nejdříve ligovány do plazmidu pJET1.2 (2974bp) a transfekovány do 

bakterií One Shot TOP10 Chemically Competent Escherichia coli. Po přečárkování 6 
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kolonií, byly plazmidy vyizolovány pomocí kitu Zyppy Plasmid Miniprep a po dvojí 

restrikci enzymy XhoI a BamHI zkontrolovány na 1,2% agarózovém gelu (viz obr. 

19). 

 

Obr. 19 Elektroforetická analýza restrikční reakce plazmidu pJET-1.2 

se zaklonovanou sekvencí genu fgf2. Ke kaţdému vzorku byl nanesen 

původní vyizolovaný plazmid před restrikcí. Štěpení proběhlo pomocí dvou 

restrikčních endonukleáz XhoI a BamHI. Jako marker byl pouţit GeneRuler 

DNA Ladder Mix. 

Pro následující práci byl zvolen klon číslo 2. Fragment fgf2 byl vyštěpen 

z plazmidu restrikcí XhoI a BamHI, stejně jako fragment genu pro ahnak z vektoru 

pET-15b. Plazmid pET-15b a inzert fgf2 byly vyizolovány z gelu a spojeny ligační 

reakcí. Po transfekci bylo přečárkováno šest kolonií, jejichţ elektroforetická analýza 

ukázala, ţe pouze klony 3 a 4 obsahují správně veliký inzert (viz obr. 20). Tyto klony 

byly odeslány k sekvenaci, přibliţně 500ng v 13µl H2O. 
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Obr. 20 Elektroforetická analýza restrikční reakce vektoru pET-15b 

s vloženou sekvencí pro gen fgf2. Štěpení proběhlo pomocí dvou 

restrikčních endonukleáz XhoI a BamHI. Jako marker byl pouţit GeneRuler 

DNA Ladder Mix. 

Výsledky byly zpracovány v programu BioEdit. Ukázalo se, ţe v obou 

fragmentech jsou časté mutace a tří bázové delece. Celý postup, včetně namnoţení 

sekvence genu z cDNA, byl tedy opakován pomocí přesnější LA DNA Polymerázy. 

Tentokrát byl pouţit vektor pGEM-T Easy. Z přečárkovaných 15 kolonií bylo na 

základě elektroforetické analýzy vybráno několik klonů, které byly odeslány 

k sekvenaci: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 a 15 (viz obr. 21). Pouze klon číslo 15 

neobsahoval ţádnou nesynonymní mutaci. 
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Obr. 21 Elektroforetická analýza restrikční reakce plazmidu pGEM-T 

Easy s vloženou sekvencí pro gen fgf2. Štěpení proběhlo pomocí dvou 

restrikčních endonukleáz XhoI a BamHI. Jako marker byl pouţit GeneRuler 

100bp Plus DNA Ladder. 

5.1.3.2. GDNF 

Po zaklonování gdnf amplifikátu z PCR reakce, kde byla jako templát přítomna 

cDNA z pulce, do pGEM-T Easy vektoru (3015bp) bylo přečárkováno 8 kolonií. 

Sekvenace vyizolovaných plazmidů však ukázala, ţe všechny obsahovaly zásadní 

mutace v sekvenci. Po opětovné ligaci bylo následně získáno 12 klonů. Pouze klon 

číslo 4 nesl správnou sekvenci (viz obr. 22). 
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Obr. 22 Elektroforetická analýza restrikční reakce plazmidu pGEM-T 

Easy s vloženým inzertem genu gdnf. Štěpení proběhlo pomocí restrikční 

endonukleázy EcoRI, která štěpí plazmid z obou stran kódující sekvence. 

Jako marker byl pouţit MassRuler DNA Ladder. 

5.1.4. Ligování do pET-15b 

5.1.4.1. FGF2 

Po ligování fgf2 amplifikátu do pET-15b vektoru (5708bp) bylo následně vybráno 16 

kolonií, které byly zkontrolovány na elektroforéze (viz obr. 23a/b). Všechny 

obsahovaly fragment o ţádané velikosti a šest z nich bylo odesláno na sekvenaci. Tři 

klony byly bez mutace – 6, 8 a 15. Plazmid číslo 15 byl tedy vyizolován a 

transfekován do expresních bakterií BL21 Competent Escherichia coli. 
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Obr. 23a Elektroforetická analýza restrikční reakce plazmidu pET-15b 

s vloženou sekvencí pro gen fgf2. Štěpení proběhlo pomocí dvou 

restrikčních endonukleáz XhoI a BamHI. Jako marker byl pouţit GeneRuler 

DNA Ladder Mix. 

 

Obr. 23b Elektroforetická analýza restrikční reakce plazmidu pET-15b 

s vloženou sekvencí pro gen fgf2. Štěpení proběhlo pomocí dvou 

restrikčních endonukleáz XhoI a BamHI. Jako marker byl pouţit GeneRuler 

DNA Ladder Mix. 
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5.1.4.2. GDNF 

Sekvence gdnf obsahuje restrikční místo pro BamHI, jeho vyštěpení z vektoru 

nemohlo být proto provedeno stejně jako u fgf2. Byla pouţita restriktáza EcoRI, jejíţ 

restrikční místo se nachází v plazmidu pGEM-T Easy hned za místem pro vloţení 

inzertu. Inzert byl vyštěpen a po přečistění ligován do plazmidu pET-15b. Tato 

ligace byla dvoukroková a před druhým krokem byly konce DNA molekuly zatupeny 

pomocí kitu CloneJET PCR Cloning. Protoţe nebyly získány ţádné kolonie a ani 

výměna restriktázy EcoRI za BcuI nepřinesla změnu, upustilo se od dvoukrokové 

ligace a fragment i vektor byly před ligací tupeny z obou stran, ale beze změny. 

Nakonec byly navrţeny další primery, GDNF F/R2, k PCR amplifikaci 

fragmentu gdnf z plazmidu (viz obr. 24). Díky pouţití Phusion DNA Polymerázy jiţ 

nemusel být vzniklý fragmentu dále tupen, protoţe Phusion DNA polymeráza nedělá 

oligo-A přesahy. Bylo tak získáno mnohem větší mnoţství fragmentu, neţ 

v předchozích případech. Plazmid pET-15b byl po restrikci a přečistění zatupen buď 

pomocí CloneJET kitu nebo pomocí Phusion DNA polymerázy a ligace byla 

provedena Rapid DNA Dephos & Ligation kitem. Ani v těchto případech nevznikly 

ţádné kolonie. 

 

Obr. 24 Elektroforetická analýza gradientové PCR reakce z plazmidu 

pGEM-T Easy s vloženou sekvencí pro gen gdnf pomocí primerů GDNF 

F/R2. Jako marker byl pouţit GeneRuler DNA Ladder Mix. 
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5.2. Exprese proteinu FGF2 

Po zaklonování plazmidu pET-FGF2 do expresních, chemicky kompetentních 

bakterií Escherichia coli, kmen BL21 vyrostlo 8 kolonií. Izolované plazmidy byly 

poslány na sekvenaci. Pouze klon číslo 3 obsahoval v sekvenci mutaci. 

Exprese byla provedena podle postupu v kapitole metody. Výsledný protein a 

odebrané vzorky během exprese proteinu byly analyzovány pomocí SDS-PAGE. 

Protoţe se protein po dialýze ve zkumavkách sráţel, byl k dialyzačnímu pufru přidán 

na základě publikace Lemmon et al. (1982) 2-mercaptoethanol v koncentraci 15mM. 

Zamraţení proteinu při -80°C s 0,1% BSA bylo zvoleno na základě publikace 

Kubota a Brinster (2008). Koncentrace vzorku byla stanovena na nanodropu při 

vlnové délce 280nm. 

 

Obr. 25 Elektroforetická analýza vzorků odebraných během exprese 

faktoru FGF2. Vzorky byly naneseny v následujícím pořadí: vzorek 

odebraný před indukcí kultury IPTG (1); vzorek odebraný po inkubaci 

indukované kultury IPTG 5 hodin (2); supernatant odebraný po první 

centrifugaci (3); resuspendovaná peleta po první centrifugaci (4); průtok 

kolonkou během nanášení proteinu (5); průtok kolonkou během promývání 

(6); eluce 1 (7); eluce 2 (8); eluce 3 (9). Jako marker byl pouţit PageRuler 

Plus Prestained Protein Ladder. 
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SDS-PAGE ukázala, ţe protein obsahoval nečistoty (viz obr. 25). Byly 

vyzkoušeny dva způsoby pro získání čistějšího produktu. Buď vícekrát promýt 

kolonky s navázaným proteinem anebo přidat solný roztok NaCl do promývacího 

pufru za vzniku 0,5M roztoku. Ani v jednom případě nebylo pozorováno zlepšení 

v čistotě proteinu (viz obr. 26a/b). 

 

Obr. 26a Elektroforetická analýza vzorků odebraných během exprese 

faktoru FGF2. Vzorky označené písmenem „a“ byly promyty na kolonce 2x 

více, neţ bylo popsáno v návodu výrobce. Vzorky označené písmenem „b“ 

byly promyty promývacím pufrem s přídavkem roztoku NaCl. Vzorky byly 

naneseny v následujícím pořadí: vzorek odebraný před indukcí kultury IPTG 

(1); supernatant odebraný po první centrifugaci (2); resuspendovaná peleta 

po první centrifugaci (3); průtok kolonkou během nanášení proteinu (4); 

průtok kolonkou na konci nanášení proteinu (5); průtok během prvního 

promývání kolonky (6a; 6b); průtok během čtvrtého promytí kolonky (7a); 

průtok během druhého promytí kolonky se solným roztokem (7b). Jako 

marker byl pouţit PageRuler Plus Prestained Protein Ladder. 
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Obr. 26b Elektroforetická analýza vzorků odebraných během exprese 

faktoru FGF2. Vzorky označené písmenem „a“ byly promyty na kolonce 2x 

více, neţ bylo popsáno v návodu výrobce. Vzorky označené písmenem „b“ 

byly promyty promývacím pufrem s přídavkem roztoku NaCl. Vzorky byly 

naneseny v následujícím pořadí: eluce 1 (8a; 8b); eluce 2 (9a; 9b); eluce 3 

(10a; 10b). Jako marker byl pouţit PageRuler Plus Prestained Protein 

Ladder. 

5.3. Charakterizace faktoru FGF2 v tkáňové kultuře 

Předběţné pokusy ukázaly, ţe buňky odpovídají na přidání faktoru zvýšeným 

odumíráním. Tento překvapivý výsledek vedl k opuštění původně zamýšleného 

postupu počítání buněk pomocí skenovací cytometrie a destičky s narostlými 

buňkami byly nasnímány vţdy na stejném místě kaţdých 24 hodin od přidání 

růstového faktoru pod fázovým kontrastem na mikroskopu Olympus IX 81 CellR 

(viz obr. 27 - 36). Po šesti dnech kultivace byly destičky fixovány a nabarveny 

DAPI. Jejich nasnímání společně s fixovanou kontrolní destičkou z prvního dne 

probíhalo na mikroskopu Olympus IX 71 (viz obr. 37 a 38). 
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Obr. 27 Buněčná kultura nasnímaná první a šestý den pokusu. 

Kondiciované médium bez přídavku faktoru. 

 

 

 

Obr. 28 Buněčná kultura nasnímaná první a šestý den pokusu. 

Kondiciované médium s 2,5ng/ml FGF2 faktoru. 
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Obr. 29 Buněčná kultura nasnímaná první a šestý den pokusu. 

Kondiciované médium s 25ng/ml FGF2 faktoru. 

 

 

 

Obr. 30 Buněčná kultura nasnímaná první a šestý den pokusu. 

Kondiciované médium s 50ng/ml FGF2 faktoru. 
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Obr. 31 Buněčná kultura nasnímaná první a šestý den pokusu. 

Kondiciované médium s 250ng/ml FGF2 faktoru. 

 

 

 

Obr. 32 Buněčná kultura nasnímaná první a šestý den pokusu. 

Nekondiciované médium bez přídavku faktoru. 
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Obr. 33 Buněčná kultura nasnímaná první a šestý den pokusu. 

Nekondiciované médium s 2,5ng/ml FGF2 faktoru. 

 

 

 

Obr. 34 Buněčná kultura nasnímaná první a šestý den pokusu. 

Nekondiciované médium s 25ng/ml FGF2 faktoru. 
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Obr. 35 Buněčná kultura nasnímaná první a šestý den pokusu. 

Nekondiciované médium s 50ng/ml FGF2 faktoru. 

 

 

 

Obr. 36 Buněčná kultura nasnímaná první a šestý den pokusu. 

Nekondiciované médium s 250ng/ml FGF2 faktoru. 
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Obr. 37 Buněčná kultura kultivovaná v kondiciovaném médiu, fixovaná 

a barvená DAPI. KON - kontrola fixovaná první den pokusu; 0 - 0ng/ml 

FGF2, fixováno šestý den; 2,5 - 2,5ng/ml FGF2, fixováno šestý den; 25 - 

25ng/ml FGF2, fixováno šestý den; 50 - 50ng/ml FGF2, fixováno šestý den; 

250 - 250ng/ml FGF2, fixováno šestý den. 
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Obr. 38 Buněčná kultura kultivovaná v nekondiciovaném médiu, 

fixovaná a barvená DAPI. KON - kontrola fixovaná první den pokusu; 0 - 

0ng/ml FGF2, fixováno šestý den; 2,5 - 2,5ng/ml FGF2, fixováno šestý den; 

25 - 25ng/ml FGF2, fixováno šestý den; 50 - 50ng/ml FGF2, fixováno šestý 

den; 250 - 250ng/ml FGF2, fixováno šestý den. 
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6. Diskuse 

Ze dvou vybraných růstových faktorů se podařilo připravit pouze protein FGF2. 

Protein kódující sekvence faktoru GDNF byla úspěšně zaklonována do pGEM-T 

Easy vektoru, ale nepodařilo se ji přenést do expresního vektoru pET-15b. Jeho 

exprese v bakteriích Escherichia coli jiţ byla úspěšně provedena (Hu et al., 1999) a 

tento protein byl biologicky aktivní. Liew et al. (1997) ve své srovnávací studii 

různých expresních faktorů sice ukázali, ţe exprese GDNF je problematická, ale 

neměli problémy s přípravou vektorů jako takových. Aţ do dnes byly připraveny 

pouze savčí GDNF faktory, je tedy moţně, ţe na faktory pocházející z Xenopus 

tropicalis reagují bakterie odlišně. 

 FGF2 protein měl na kulturu pre-Sertoliho buněk velmi překvapivý vliv. 

Během týdenní kultivace došlo k výraznému poklesu koncentrace buněk 

na destičkách. Na tento výsledek nemělo ţádný vliv pouţití dvou druhů kultivačního 

média, kondiciovaného a nekondiciovaného. Ověření, zda se jedná o apoptotickou 

reakci bude muset být ještě provedeno. 

FGF2 je všeobecně povaţován za proliferativní a anti-apoptotický faktor. 

Opačné výsledky se objevují zřídka. Kubota et al. (2004a) přidávali FGF2 k myším 

SSC v médiu bez séra na STO podpůrné vrstvě. V těchto podmínkách měl FGF2 po 

týdenní kultivaci negativní efekt na proliferaci SSC. Koncentrace FGF2 byla: 1, 10 a 

100ng/ml. Koncentrace 1ng/ml neměla na kulturu výrazný vliv, ale u 10ng/ml začla 

kolonizační křivka po transplantaci SSC do infertilního recipienta prudce klesat (viz 

obr. 39). Pravděpodobným důvodem pro pokles kolonizačního potenciálu kultury je 

v tomto případě spíše diferenciace SSC a ne jejich odumření.  
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Obr. 39 Kolonizační křivka transplantovaných mSSC do infertilního 

recipienta po ovlivňování faktorem FGF2. Převzato z Kubota et al. 

(2004a). 

Naše kultura se ovšem skládá ze dvou buněčných linií a pozorovaný pokles 

hustoty buněk se týkal spíše pre-Sertoliho buněk, na které jiţ byl v minulosti 

pozorován pozitivní efekt FGF2 (Jaillard et al., 1987). 

Jediný apoptotický efekt FGF signalizace byl popsán u diferencujících 

osteoblastů (Mansukhani et al., 2000), kdy se při srovnání působení FGF1 na nezralé 

osteoblasy a na diferencující osteoblasty ukázalo, ţe signalizace funguje obojace. U 

nezralých osteoblastů stimuluje proliferaci, ale po jejich stimulaci k diferenciaci 

začnou osteoblasty reagovat apoptoticky. Zabraňuje tak mineralizaci kostí a jejich 

vzniku. Zároveň Mansukhani et al. (2000) prokázali, ţe myši s nad-produkcí FGF2 

mají zvýšenou apoptózu v oblasti lebečních švů. Pravděpodobně je to mechanismus, 

který kontroluje rychlost osteoblastové diferenciace a osteogeneze. FGF signalizace 

neaktivuje v osteoblastech anti-apoptotickou dráhu PI3K/Akt, ale mezi zralými a 

diferencujícími se osteoblasty nebyl v aktivaci PI3K/Akt pozorován ţádný rozdíl. 

Naše kultura je zcela jedinečná a ţádná jiná dlouhodobá kultura Xenopus 

tropicalis nebyla dosud zaloţena. Signální kaskády udrţující její proliferaci mohou 

být odlišné od savčích kultur. Tato kultura je také velmi citlivá na jakékoliv 

manipulace s ní a je moţné, ţe vysoká koncentrace faktoru má na ní zcela opačný 
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efekt. Bohuţel se také nepodařilo vyizolovat protein FGF2 bez neznámých nečistot, 

které by mohly kulturu negativně ovlivňovat. 

Protein GDNF byl popsán jako nejdůleţitější faktor při udrţení sebe-obnovy 

SSC u savčích kultur. Bylo by tedy dobré zjistit, jaký efekt by měl na kulturu 

Xenopus tropicalis. Protoţe se nepodařilo faktor připravit, do budoucna se uvaţuje 

vyzkoušet ovlivnit kulturu pomocí komerčně vyráběného krysího či lidského 

rekombinantního proteinu GDNF. Stejně jako FGF2 má GDNF evolučně vysoce 

zakonzervovanou strukturu a jejich signalizace by tedy mohla fungovat (Coulier et 

al., 1997; Kyuno & Jones, 2007). Také se plánuje experimentálně ověřit, zda se při 

odumírání kultury v odpovědi na přidávaný FGF2 jedná o apoptózu. Jiţ provedené 

experimenty budou také zopakovány s dále přečištěným faktorem FGF2 pomocí 

heparinové chromatografie. Zároveň se do budoucna plánuje vyzkoušet ovlivnit 

kulturu Xenopus tropicalis i dalšími růstovými proteiny a zjistit tak, zda je její 

kmenovost udrţována stejnými signálními dráhami jako u savců. 
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7. Závěr 

 Podařilo se zaklonovat správnou sekvenci obou faktorů FGF2 a GDNF druhu 

Xenopus tropicalis do vektoru pGEM-T Easy. 

 Protein FGF2 byl úspěšně přenesen do expresního plazmidu pET-15b a 

podařilo se ho připravit. 

 Charakterizace připraveného faktoru ve smíšené kultuře pre-Sertoliho a 

kmenových buněk ukázala překvapivý výsledek, kdy kultura během týdenní 

kultivace výrazně odumřela. 

 Do budoucna bude třeba vyzkoušet přečistit protein FGF2 a zjistit, zda na něj 

buňky reagují apoptózou. 

 Dále bude vyzkoušeno kulturu ovlivnit komerčně vyrobenými faktory FGF2 a 

GDNF. 
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