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ABSTRAKT 

 

NK buňky jsou velké granulární lymfocyty a jsou součástí přirozeného imunitního 

systému. Při boji proti nádorovým či virem infikovaným buňkám spouští své 

cytotoxické mechanismy a produkcí cytokinů dokáží zmobilizovat i pomoc ve formě 

adaptivní imunitní odpovědi. V poslední době jsou velkou oblastí zájmu, neboť 

nalezení ligandů k jejich receptorům a pochopení interakce s nimi může vést 

k významným objevům. Hlavně v oblasti medicíny, kde mohou mimo jiné najít 

uplatnění při transplantacích, v boji proti nádorovému bujení nebo HIV. Tato 

bakalářská práce se zabývá receptorem NKR-P1A, který je spolu s dalšími šesti 

receptory členem NKR-P1 rodiny. Tento protein se řadí mezi aktivační receptory  

a nedávno byla objevena jeho isoforma, která se od klasické formy liší tím, že 

postrádá větší část transmembránové domény. Cílem této práce bylo připravit 

produkční plasmid nesoucí gen pro mNKR-P1A ISO2 s následným testem exprese 

daného proteinu. 
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ABSTRACT 
 

NK cells are large granular lymphocytes and they are part of the innate immune 

system. In defense against tumor or virus-infected cells they activate their cytotoxic 

mechanisms and by production of cytokines NK cells can mobilize assistance in form 

of  adaptive immune response. They create a large area of interest because of finding 

of ligands to their receptors and understanding these interactions can lead  

to significant discoveries. In particular, in medicine, where it can be applied  

i.a. for transplantation, in the fight against tumors or HIV. This thesis focuses  

on NKR-P1A receptor, which belongs to NKR-P1 family with other six receptors. This 

protein is activation receptor and recently its novel isoform was discovered. New 

isoform differs in transmembrane domain, whose considerable part is lacked. Aim  

of the thesis was prepare production plasmid encoding mNKR-P1A ISO2 followed  

by test of expression.  
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SEZNAM ZKRATEK 
APS   peroxodisíran amonný (amonium persulfate) 

bp   pár bazí (base pair) 

CD   diferenciační skupina (cluster of differentiation) 

cDNA   komplementární DNA (complementary DNA) 

Clr   s C-lektinem spojený (C-type lectin related) 

CLR   receptory C-lektinové rodiny (C-type lectin receptors) 

CTLD   C-lektinová doména (C-type lectin domain) 

DAP   DNA aktivační protein (DNA-activating protein) 

DNA    deoxyribonukleová kyselina (deoxyribonucleic acid) 

dNTP deoxyribonukleotid trifosfáty (deoxyibonucleotide 

triphosphates) 

DTT   dithiothreitol 

EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina (ethylenediaminetetraacetic 

acid) 

FW   přední (forward) 

HLA   lidský leukocytární antigen (human leukocyte antigen) 

Ig   imunoglobulin 

ILT transkript imunoglobulinového typu (immunoglobulin-like 

transcript) 

IPTG   isopropyl–β–D–galaktopyranosid 

IS   imunitní systém  

ITAM imunoreceptorový aktivační motiv založený na tyrosinu 

(immunoreceptor tyrosine-based activation motif) 

ITIM   imunoreceptorový inhibiční motiv založený na tyrosinu    

   (immunoreceptor tyrosine-based inhibition motif) 

KIR   zabíječský receptor imunoglobulinového typu (killer cell  

   immunoglobulin-like receptor) 

LB médium   Luria–Bertani / lysogeny broth medium 

LIR   leukocytární inhibiční receptor (leukocyte inhibitory receptor) 

LLT   transkript lektinového typu (lectin-like transcript) 
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MHC hlavní histokompatibilní komplex (major histocompatibility 

complex) 

MICA/MICB  neklasická MHC molekula (MHC class I-related chain A/B) 

mNKR-P1A   myší NKR-P1A 

mRNA   mediátorová ribonukleová kyselina (messenger ribonucleic   

   acid) 

NK    přirozený zabíječ (natural killer) 

NKC   NK-genový komplex (NK-gene complex) 

NKT   NK T buňky (NK T cells) 

PCR   polymerasová řetězová reakce (polymerase chain reaction) 

REV   zpětný (reverse) 

rpm   otáčky za minutu (revolutions per minute)   

SDS-PAGE   elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti  

   dodecylsíranu sodného (soduim dodecyl sulfate polyacrylamide  

   gel electrophoresis) 

SHIP   SH2-obsahující inositolfosfatasa (SH2-containing  

inositol phosphatase) 

SHP   SH2-obsahující fosfatasa (SH2-containing phosphatase) 

Syk   slezinná tyrosin kinasa (spleen tyrosine kinase) 

TAE   pufr pro RNA/DNA elektroforézu (Tris-base, acetic acid, EDTA) 

TCR   receptor T lymfocytů (T-cell receptor)  

TEMED   N,N,N´,N´–tetramethylethan–1,2–diamin 

Tris   tris(hydroxymethyl)aminomethan 

ULBPs   UL16-vázající proteiny (UL16-binding proteins) 

ZAP   proteinkinasa asociující s zeta řetězcem (zeta-chain-associated  

   protein kinase)  

  

9 
 



1) TEORETICKÝ ÚVOD 
 

1.1 Imunitní systém 

Imunitní systém (IS) patří k základním homeostatickým mechanismům1 lidského 

organismu, zastává tedy nezastupitelnou úlohu. Jedná se o velmi komplexní soubor 

molekul a jejich interakcí s okolím. Jeho fyziologickou funkcí je obrana  

proti patogenům, makromolekulárním látkám, jako jsou bílkoviny, polysacharidy, 

méně často i lipoproteiny, ale rovněž i proti malým molekulám, které jsou rozeznány 

jako cizorodé.1,2 Všechna tato individua jsou souhrnně označována jako antigeny  

a jsou schopna vyvolat imunitní odpověď, která je založena na mobilizaci konkrétních 

komponent imunitního systému.  

Zároveň je však IS schopen identifikovat i tkáně organismu vlastní a vůči nim 

udržovat toleranci. Jeho hlavní úlohou je zachování integrity celého organismu 

souhrou tolerančních a defensivních mechanismů.  

Imunitní systém lze podle funkce v nejširším slova smyslu rozdělit na neadaptivní 

neboli vrozený (nespecifický), který je evolučně starší a vyskytuje se u všech 

mnohobuněčných organismů a adaptivní (specifický), jinak také získaný, který je 

přítomen pouze u obratlovců.1,2  

Vrozený IS je zprostředkován již „předpřipravenými“ buňkami a zahrnuje 

fagocytující buňky, jako jsou makrofágy a neutrofily, a přirozeně cytotoxické NK 

buňky, od jejichž schopnosti „zabíjet“ své cílové buňky pro ně byl odvozen název 

„natural killer cells“ – přirozeně zabíječské buňky. Dále se na něm podílejí buňky 

komplementového systému, interferony, lektiny, cytokiny a další sérové proteiny. 

Mimo tyto je nespecifický obranný systém tvořen i různými mechanickými (kůže, 

pohyb řasinek) a chemickými (enzymy jako např. lysozym  

a pepsin, kyselé pH žaludku a moči) bariérami, ty už však do imunitního systému 

nespadají. Velkou výhodou vrozeného imunního systému oproti systému 

adaptivnímu je jeho rychlost. Buňky a mechanismy nespecifické imunity jsou 

zalarmovány bezprostředně po kontaktu s cizorodou látkou v řádu několika minut  

až hodin. Tvoří tak takzvanou první obrannou linii organismu. Několik druhů 

fagocytů je navíc nezbytných k zahájení antigenně specifických imunitních procesů, 

protože slouží jako buňky prezentující antigen T lymfocytům.1 
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Adaptivní imunitní systém se vyznačuje vynikající specifitou pro nejrůznější 

molekuly a schopností „zapamatovat si“ a reagovat důrazněji na opakované vystavení 

stejnému patogenu2. Tento jev se nazývá imunologická paměť - adaptivní systém 

vytvoří při setkání s antigenem z části T a B lymfocytů tzv. paměťové buňky, které 

jsou při opakovaném setkání s totožným agens aktivovány okamžitě. V případě,  

že přijdou složky specifické imunity do kontaktu s infekčním činitelem prvně, trvá 

několik hodin až dní, než je zahájena specifická imunitní odpověď. Jak již bylo 

naznačeno výše, adaptivní imunitní reakce je zprostředkována B lymfocyty, které 

představují humorální mechanismus založený na protilátkách, a T lymfocyty 

reprezentujícími buněčně zprostředkovanou odpověď založenou na antigenně 

specifických receptorech. 

 

1.2 NK buňky 

NK buňky (Obr. 1), neboli přirozeně cytotoxické buňky, jsou velké efektorové 

granulární lymfocyty.1,4 Vystupují jako součást přirozeného imunitního systému, 

která se podílí na včasné kontrole několika 

typů tumorů a mikrobiálních, ale částečně  

i virových, infekcí tak, že limitují jejich 

rozšíření a následně zneškodní poškozenou 

tkáň4,5. Reprezentují lymfoidní populaci, 

která na rozdíl od T a B lymfocytů 

neexprimuje na svém povrchu klonálně 

distribuované receptory pro antigen.6  

K jejich aktivaci není zapotřebí předchozího 

kontaktu s cílovou buňkou, proto mohou 

reagovat na podnět okamžitě. Tato vlastnost 

je řadí mezi buňky tvořící tzv. „první 

obrannou linii organismu“. Bylo však zjištěno, že oproti T lymfocytům patří většina 

NK buněk mezi pomalu se pohybující buňky.7 

NK buňky byly poprvé popsány v roce 1975 R. Kiesslingem, který je izoloval 

z myší sleziny. Za běžných podmínek jsou přítomny, s klesající tendencí, hlavně 

Obr. 13: NK buňka (žlutá) atakující 

buňku nádorovou (fialová). 

11 
 



v plicích, játrech, mononukleárních buňkách periferního krevního řečiště, slezině, 

kostní dřeni, lymfatických uzlinách a thymu, kde jsou téměř nedetekovatelné.5,6 Dále 

byly nalezeny v omentu, tenkém střevě a placentě.8 Mohou však migrovat i  

do zánětlivé tkáně jako odpověď na různé chemoatraktanty.6 Lidské NK buňky 

nacházející se v krevním řečišti jsou obměňovány přibližně po dvou týdnech, což 

koreluje s daty získanými u myší, a tvoří až 15 % všech cirkulujících lymfocytů.9-12 

Hlavní strategií užívanou NK buňkami k identifikaci svých cílů je  

tzv. „missing-self“ rozpoznávání. (Obr. 2, s. 13) Jde o proces, kdy NK buňky 

rozpoznávají MHC glykoproteiny I. třídy (MHC I) skrz povrchové receptory, které jim 

poskytují signál potlačující jejich cytolytickou funkci.14–16 Nedostatek střetnutí 

s těmito MHC-specifickými receptory pak vede, ve většině případů, k zabití cílové 

buňky.6,17 Tuto alternativní cestu si organismus vyvinul jako reakci na sníženou 

expresi MHC I, jíž se transformované a virem infikované buňky snažily obejít 

identifikaci a následné zneškodnění cytotoxickými CD8+ T lymfocyty.  

Základním nástrojem jsou cytotoxická granula nesoucí perforin, který uvolňují 

při fúzi s plazmatickou membránou cílové buňky, čímž v membráně vznikají póry,  

a proteasy granzymy. Z výše uvedeného lze konstatovat, že přítomnost MHC I je 

jakýmsi indikátorem dobrého stavu buňky. Lidské NK buňky rozpoznávají rozdílné 

alelické skupiny HLA molekul, které jsou obdobou MHC I.  

Současný výzkum podtrhuje fakt, že NK buňky nevykazují pouze cytolytickou 

aktivitu. Jedná se také o regulační buňky angažované ve vzájemných interakcích 

s dendritickými buňkami, makrofágy, T buňkami a endoteliálními buňkami.4 Tak 

mohou NK buňky limitovat nebo i zhoršit imunitní odpověď, jako v případě, kdy 

rozpustný HIV-1 gp41 peptid indukuje na neinfikovaných T buňkách expresi ligandu 

pro přirozeně cytotoxický receptor NKp44.4,18 Důsledkem toho pak mohou NK buňky 

zabíjet neinfikované T buňky, čímž podporují jejich eliminaci během HIV-1 infekce.4  
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Obr. 213, upraveno: Model procesu NK buněčného rozpoznávání. Vlevo – zdravá buňka, na níž je 

přítomen MHC I ligand poskytující efektorové NK buňce inhibiční signál, jehož váha převáží signály 

aktivační. Vpravo – abnormální, v tomto případě tumorová, buňka s chybějícími MHC I nemůže 

poskytnout NK buňce inhibiční signál, buňka je tedy v aktivovaném stavu, kdy je schopna prostřednictvím 

cytolytických mechanismů zneškodnit svůj cíl. 

 

 

1.3 NK receptory 

Pod pojmem NK receptory se skrývají receptory vyskytující se na přirozeně 

cytotoxických NK buňkách, které svými vlastnostmi přispívají buď k jejich aktivaci, 

v přítomnosti transformovaných, virem infikovaných, protilátkou označených  

a „stresovaných“ buněk, nebo k jejich inhibici, pokud zaregistrují dostatečné množství 

inhibičních signálů, které potlačí jejich cytotoxickou aktivitu.4 Ve zkratce lze tyto 

receptory rozdělit na aktivační a inhibiční. 

Ačkoli je termín „NK receptor“ užíván k popisu molekul, které byly primárně 

objeveny na NK buňkách, většina těchto NK receptorů je exprimována alespoň  

na skupině T lymfocytů, zejména na γδTCR+ T buňkách a na aktivovaných  

CD8+ T buňkách.19 To odpovídá faktu, že NK buňky sdílí s CD8+ cytotoxickými  

T lymfocyty, až na malé výjimky, společný mechanismus zabíjení.  
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1.3.1 Inhibiční NK receptory 

Úlohou inhibičních receptorů je regulovat aktivitu NK buněk. Některé inhibiční NK 

receptorové struktury jsou specifické pro MHC I molekuly, zatímco další váží  

tzv. „non-MHC I ligandy“ na povrchu cílových buněk.20 
Nejrozšířenější skupinou jsou receptory specifické pro MHC I molekuly a podle 

své struktury se dělí do dvou skupin – receptory imunoglobulinové superrodiny 

zahrnující zejména receptory skupiny KIR (human killer cell Ig-like receptors)  

a ILT2/LIR-1 (human Ig-like transcript 2/ leukocyte inhibitory receptor 1), druhá 

skupina MHC I receptorů zahrnuje C-lektinové receptory, označované jako CLR  

(C-type lectin-like receptors).21 Skupina CLR je tvořena hlodavčími Ly–49 

homodimery, které rozpoznávají H–2 molekuly, a CD94–NKG2A heterodimerem 

vázajícím Qa-1 u myší a HLA-E u člověka.21 

KIR receptory jsou zodpovědné za rozeznávání rozdílných alelických skupin  

HLA-A, B nebo C molekul. Ačkoli jsou KIR i CD94–NKG2A receptory angažovány 

v rozpoznávání HLA ligandů, každá skupina je kódována jinou rodinou genů. Zatímco 

KIR receptory jsou kódovány rodinou genů LRC (leukocyte receptor complex)  

na chromosomu 19, geny kódující CD94 a NKG2 jsou konzervovány na lidském 

chromozomu 12 jako součást tzv. NK komplexu (NKC).21,22 

Jak již bylo nastíněno výše, pro inhibiční receptory specifické pro MHC I ligandy 

je typická rozpoznávací strategie „missing-self recognition“ (Obr. 2, s. 13), kdy NK 

buňka pomocí repertoáru svých receptorů vyhodnotí převažující povahu signálů  

a pokud převažují ty inhibiční, NK buňka zůstane v neaktivním stavu. Pokud je však 

signál vyhodnocený inhibičními receptory nedostatečný, dojde k aktivaci 

efektorových funkcí.  

Všechny MHC-specifické receptorové rodiny jsou exprimovány v pestrém, 

překrývajícím se stochastickém trendu a ačkoli se liší svou extracelulární doménou, 

tyto inhibiční NK receptory sdílejí společný signální motiv nacházející se 

v cytoplasmatickém regionu – tzv. imunoreceptorový inhibiční motiv založený  

na tyrosinu (ITIM).20,23 Když se ITIM-nesoucí receptory setkají se svými ligandy, 

tyrosinový zbytek je fosforylován, pravděpodobně kinasou rodiny Src, což vyústí 

v zapojení lipidové fosfatasy SHIP-1 – která degraduje  

fosfatidylinositol-3,4,5-trisfosfát na fosfatidylinositol-3,4-bisfofát – nebo tyrosinových 
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fosfatas SHP-1 nebo SHP-2.20 Tyto tyrosinové fosfatasy potlačují odpověď 

zprostředkovanou NK buňkami defosforylací proteinových substrátů tyrosin kinas 

spojených s aktivačními NK receptory.20 

 

1.3.2 Aktivační NK receptory 

Aktivační receptory přítomné na povrchu NK buněk jsou uplatněny ve chvíli, kdy 

buňka neobdrží dostatečně velký inhibiční signál. NK buňky se spoléhají na rozsáhlou 

kombinatorickou řadu receptorů, jimž v jejich funkci napomáhají i aktivační 

koreceptory – jedná se o mnoho membránových proteinů, jako CD2, 2B4,  

CD11a–CD18 a CD69, mohou vyvolat nebo modulovat NK-buněčnou cytotoxicitu,  

a cytokiny mohou zdokonalit zabíjení NK buňkami.20,24  

Mnoho aktivačních receptorů má extracelulární domény podobné těm inhibičních 

receptorů, ale postrádají intracelulární ITIM.24 Avšak, NK buňky jsou ojedinělé mezi 

hematopoetickými buňkami v tom ohledu, že všechny zralé NK buňky konstitutivně 

exprimují FcεRI-γ, CD3-ζ a DAP12 transmembránově ukotvené proteiny I. typu, které 

převádějí aktivační signály.20,23 Tyto proteiny obsahují ve své cytoplasmatické 

doméně imunoreceptorové aktivační motivy založené na tyrosinu (ITAMs).20  

ITAM-nesoucí signalizační podjednotky a jejich receptory interagují skrz opačně 

nabité aminokyseliny v jejich transmembránovém regionu.20 Při fosforylaci tyrosinu 

ITAM jsou skrz své SH2 domény povolány tyrosin kinasy Syk a ZAP70 (obě 

exprimované v NK buňkách) a stimulují následné události, způsobují přítok Ca2+, 

degranulaci, a transkripci cytokinových a chemokinových genů.  

Do skupiny aktivačních receptorů můžeme zařadit např. receptory ze skupiny 

přirozeně cytotoxických receptorů, kam patří NKp30, NKp44  

a NKp46 – reprezentují významnou rodinu receptorů, které budou v budoucnu 

nepochybně využity v protinádorové a antivirové funkci NK buněk.19 

Dalším důležitým aktivačním receptorem na NK buňkách je C-lektinový 

NKG2D.21 Jedná se o transmembránově ukotvený glykoprotein II. typu exprimovaný 

jako disulfidicky spojený homodimer na povrchu všech myších a lidských NK buněk  

a většiny γδTCR+ T buněk.19 Navzdory svému pojmenování, NKG2D gen má velice 

malou homologii k NKG2A, NKG2C, NKG2E a NKG2F genům, které jsou si navzájem 

vysoce příbuzné, a netvoří dimery s CD94.19,25 Asociace NKG2D s adaptérovými 
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proteiny se u myší a u lidí liší. U myší existují dvě isoformy NKG2D, které jsou 

generovány alternativním sestřihem mRNA a liší se v přítomnosti nebo absenci  

13 aminokyslein na N-konci v cytoplasmatické doméně.19,26 Delší forma, která je jako 

jediná přítomna i u lidí, NKG2D-L, unikátně asociuje s DAP10 adaptérovým proteinem 

a zdá se, že tato interakce poskytuje spíše kostimulační nežli aktivační signál.19,24 

Velmi zajímavý je také fakt, že zatímco na T buňkách funguje jako kostimulační 

receptor, u NK buněk vystupuje jako primární aktivační stimul dokonce  

i v přítomnosti inhibičních MHC I-zprostředkovaných signálů. Jeho ligandy jsou  

UL16-vázající proteiny (ULBPs), které jsou homologické třídě MHC I podobných 

molekul, jako MICA a MICB.21  

NK buňky exprimují také nízkoafinitní Fc receptor CD16, který jim umožňuje 

detegovat cílové buňky označené protilátkou a projevit vůči nim na protilátkách 

závislou buněčnou cytotoxicitu.4 

 

1.4 NKR-P1 receptory 

NKR-P1 molekuly byly první identifikovanou rodinou NK receptorů a zatím zůstává 

záhadou, jakým podílem přispívají k NK buněčnému rozpoznávání.27 Řešení této 

otázky neusnadňuje ani malé množství dosud objevených fyziologických ligandů  

pro tyto receptory. Prvotně byly identifikovány jako aktivační receptory na krysích  

NK buňkách.28,29 Až později bylo prokázáno, že tato rodina je složena nejen  

z aktivačních, ale i inhibičních receptorů. U hlodavců a u člověka jsou NKR-P1 

proteiny exprimovány jako disulfidicky vázané homodimery.30 Geny kódující tuto 

rodinu receptorů, jinak také označovanou CD161, jsou lokalizovány  

v tzv. NK-genovém komplexu (NKC), který se nalézá na myším chromosomu 6  

a lidském chromosomu 12. Doposud bylo identifikováno celkem sedm genů této 

receptorové rodiny – Nkrp1a, b, c, d, e, f a g.31 

Multigenická NKR-P1 rodina zahrnuje modelový NK1.1 antigen (NKR-P1C), který 

je nejlépe známým serologickým markerem NK buněk z myšího 

kmene C57BL/6.32,33 Doposud byly u myší kmene C57BL/6  identifikovány čtyři 

Nkrp1  

transkripty – Nkrp1a, c, d a f – z nichž se mezi inhibiční receptory,  
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se svým cytoplasmatickým ITIM, řadí pouze NKR-P1D, ostatní jsou označovány jako 

aktivační.24 Všechny čtyři výše uvedené geny Nkrp1a, c, d a f kódují transmembránové 

glykoproteiny II. typu C-lektinové rodiny.19 

Modelový NKR-P1C je u myší C57BL/6 exprimován všemi NK buňkami a je 

přítomen na heterogenní podmnožině T buněk (zahrnující CD4–8–, CD4+  

a CD8+ T buňky) souhrnně označované jako NKT buňky.19 Funkce myšího NKR-P1C je 

stále neznámá, ale proteinové ligandy pro další dva členy rodiny, NKR-P1D  

a NKR-P1F, již byly identifikovány.19 NKR-P1D rozpoznává ligand Clr-b, povrchový 

buněčný  glykoprotein přítomný v podstatě na všech hematopoetických buňkách, 

včetně T buněk, B buněk, NK buněk, myeloidních buněk a thymocyteců.19 NKR-P1F 

pak váže Clr-g.  

Zajímavé je, že pouze jediná isoforma NKR-P1 je přítomna v lidském 

organismu. Jedná se o NKR-P1A a s myší NKR-P1 sdílí 45% aminokyselinovou 

identitu.24  

 

1.4.1 NKR-P1A 

NKR-P1A, jinak také CD161a, je aktivačním receptorem multigenické rodiny NKR-P1 

a kromě myší (mNKR-P1A) byl jako jediný zástupce této rodiny identifikován  

i v lidském genomu (hNKR-P1A).  

Hledání fyziologických ligandů pro tento receptor trvá bezmála již tři desetiletí. 

Počáteční výzkum v oblasti vázání bakteriálně produkovaných extracelulárních 

domén krysího NKR-P1A receptoru prokázal vysokoafinitní vazbu proteinu 

k oligosacharidovému uhlovodíkovému ligandu na Ca2+ kationtech závisejícím 

způsobem.27,34,35 Dalším šetřením v této oblasti se však nepodařilo zreprodukovat 

předchozí výsledky.36 Následně bylo naznačeno, že stimulační krysí NKR-P1A 

receptor by mohl funkčně rozeznávat xenogenní ligandy exprimované na několika 

myších tumorových liniích, včetně IC-21 makrofágů, C1498 T lymfomů a B16 

melanomových buněk.27 Nedávné studie prosazují participaci NKR-P1 receptorů 

v protein–protein interakcích s C-lektinovými (Clr) molekulami.37 V případě hNKR-

P1A se jedná o ligand LLT1. hNKR-P1A:LLT1 interakce je inhibiční ve funkci.38,39 

Zajímavé je, že bylo pozorováno, že LLT1 stimuluje produkci interferonu-γ   

na lidských T buňkách a NK buňkách.38-40 Dalším pozorovaným příkladem této 
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interproteinové interakce je vazba krysího NKR-P1A s Clr-11 (funkční ortholog  

mClr-b) u krys patřících do PVG.7B (PVG-RT7b) kmene.41,42 Nicméně, molekulární 

detaily těchto interakcí zůstávají neznámé.42 

Nedávno byla pomocí rentgenové difrakce rozřešena a popsána první 

trojrozměrná struktura rozpustné extracelulární ligand-vázající domény myšího 

NKR-P1A (NKR-P1Aex).42 Jádro C-lektinové domény je homologické ostatním G 

receptorům, zatímco jedna čtvrtina domény tvoří prodlouženou smyčku těsně 

interagující se sousední smyčkou v krystalu.42 Tato evolučně konzervovaná smyčka 

utvářející pozoruhodné strukturní vlastnosti je zahrnuta v tzv. „domain swapping“ 

efektu a je navrhováno, že hraje roli při interakci s Clr ligandy.42 

Dále byla popsána struktura NKR-P1A v roztoku a to s využitím metod 

kombinujících chemické zesíťování, H/D výměnu a nukleární magnetickou 

rezonanci.43 Výzkum odhalil, že struktura v roztoku se od krystalové struktury liší 

konformací konzervované smyčky. Zatímco v roztoku je konzervovaná smyčka 

v těsné blízkosti kompaktnímu jádru, v krystalické struktuře, kde interaguje 

s povrchem symetricky sdružené 

molekuly, je tento region 

extendovaný z konzervované  

C-lektinové domény (Obr. 3). 

V nedávné době byla v naší 

laboratoři objevena nová 

isoforma receptoru u myší linie 

C57BL/6. Tato forma, nazvaná,  

NKR-P1A ISO2, postrádá  

na rozdíl od původní isoformy 

významnou část 

transmembránového segmentu. 

Její vlastnosti a úloha jsou zatím 

nejasné.  

  

Obr. 342, 43, upraveno: Trojrozměrná struktura 

extracelulární lektinové domény mNKR-P1A.  

Struktura A byla řešena RTG difrakcí, struktura B 

pomocí NMR v roztoku. Je vidět odlišná konformace 

konzervované smyčky (šedá), což může naznačovat 

její úlohu při interakci s ligandem. 
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2) CÍLE PRÁCE 

 

 Příprava plasmidu pro rekombinantní expresi mNKR-P1A ISO2 

   

 Test exprese mNKR-P1A ISO2       
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3) MATERIÁL 

      

3.1 Přístroje a pomůcky 

Analytické váhy AL54-IC     Mettler Toledo, ČR  

Automatické pipety       Gilson, USA 

Centrifuga VSMC 13      Shelton Scientific, USA 

Centrifuga MPW 375     MPW Med. Instruments, Polsko 

Centrifuga J-6M      Beckman Coulter, USA 

Centrifuga Spectrafuge 16M     Labnet International, USA 

Kahan Laboratorní přístroje Praha,  

ČR 

Mrazící box (−20 °C) Zannusi, Itálie 

Mrazící box (−80 °C)      Revco, USA 

PCR cyklátor Mastercycler personal   Eppendorf, Německo 

pH metr Φ200      Beckman Coulter, USA 

Ploténkový vařič      Eta, ČR 

Předvážky HF-1200G     AND, USA 

Souprava pro horizontální agarosovou elektroforézu Sigma-Aldrich, USA 

Souprava pro SDS-PAGE elektroforézu   Bio-Rad, Německo 

Spektrofotometr DU-70     Beckman Coulter, USA 

Thermomixer Comfort     Eppendorf, Německo  

UV Transiluminátor      Uvitec, UK 

Třepačka na Erlenmayerovy baňky   Gallenkamp Ltd., UK 

Třepačka na zkumavky BigGer Bill    Thermolyne, USA 

Vakuová odparka Speedvac     Jouan, Francie 

Vortexový mixér       VELP Scientifica, Itálie 

Zdroj deionizované vody MilliQ    Millipore, USA 
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3.2 Chemikálie 

Agar       Oxoid, USA 

Agarosa       Sigma-Aldrich, USA 

Akrylamid      Sigma-Aldrich, USA 

Azid sodný       Sigma-Aldrich, USA 

Bacto-tryptone      Oxoid, USA 

Bacto-yeast extract     Oxoid, USA 

Bromfenolová modř     Serva, Německo 

Bovinní sérový albumin    Sigma-Aldrich, USA 

Comassie Brilliant Blue R-250    Serva, Německo 

DNA marker (100bp, 1kb)    New England Biolabs, USA  

Dithiothreitol      Sigma-Aldrich, USA 

Ethylendiamintetraoctová kyselina   Sigma-Aldrich, USA 

Ethanol       Lachema, ČR 

Ethidium bromid     Sigma-Aldrich, USA 

Glycerol       Lachema, ČR 

Glycin       Sigma-Aldrich, USA 

Hydroxid sodný Lachema, ČR 

Chlorid hořečnatý      Lachema, ČR 

Chlorid sodný       Lachema, ČR 

Isopropanol      Lachema, ČR 

Isopropyl–β–D–galaktopyranosid    Sigma-Aldrich, USA 

Kanamycin       Sigma-Aldrich, USA 

Kyselina chlorovodíková    Lachema, ČR 

Kyselina octová       Lachema, ČR 

β-merkaptoethanol     Sigma-Aldrich, USA 

Methanol       Lachema, ČR 

N,N‘-methylen-bis-akrylamid    Sigma-Aldrich, USA 

Peroxodisíran amonný     Sigma-Aldrich, USA 

Dodecylsíran sodný     Jersey Lab Supply, USA 

Směs dNTP      Promega, USA 

Standard pro SDS-PAGE    Sigma-Aldrich, USA 
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N,N,N´,N´–tetramethylethan–1,2–diamin  Serva, Německo 

Tetracyklin      Jersey Lab Supply, USA 

Tris       Jersey Lab Supply, USA 

Všechny použité chemikálie byly v nejvyšší komerčně dostupné kvalitě. 

 

3.3 Roztoky a pufry  

Akrylamidová směs pro přípravu SDS–PAGE gelů: 29% (w/v) akrylamid, 

 1% (w/v) N,N‘-methylen-bis-akrylamid 

Barvící roztok pro SDS–PAGE: 45% (v/v) methanol, 10% (w/v) kyselina octová, 

0,25% (w/v) Coomassie Brilliant Blue R-250 

Elektrodový pufr pro SDS–PAGE: 10mM Tris, 250mM glycin, 0,1% (w/v) SDS, 

pH 8,3   

LB agar: 1,5% (w/v) agar v LB médiu 

LB médium: 1% (w/v) bacto-tryptone, 0,5% (w/v) bacto-yeast extract, 1% (w/v) 

NaCl, pH 7,4  

Odbarvovací roztok pro polyakrylamidové gely (SDS-PAGE): 35% (v/v) 

ethanol, 10% (w/v) kyselina octová 

pufr pro PCR (PCR Buffer – Invitrogen, ČR)  

EcoRI pufr (EcoRI Buffer – New England Biolabs, USA) 

NEB2 pufr(NEB2 – New England Biolabs, USA) 

pufr pro T4 DNA ligasu (Stratagene, USA) 

Salt solution (ligace TOPO vektor + mNKR-P1A – Invitrogen, ČR) 

TAE pufr: 2M Tris, 1M kyselina octová, 50mM EDTA, pH 8,0 

Vzorkový pufr pro agarosovou elektroforézu (Gel Loading Dye Blue 6× – New 

England Biolabs, USA) 

Vzorkový pufr pro SDS–PAGE – redukující: 50mM Tris, 100mM DTT,  

12% (v/v) glycerol, 4% (w/v) SDS, 0,1% (w/v) bromfenolová modř, pH 6,8 
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3.4 Enzymy  

EcoRI restrikční endonukleasa    New England Biolabs, USA 

HindIII restrikční endonukleasa   New England Biolabs, USA 

NdeI restrikční endonukleasa    New England Biolabs, USA 

Platinum Taq DNA polymerasa   Invitrogen, ČR 

T4 DNA ligasa      Stratagene, USA 

 

3.5 Komerční sady 

Gel Extraction Protocol     Geneaid, Taiwan 

Geneaid Plasmid Maxi Kit Protocol   Geneaid, Taiwan 

High-Speed Plasmid Mini Kit Protocol  Geneaid, Taiwan 

  

3.6 Primery pro PCR  

FW primer      Generi Biotech, ČR 

GCCATATGTCAGCTAAGCTAGAGTGCCCA 

 

RV primer      Generi Biotech, ČR 

GCAAGCTTATCAGTGTCCATAACCCACATAGTTGCT 

 

3.7 Vektory 

pCR®2.1-TOPO®      Invitrogen, ČR 

pET-30a(+)      Novagen, USA 

 

3.8 Bakteriální kmeny  

BL21-Gold(DE3); Genotyp: E. coli B F− ompT hsdS 

(rB−mB
−) dc𝑚+ Tet𝑅 gal 𝜆(DE3) endA Hte  Stratagene, USA  
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NovaBlue; Genotyp: E. coli endA1 hsdR17(rK12− mK12
+ ) 

supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac 𝐹′[proA+B+ 

lacIq ZΔM15::Tn10] (Tet𝑅)  Novagen, US 
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4) METODY 

 

4.1 Amplifikace insertu pomocí metody PCR 

Pomocí polymerasové řetězové reakce (PCR) byl amplifikován úsek DNA kódující 

myší receptor mNKR-P1A ISO2 o délce 596 párů bazí. cDNA byla izolována  

ze slezinných buněk myší linie C57BL/6 Mgr. Danielem Rozbeským, Ph.D., od něhož 

jsem posléze obdržela již DNA kódující právě gen pro mNKR-P1A ISO2. Použité 

oligonukleotidové primery byly komerčně vyrobeny firmou Generi Biotech. 

Jednotlivé kroky amplifikace zahrnují:  

1) tepelnou denaturaci templátu, díky čemuž vzniká jednořetězcová DNA 

2) připojení oligonukleotidových primerů o vhodné sekvenci a koncentraci 

3) extensi připojených primerů DNA polymerasou 

Složení použité reakční směsi je uvedeno v následující tabulce 1, termální profil 

celé reakce pak v tabulce 2. 

Tabulka 1: Složení reakční směsi pro PCR 
 

Složka V/μl 
PCR Buffer – 10× 5,0  
MgCl2  (50 mM) 1,5  
dNTPs (10 mM) 1,0  
FW primer (5 μM) 2,0  
RV primer (5 μM) 2,0 
Templát cDNA  1,0  
ddH2O 37,0  
Platinum Taq DNA Polymerase 
(5 U/μl) 

0,2 

 
 
Tabulka 2: Termální profil PCR reakce 
 

 

 

 

 

 

 

Krok Počet cyklů Teplota/°C  Čas/min 
1 1 94 2 

2 30 
94 0,5 
48 0,5 
72 1 

3 1 72 4 
4 1 4 ∞ 
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Po proběhnutí reakce PCR byla přibližná délka amplifikovaného fragmentu DNA 

ověřena pomocí elektroforézy na 1% agarosovém gelu v prostředí TAE pufru. Její 

výsledek byl vizualizován pomocí transiluminátoru za využití ethidium bromidu, 

který se interkaluje do DNA a v UV oblasti fluoreskuje.  

 

4.2 Ligace připraveného insertu do klonovacího pCR®2.1-TOPO® vektoru 

1 μl genu získaného amplifikací pomocí metody PCR byl zaligován do 1 μl komerčního 

linearizovaného TOPO vektoru firmy Invitrogen (obr. 4, s. 27). Reakce probíhala  

10 minut při teplotě 21 °C. V tabulce 3 je znázorněno složení ligační směsi. 

 

Tabulka 3: Složení ligační směsi pro ligaci do vektoru TOPO 

Složka V/μl 
PCR produkt 1 
Salt solution 1 
dd H2O 3 
TOPOvektor 1 
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Obr. 444: Mapa klonovacího pCR®2.1-TOPO® vektoru 

 

 

4.3 Transformace kompetentních buněk 

Kompetentní buňky E. coli bakteriálního kmene Nova Blue byly transformovány 

plasmidem metodou teplotního šoku.  

Bakteriální buňky, které byly uchovávány při −80 °C, se nejdříve nechaly stát  

na ledu, dokud nerozmrzly, aby k nim mohl být přidán plasmid. Tato směs byla 

ponechána na ledu dalších 30 minut. Následně byla směs vystavena po dobu  

50 sekund teplotě 42 °C a dále inkubována na ledu 2 minuty. Posléze bylo k bakteriím 
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přidáno 800 μl LB média a následovala hodinová inkubace při 37 °C. Po inkubaci byly 

bakterie centrifugovány při 5000 × g, větší část supernatantu byla slita a ve zbytku 

byla provedena resuspendace usazeniny. Ta byla za sterilních podmínek nanesena  

a rozetřena na LB agarovou plotnu obsahující kanamycin o koncentraci 50 μg/ml. 

Misky obsahující transformované bakterie byly inkubovány přes noc při 37 °C.  

 

4.4 Inokulace 

Další den po inkubaci bylo z misky vybráno několik zdařile transformovaných 

bakteriálních kolonií, kterými byly zaočkovány 2 ml LB média s kanamycinem 

(50 μg/ml). Tyto vzorky byly přes noc třepány při 220 rpm a 37 °C. Takto byly 

připraveny stacionární kultury.  

 

4.5 Izolace plasmidové DNA a její restrikční analýza 

Z 1,5 ml z každé stacionární kultury obsahující transformované bakterie byla 

provedena izolace plasmidové DNA podle protokolu High-Speed Plasmid Mini Kit 

Protocol od firmy Geneaid. 

Směs byla centrifugována 1 minutu při 15000 × g, získaná peleta byla 

resuspendována v 200 μl PD1 pufru s přidanou RNAsou. Přídavkem 200 μl PD2 pufru 

došlo k lýzi bakteriálních buněk a uvolnění plasmidu. Poté byla provedena 

neutralizace přídavkem 300 μl PD3 pufru a následná centrifugace, 5 min/15000 × g. 

Dále byly do 2ml mikrozkumavek umístěny PD kolony z kitu, na ně aplikován 

supernatant z předešlé centrifugace a provedena další centrifugace po dobu 30 sec 

při 15000 × g. Tak došlo k vazbě DNA na membránu kolony. Takto navázaná DNA 

byla promyta 400 μl W1 pufru a 600 μl WASH pufru s přidaným ethanolem.  

PD kolony vysušené centrifugací byly umístěny do nových mikrozkumavek  

a přídavkem 50 μl elučního pufru z nich byla opět centrifugací, 2 min/15000 × g, 

eluována plasmidová DNA. 

DNA obsažená v supernatantu pak byla štěpena restrikční endonukleasou EcoRI  

a získané fragmenty byly analyzovány elektroforézou na 1% agarosovém gelu. 
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4.6 Maxipreparativní izolace plasmidové DNA  

Aby mohla být DNA uskladněna do zásoby, bylo zapotřebí izolovat větší množství této 

plasmidové DNA. Za tímto účelem bylo využito opět protokolu od firmy Geneaid, 

Geneaid Plasmid Maxi Kit Protocol. 

Zbylý obsah zkumavky se stacionární kulturou z bodu 4.4. (0,5 ml), která se  

na agarosovém gelu jevila jako nejkoncentrovanější, byl použit k zaočkování 100 ml 

LB média s kanamycinem (50 μg/ml). Následnou inkubací přes noc při 37 °C  

a 220 rpm došlo v nadbytku LB média k napěstování stacionární kultury. 

Druhý den byly kultivované bakteriální buňky sklizeny centrifugací při 3000 × g  

po dobu 10 min na centrifuze Beckman Coulter – JA 25,5. Supernatant byl slit a peleta 

resuspendována v 10 ml PM1 pufru s přidanou RNAsou. K resuspendované peletě 

bylo přidáno 10 ml PM2 pufru způsobujícího lýzi buňky. Tato směs se nechala  

2 minuty stát při 22 °C, dokud nebyl roztok čirý. Následně byla provedena 

neutralizace přídavkem 10 ml PM3 pufru a směs centrifugována 20 minut  

při 58000 × g. Získaný supernatant byl převeden na membránu kolony a nechal se 

samovolně protéct skrz. Tato membrána byla promyta 30 ml PW pufru, který se opět 

nechal protéct skrz. Následující eluce plasmidové DNA byla provedena opět 

„samospádem“ přídavkem 12 ml elučního PEL pufru.  

Eluovaná DNA byla ve zkumavce srážena 9 ml isopropanolu zchlazeného  

na −80 °C. Obsah zkumavky byl centrifugován 20 minut při 48000 × g a 12 °C. 

Supernatant byl opatrně odstraněn a získaná peleta DNA promyta 1 ml 75% ethanolu 

zchlazeného na −80 °C. Následovala další centrifugace při 17000 × g 

a 12 °C po dobu 10 minut. Supernatant byl opatrně slit a peleta DNA se nechala 

schnout na vzduchu, dokud nezprůhledněla. Takto vysušená byla přenesena  

do mikrozkumavky a rozpuštěna ve 100 μl destilované deionizované vody.  

Koncentrace a čistota připravené DNA byly stanoveny spektrofotometricky. 

Vzorek DNA lze považovat za dostatečně čistý, dosahuje-li poměr absorbancí vzorku 

při 260 a 280 nm hodnoty spadající do intervalu 1,8–2,0. Ze vzorku bylo odebráno 

5 μl, 100× zředěno a byl změřen poměr absorbancí A254/A280 tohoto roztoku.  

Ze zjištěných hodnot byla nakonec podle známého vztahu – A260 = 1, je-li cDNA 

50 μg/ml – vypočtena koncentrace získané DNA. 
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4.7 Konstrukce pET plasmidu a transformace kompetentních buněk  

Insert DNA obsažený v TOPO vektoru byl vyštěpen restrikčními endonukleasami NdeI 

a HindIII a od zbytku vektoru oddělen v 1% agarosovém gelu. Stejným způsobem byl 

linearizován a selektován i vektor pET-30a(+)(Obr. 5, s. 32). Z gelu byly oba potřebné 

fragmenty extrahovány a poté ligovány. V tabulce 4 jsou uvedena složení reakčních 

směsí. 

 

Tabulka 4: Složení restrikčních reakčních směsí A a B 

  A   B 
DNA (plasmid mNKR-P1A–TOPO) 5 μl DNA (plasmid mNKR-P1C–pET) 10 μl 
ddH2O 11,5 μl ddH2O 6,5 μl 
NEB2 2 μl NEB2 2 μl 
Nde I (20 000 U /ml) 0,7 μl Nde I (20 000 U/ml) 0,7 μl 
Hind III (20 000 U /ml) 0,7 μl Hind III (20 000 U/ml) 0,7 μl 

 

Reakční směsi uvedené v tabulce 4 byly inkubovány 3 hodiny při 37 °C, čímž 

došlo k vyštěpení požadovaných fragmentů. Oba štěpené vzorky byly rozděleny  

v 1% agarosovém gelu. Požadované inserty byly z gelu vyříznuty a extrahovány 

pomocí komerčně dodávané sady Gel Extraction Protocol od firmy Geneaid podle 

přiloženého návodu. 

Následně bylo provedeno spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty 

obou vyizolovaných vzorků DNA, již zmiňované v bodě 4.6. 

Dále byla připravena směs pro ligační reakci o složení uvedeném v následující 

tabulce 5 (s. 31). Směs byla inkubována přes noc při teplotě 22 °C. 
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Tabulka 5: Složení ligační směsi pro ligaci mNKR-P1A do pET vektoru  

Složka V/ μl 
insert  6 
vektor pET 4 
ligační pufr – 10× 2 
ATP (20 mM) 0,3 
T4 DNA ligasa (1000 U /μl) 0,7 
ddH2O (PCR) 7 

 

Do mikrozkumavky ke kompetentním buňkám E. coli kmene Nova Blue bylo 

přidáno 10 μl ligační směsi a bakterie byly podrobeny transformaci formou 

teplotního šoku, postupem zmiňovaným v bodě 4.3. Směs zahrnující transformované 

bakterie byla následně za sterilních podmínek aplikována na misky s LB agarem 

obsahujícím kanamycin (50 μg/ml) s tetracyklinem (50 μg/ml) a inkubována  

přes noc při 37 °C. 

Další den byl proveden výběr vhodných bakteriálních kolonií, které byly 

zaočkovány do 2 ml LB média s kanamycinem (50 μg/ml) a třepány přes noc  

při 220 rpm a 37 °C. 
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Obr. 545: Vektorová mapa expresního vektoru pET-30a(+) 

 

 

4.8 Izolace plasmidové DNA a její restrikční analýza 

Z 1,5 ml z každé stacionární kultury obsahující transformované bakterie byla opět 

provedena izolace plasmidové DNA podle protokolu High-Speed Plasmid Mini Kit 

Protocol (Geneaid) postupem popsaným již v bodě 4.5. 

Následné restrikční štěpení bylo provedeno pomocí restrikčních endonukleas 

XbaI a HindIII. Výsledek analýzy byl vizualizován na 1% agarosovém gelu.  
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4.9 Transformace kompetentních buněk a jejich inokulace 

Vzorkem plasmidové DNA byly transformovány buňky bakteriálního kmene E. coli, 

Nova Blue, metodou teplotního šoku postupem shodným v bodě 4.3.  

Ze zdařile transformovaných bakteriálních kolonií, které přes noc narostly  

na agarové misce s kanamycinem o koncentraci 50 μg/ml, bylo zaočkováno dvakrát 

100 ml LB média s kanamycinem o téže koncentraci. Tyto kultury byly ponechány 

třepat přes noc při 220 rpm a 37 °C. V nadbytku LB média tak došlo k napěstování 

velkého množství stacionární bakteriální kultury. 

 

4.10 Maxipreparativní izolace plasmidové DNA a její restrikční analýza 

Následující den byla, postupem shodným s uvedeným v bodě 4.6., na obě noční 

kultury aplikována maxipreparativní izolace, čímž bylo získáno větší množství 

plasmidové DNA. 

U takto získaných DNA bylo provedeno spektrofotometrické stanovení 

koncentrace a čistoty.  

Nakonec byly obě plasmidové DNA pro ověření kvality štěpeny restrikčními 

endonukleasami XbaI a HindIII a výsledek byl vizualizován metodou agarosové 

elektroforézy v 1% gelu. 

 

4.11 Kontrola sekvence DNA sekvenací 

Správnost sekvence získaného insertu DNA zaklonovaného v pET vektoru byla 

ověřena a potvrzena zasláním koncentrovanějšího z obou izolovaných vzorků do DNA 

sekvenační laboratoře MBÚ AV ČR v.v.i. Následně byla získaná sekvence  

NKR-P1A ISO2 porovnána pomocí programu BioEdit s dostupnou sekvencí  

NKR-P1A ISO1. 

 

4.12 Test exprese mNKR-P1A ISO2 

Poté, co byla ověřena správnost sekvence plasmidové DNA, byla tato DNA vnesena  

do produkčních kompetentních buněk bakteriálního kmene E. coli BL21-Gold(DE3). 
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K buňkám do mikrozkumavky byl přidán 1 μl plasmidové DNA o koncentraci 

1 μg/μl. Tato směs byla transformována metodou teplotního šoku, zmiňovanou již 

v bodě 4.3. Současně se vzorkem obsahujícím DNA byly prováděny analogické 

operace s bakteriálními buňkami bez přidaného plasmidu, aby mohly být použity jako 

negativní kontrola. 

Vzorek obsahující transformované bakterie a vzorek představující negativní 

kontrolu byly aplikovány na agarové misky s kanamycinem (50 μg/ml) a inkubovány 

přes noc při 37 °C.  

Další den byly z misky vybrány čtyři zdařile transformované bakteriální kolonie  

a inokulovány do 1 ml LB media s kanamycinem (50 μg/ml). Zaočkované LB medium 

bylo ponecháno přes noc třepat při 220 rpm. a 37 °C, čímž byly připraveny 

stacionární kultury. 

Následně byly do nových osmi zkumavek aplikovány 2 ml LB media 

s kanamycinem (50 μg/ml) a do každých dvou přeneseno 50 μl odpovídající noční 

kultury. Tyto vzorky byly kultivovány na třepačce při 37 °C a 400 rpm po dobu 

90 minut do optické denzity měřené při vlnové délce 550 nm (OD550) ≈  R0,7. Poté byl 

vždy do jedné ze dvou identických kultur přidán induktor exprese IPTG o koncentraci 

1 mM. Po dalších třech hodinách kultivace, jež probíhala za stálého třepání  

při 400 rpm a 37 °C, byl 1 ml z každé kultury převeden do mikrozkumavky. Pak byly 

buňky centrifugovány centrifugou Spectrafuge 16M při 14 000 × g po dobu 10 minut. 

Supernatant byl odstraněn a pelety resuspendovány ve 130 μl redukujícího 

vzorkového pufru pro SDS elektroforézu, obsahujícího DTT. Resuspendovaný obsah 

byl povařen na vodní lázni a posléze znovu stočen. Tentokrát se žádná peleta 

neobjevila, což znamenalo, že proteiny jsou dostatečně denaturovány. Nakonec byla 

provedena analýza pomocí SDS-PAGE v 15% separačním gelu, jehož složení je 

znázorněno v tabulce 6 (s. 35). 
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Tabulka 6: Složení gelu pro SDS-PAGE 

 15% separační gel 5% zaostřovací gel 

Složka Objem / ml 
H2O 1,1 0,68 
30% roztok akrylamidu 2,5 0,17 
1,5M Tris (pH 8,8) 1,3 - 
1,0M Tris (pH 6,8) - 0,13 
10% SDS  0,05 0,01 
10% APS 0,05 0,01 
TEMED 0,002 0,001 

 

Na závěr byl vzorek, který se na SDS-PAGE gelu jevil jako nejintenzivnější, 

podroben analýze pomocí hmotnostní spektrometrie.  
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5) VÝSLEDKY 

 

5.1 Amplifikace insertu pomocí metody PCR  

Pro amplifikaci templátu DNA kódující receptor mNKR-P1A ISO2, který byl izolován 

Mgr. Danielem Rozbeským z agarosového gelu (Obr. 6), bylo užito primerů 

znázorněných již v kapitole 3).  

Správnost výsledku amplifikace 

insertu byla ověřena a dále i potvrzena 

za použití elektroforézy na 1% 

agarosovém gelu a následnou vizualizací 

pomocí transiluminátoru díky 

interkalovanému ethidium bromidu 

(Obr. 7). 

 Z obrázku 7 můžeme vidět, že 

získaný amplifikovaný mNKR-P1A ISO2 

insert skutečně odpovídá přibližně délce 

600 bp, spíše o něco menší. Z toho lze 

usuzovat, že amplifikace metodou 

polymerasové řetězové reakce proběhla 

úspěšně. 
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 Obr. 6: Fotografie agarosového gelu, 

z něhož byl izolován úsek  

pro mNKR-P1A ISO2. V dráze č. 1 je 

aplikován 100bp standard molekulových 

délek, dráha č. 2 znázorňuje větší fragment 

NKR-P1A ISO 1 a klínkem vyznačený 

fragment s chybějící transmembránovou 

doménou mNKR-P1A ISO2. (Poskytnuto Mgr. 

Danielem Rozbeským, Ph.D.) 

 

Obr. 7: Fotografie agarosového gelu zobrazující přítomnost amplifikované DNA  

mNKR-P1A ISO2. Dráha č. 1 – 1kb standard molekulových délek, dráha č. 2 – amplifikovaný insert 

mNKR-P1A ISO2 vyznačený klínkem, dráha č. 3 – 100bp standard molekulových délek. 
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5.2 Ligace připraveného insertu do klonovacího pCR®2.1-TOPO® vektoru 

Gen získaný PCR amplifikací byl následně zaligován do linearizovaného klonovacího 

pCR®2.1-TOPO® vektoru od firmy Invitrogen.  

Tato ligační reakce neprobíhá klasickým propojením ligasou. Součástí výše 

uvedeného vektoru je totiž kovalentně vázaná topoisomerasa. Vektor obsahující  

3´-T přesahující konec využívá unikátní schopnosti Taq DNA polymerasy. Ta 

jednotlivě přidává deoxyadenosiny (A) na 3´ konce PCR produktů.  Takto „upravený“ 

insert může být tedy velice rychle zaligován do linearizovaného TOPO vektoru  

bez předchozího štěpení restrikčními endonukleasami. 

 

5.3 Transformace kompetentních buněk s následnou inokulací 

Po provedení transformace kompetentních buněk E. coli kmene Nova Blue metodou 

teplotního šoku a jejich noční kultivaci na LB agarové misce obsahující kanamycin  

o koncentraci 50 μg/ml byly následující den zdařile transformované kolonie 

inokulovány do 2 ml LB média s kanamycinem o koncentraci opět 50 μg/ml. Takto 

připravené kultury byly znovu inkubovány přes noc při 37 °C a 220 rpm. 

 

5.4 Izolace plasmidové DNA a její restrikční analýza 

Izolace plasmidové DNA byla provedena z 1,5 ml z každé bakteriální kultury 

obsahující transformované bakterie podle standardního protokolu High-Speed 

Plasmid Mini Kit Protocol (Geneaid).  

Kvalita získaného preparátu byla překontrolována restrikčním štěpením  

za využití restrikční endonukleasy EcoRI. Získané fragmenty byly analyzovány 

agarosovou elektroforézou na 1% gelu v prostředí TAE pufru a nakonec 

vizualizovány pomocí transiluminátoru (Obr. 8, s. 38).  

Z fotografie lze vyčíst, že velikosti jednotlivých vzorků jsou odpovídající délce 

585 bp, kterou by měl mít příslušný insert. Po tomto ověřovacím pokusu bylo možné 

přistoupit k izolaci DNA ve větším množství. 

 

 

 

                                                   6          7 
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5.5 Maxipreparativní izolace plasmidové DNA  

Pro další využití při izolaci většího množství DNA byl zvolen vzorek z dráhy 6, jehož 

část mohla být dále uskladněna. Pomocí maxipreparativní izolace podle protokolu 

Geneaid Plasmid Maxi Kit Protocol byla získána DNA zakoncentrovaná v objemu 

100 μl. 

Spektrofotometricky byla stanovena čistota eluované DNA (A260/A280 = 1,8) a její 

koncentrace (5,7 μg/μl). Bylo tak získáno 570 μg DNA o vysoké čistotě. 

 

5.6 Konstrukce pET plasmidu a transformace kompetentních buněk  

Plasmidová DNA obsahující požadovaný insert mNKR-P1A ISO2 zaklonovaný 

v TOPO vektoru, jež byla získána metodou maxipreparativní izolace, byla štěpena 

restrikčními endonukleasami NdeI a HindIII. Stejným způsobem byl štěpen i komerční 

plasmid pET nesoucí insert pro NKR-P1C. Obě restrikční směsi byly dále selektovány 

v 1% agarosovém gelu, z něhož pak byly vyříznuty požadované fragmenty,  

NKR-P1A ISO2 a pET vektor.  

Ty byly následně přečištěny pomocí komerční sady Gel Extraction Protocol  

od firmy Geneaid podle přiloženého návodu. 

Přečištěné fragmenty byly nakonec zaligovány a získaným pET plasmidem 

nesoucím insert NKR-P1A ISO2 byly metodou teplotního šoku transformovány 

kompetentní buňky, E. coli Nova Blue.  

Obr. 8: Fotografie agarosového gelu znázorňující velikost fragmentů DNA po provedení restrikční 

analýzy. Dráha 1+7 – 1kb standard molekulových délek , dráha 2–6: mNKR-P1A ISO2 vyznačený klínkem. 
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Směs obsahující transformované bakterie byla za sterilních podmínek nanesena 

na misky s LB agarem obsahujícím kanamycin (50 μg/ml) s tetracyklinem (50 μg/ml) 

a inkubována přes noc při 37 °C. 

Následující den byly vybrány vhodné bakteriální kolonie, které byly zaočkovány 

do 2 ml LB media s kanamycinem (50 μg/ml). Tyto vzorky byly přes noc třepány 

při 220 rpm a 37 °C. 

 

5.7 Restrikční analýza insertů v pET vektoru  

Z 1,5 ml z každé stacionární kultury obsahující transformované bakterie byla 

metodou minipreparativní izolace pomocí sady High-Speed Plasmid Mini Kit Protocol 

(Geneaid) izolována plasmidová DNA, která byla následně podrobena analýze 

restrikčními endonukleasami XbaI a HindIII.  

Po vizualizaci elektroforetického gelu pomocí transiluminátoru však bylo patrné, 

že koncentrace aplikované DNA je příliš nízká (Obr. 9), proto byla restrikční analýza 

opakována. Tentokrát však ve dvojnásobném objemu reakční směsi a pouze se 

vzorkem číslo 6 (dráha 7), který vycházel nejlépe. (Obr. 10, s. 40). 

 

Obr. 9: Fotografie agarosového gelu použitého ke kontrole ligace insertu mNKR-P1A ISO2  

do pET vektoru.  Dráha 1 – 1kb standard molekulových délek, dráha 2–7 – mNKR-P1A ISO2 vyznačený 

klínkem, dráha 8 – 100bp standard molekulových délek.   

 

Jak je vidět z obr. 10 (s. 40), velikost fragmentu odpovídá délce, jakou by měl mít 

gen pro mNKR-P1A ISO2. Lze tedy usuzovat, že tento gen je skutečně zaklonován 

v pET vektoru.  

500 bp 

1000 bp 

3000 bp 

100 bp 
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        1     2           3             4           5           6             7            8       
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Po tomto ujištění mohla být následně 

provedena transformace Nova Blue buněk tímto 

plasmidem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Maxipreparativní izolace plasmidové DNA a její restrikční analýza 

Bylo sklizeno dvakrát 100 ml noční kultury, která byla zpracována podle protokolu 

Geneaid Plasmid Maxi Kit Protocol (Geneaid). U obou izolovaných preparátů pak byla 

zjištěna pomocí spektrofotometrického stanovení (A260/A280 = 1,8) čistota  

a koncentrace (4,3 μg/μl a 3,5 μg/μl). 

Bylo tak získáno v případě vzorku A 

430 μg a vzorku B 350 μg DNA 

poměrně vysoké čistoty.  

Nakonec byl získaný produkt 

podroben restrikčnímu štěpení 

endonukleasami XbaI a HindIII 

(Obr. 11). Poté, co vzešel z restrikční 

analýzy kladný výsledek o kvalitě 

získaného produktu, koncentrovanější  

z obou izolovaných plasmidových DNA 

byla zaslána na sekvenaci. 
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Obr. 10: Fotografie agarosového gelu použitého ke kontrole ligace insertu mNKR-P1A ISO2 

do pET vektoru (dvojnásobné množství reakční směsi). Dráha 1 – insert mNKR-P1A ISO2 

vyznačený klínkem, dráha – 100bp standard molekulových délek. 
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Obr. 11: Fotografie agarosového gelu použitého 

ke kontrole plasmidové DNA získané metodou 

Maxiprep. Dráha 1 – 1kb standard molekulových 

délek, dráha 2–3 – mNKR-P1A ISO2 vyznačený 

klínkem, dráha 4 – 100bp standard molekulových 

délek. 

 
40 

 



5.9 Kontrola sekvence DNA sekvenací 

Obdržená výsledná sekvence kódující mNKR-P1A ISO2 byla porovnána 

s publikovanou sekvencí NKR-P1A ISO1 v programu BioEdit. Porovnání bylo 

provedeno jak na aminokyselinové úrovni, tak na úrovni jednotlivých nukleotidů 

(Příloha 1 a 2). V obou případech byla sekvence naprosto totožná, pouze s tím 

rozdílem, že u mNKR-P1A ISO2 byla viditelná absence větší části transmembránového 

segmentu. 

 

5.10 Test exprese mNKR-P1A ISO2 

Poté, co byla plasmidová DNA izolována ve větším množství, byla jí část využita 

k transformaci produkčních kompetentních buněk bakteriálního kmene E. coli 

 BL21-Gold(DE3) metodou teplotního šoku.  
Z kultur narostlých na LB agarových miskách s kanamycinem byly vybrány čtyři 

kolonie, z nichž byly připraveny v LB mediu s kanamycinem (c = 50 μg/ml) 

stacionární kultury. Z každé stacionární kultury pak byly zaočkovány dvě nové 

bakteriální kultury. V okamžiku, kdy dosáhly OD550 ≈  R0,7, v jedné ze zkumavek každé 

identické kultury byla vyvolána exprese přídavkem induktoru IPTG. Dále byly 

všechny kultury inkubovány další 3 hodiny při 37 °C a za stálého třepání při 400 rpm.  

Na závěr byla provedena analýza prostřednictvím SDS-PAGE v 15% separačním 

gelu (Obr. 12). 

   

 

 

 

 

 

 

 

  1+     1-    2+     2-    3+    3-    4+    4-      4+    M 

14 kDa 

28 kDa 

66 kDa 

Obr. 12: Fotografie gelu z SDS elektroforézy použitého pro test exprese  

mNKR-P1A ISO2. Dráhy + značí přídavek IPTG, dráhy – jsou bez přidaného IPTG, dráha  

M – standard molekulových hmotností.  Klínkem je vyznačena pozice exprimovaného proteinu. 
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Jak je patrné, z výše uvedené vizualizace SDS-PAGE můžeme vidět, že 

transformované produkční buňky BL21-Gold(DE3) nám po přidání induktoru IPTG 

skutečně exprimovaly požadovaný produkt, tedy náš protein mNKR-P1A ISO2. 

Na závěr byl vzorek z dráhy 3 zaslán na analýzu pomocí hmotnostní 

spektrometrie. Peptidové mapování (Příloha 3) bylo provedeno po modifikaci, 

redukci a alkylaci cysteinů a následném štěpení proteinu trypsinem.  

Pokrytí sekvence bylo 75,3%, čímž byla ověřena identita exprimovaného 

proteinu. 
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6) DISKUZE 

 

Hlavním cílem této práce bylo připravit plasmid pro rekombinantní expresi  

mNKR-P1A ISO2 receptoru s následným testem exprese tohoto proteinu, který byl 

iniciován prostřednictvím induktoru exprese IPTG. Požadovaný protein se skutečně 

podařilo vyprodukovat za využití metody transformace bakteriálních buněk 

expresním plasmidem.  

Prvním krokem byla amplifikace templátu DNA kódujícího gen  

pro mNKR-P1A ISO2, který byl izolován Mgr. Danielem Rozbeským, Ph.D. ze sleziny 

myší linie C57BL/6, metodou PCR. Takto amplifikovaný insert byl poté 

zakomponován do linearizovaného klonovacího pCR®2.1-TOPO® vektoru a následně 

do expresního pET-30a(+) vektoru.  

Získaný konstrukt byl dále zkontrolován sekvenací. Obdržená sekvence,  

při srovnání v programu BioEdit, přesně odpovídala sekvenci NKR-P1A ISO1, s tím 

rozdílem, že postrádala právě větší část transmembránového segmentu. 

Připraveným plasmidem, sestávajícím z expresního pET-30a(+) vektoru a insertu  

mNKR-P1A ISO2 byly metodou teplotního šoku transformovány kompetentní buňky 

E. coli kmene Gold, na nichž byl proveden test exprese pomocí induktoru exprese 

IPTG a následná vizualizace výsledku za využití SDS elektroforézy. Nakonec byla 

ověřena správnost výsledného produktu metodou peptidového mapování. 

Díky chybějícímu transmembránovému segmentu by mohl vykazovat NKR-P1A 

receptor určitou podobnost s myším receptorem NKG2D, u něhož jsou pozorovány 

rovněž dvě isoformy, kratší NKG2D-S a delší NKG2D-L, které jsou výsledkem 

alternativního sestřihu mRNA a jsou zahrnuty v rozdílných signalizačních  

drahách – aktivované myší NK buňky exprimují kratší variantu, která postrádá 13 

aminokyselin na N-terminálním konci cytoplazmatické domény.46 

Úkolem do budoucna je příprava expresního konstruktu mNKR-P1A ISO2  

a produkce rekombinantní formy tohoto proteinu. Další cíle jsou pokusit se popsat 

jeho strukturu, určit lokalizaci v buňce – zda se jedná o cytoplazmatický  

či membránově vázaný protein – a najít a identifikovat jeho potenciální ligandy. 
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7) SOUHRN VÝSLEDKŮ 
 

 Pomocí PCR byl amplifikován templát DNA, zaklonován  do klonovacího vektoru 

TOPO a namnožen klonovacími kompetentními buňkami Nova Blue 

 

 Následně byla tato DNA izolována, překlonována do expresního vektoru  

pET-30a(+) a opět bylo provedeno namnožení bakteriálními kompetentními 

buňkami Nova Blue  

 

 Takto získaný produkt byl sekvenován 

 

 Nakonec byl expresními kompetentními BL21-GOLD(DE3) buňkami exprimován 

protein mNKR-P1A ISO 2, jehož aminokyselinová sekvence byla ověřena pomocí 

hmotnostní spektrometrie 
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9) PŘÍLOHY 

 

Příloha 1: Porovnání sekvence NKR-P1A ISO2 získané sekvenací se sekvencí 

NKR-P1A ISO1 na nukleotidové úrovni 

 

 

 



Příloha 2: Porovnání sekvence NKR-P1A ISO2 získané sekvenací se sekvencí 

NKR-P1A ISO1 na aminokyselinové úrovni 

 

 

  

 



Příloha 3: Výsledek peptidového mapování 

 

Zelené body ve spektru značí přiřazené píky 

 

 

Podtržená část znázorňuje pokrytí sekvence 

Zásahová místa pro trypsin (K a R) 

  

MDTARVYFGLKPPRTPGAWHESPPSLPPVRVLIQKPSIEKCYVLIQENLNKT

TDCSAKLECPQDWLSHRDKCFHVSQVSNTWEEGLVDCDGKGATLMLIQDQEE

LRFLLDSIKEKYNSFWIGLRYTLPDMNWKWINGSTLNSDVLKITGDTENDSC

AAISGDKVTFESCNSDNRWICQKELYHETLSNYVGYGH 

 



 

Svoluji k zapůjčení této práce pro studijní účely a prosím, aby byla řádně vedena 

evidence vypůjčovatelů. 
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