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ABSTRAKT 

NK buňky jsou součástí vrozeného imunitního systému. Jejich okamžitá reakce na 

patogen hraje roli hlavně při eliminaci nádorových či virem napadených buněk. V poslední 

době jsou NK buňky stále více předmětem různých studií, a to zejména různé formy jejich 

receptorů. Jednou skupinou receptorů NK buněk jsou receptory přirozené cytotoxicity 

(NCR), kam kromě dalších dvou členů patří také receptor NKp44. Receptory NCR hrají 

důležitou roli při aktivaci NK buněk.  

Receptor NKp44 je označován jako první receptor, který je specifický jen pro 

aktivované NK buňky. Ligandy receptoru NKp44 nejsou dosud zcela známé. Nedávný 

výzkum poukázal na jeden z možných ligandů, a to na protein PCNA, který překvapivě 

prostřednictvím tohoto receptoru působí inhibičně na funkce NK buňky.  

Cílem této práce bylo získat konstrukt kódující extracelulární část lidského 

receptoru NKp44. Byla provedena izolace RNA z buněčné linie NK-92MI, z níž byl 

následně pomocí PCR reakcí získán inzert DNA. Ten byl poté nejdříve ligován do 

klonovacího pBS vektoru a nakonec do produkčního pET vektoru. Ve výsledku byl tedy 

získán vektor pro expresi extracelulární části receptoru NKp44. 



ABSTRACT 

NK cells are part of the innate immune system. Their immediate response to 

pathogen plays a role mainly in the elimination of tumor or virus-infected cells. Recently, 

NK cells, especially their receptors, are increasingly the subject of various studies. One 

group of NK cell receptors are known as natural cytotoxicity receptors (NCRs). Nowadays 

three receptors are belonging to this group, one of them is NKp44. NCR receptors play 

important role in the activation of NK cells. 

NKp44 is considered as the first specific receptor for activated NK cells. Its 

ligands are not yet fully known. Recent research has highlighted one of the potential 

ligands, the protein PCNA, which surprisingly causes inhibition of NK cell function.  

The aim of this thesis was to prepare plasmid encoding the extracellular part of 

the human receptor NKp44. DNA insert was obtained by RT-PCR reaction from isolated 

NK-92MI cell line RNA. Subsequently it was ligated into the cloning vector pBSSK(+) 

and then into production pET30-a(+) vector, resulting in the plasmid for expression of the  

extacellular portion of NKp44. 
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Seznam zkratek  

ADCC cytotoxická reakce založená na protilátkách  
(Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity) 

APC buňky prezentující antigen  (Antigen Presenting Cells) 

ATP Adenosintrifosfát 

BCR receptor B lymfocytů pro antigen (B-Cell Receptor) 

bp počet párů bazí (Base Pair) – jednotka délky řetězce DNA 

BSA hovězí sérový albumin (Bovine Serum Albumin) 

CD označení povrchových molekul leukocytů (Cluster of Differentiation) 

cDNA komplementární DNA (complementary DNA) 

CLR receptory C-lektinové rodiny (C-type Lectin Receptors) 

DNA deoxyribonukleová kyselina (DeoxyriboNucleic Acid) 

dsDNA dvouvláknová DNA (double stranded DNA) 

dNTP směs deoxyribonukleotidtrifosfátů (deoxyribonukleotide TriPhosphate) 

DTT dithiothreitol 

EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina (EthyleneDiamineTetraacetic Acid) 

Fc část molekuly protilátky (Fragment, Crystallizable) 

HLA hlavní histokompatibilní lidský antigen (Human Leukocyte Antigen) 

Ig imunoglobulin 

IPTG isopropyl-β-D-galaktopyranosid 

ITAM imunitní aktivační receptorový motiv tyrosinového typu 
(Immunoreceptor Tyrosin-based Activation Motif) 

ITIM imunitní inhibiční receptorový motiv tyrosinového typu 
(Immunoreceptor Tyrosin-based Inhibition Motif) 

KIR zabíječský receptor imunoglobulinového typu 
(Killer cell Immunoglobulin-like Receptor) 

LB název média (luria-Bertani) 

LIR receptory imunoglobulinového typu  
(Leukocyte Immunoglobulin-like Receptor)  

Ly-49 rodina myších receptorů C-lektinového typu (Lymphocyte antigen 49) 

MHC hlavní histokompatibilní komplex (Major Histocompatibility Complex) 

MICA neklasická MHC molekula (MHC-class-I-like chain A) 

MICB neklasická MHC molekula (MHC-class-I-like chain B) 

NCR receptory přirozené cytotoxicity (Natural Cytotoxicity Receptors) 

NK přirozený zabíječ (Natural Killer) 

PCR polymerasová řetězová reakce (Polymerase Chain Reaction) 

PCNA proliferační buněčný antigen (Proliferating Cell Nuclear Antigen) 
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RNA ribonukleová kyselina (RiboNucleic Acid) 

TC cytotoxické T lymfocyty (Cytotoxic T-cell) 

TCR receptor T lymfocytů pro antigen (T-Cell receptor) 

TH pomocné T lymfocyty (Helper T-cell) 

Tris tris(hydroxymethyl)aminomethan 

X-Gal 5-bromo-4chlor-3-indolyl-β-D-galaktosid 
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1. Teoretický úvod 

1.1. Imunitní systém 

Imunitní systém je pro organismus velmi důležitou obranou proti různým látkám 

jak z jeho vnějšího, tak i z vnitřního prostředí. Je důležitým mechanismem, který pomáhá 

udržovat homeostázu a to hlavně tím, že rozpoznává nebezpečné (škodlivé) látky a 

následně se je pokouší určitými způsoby eliminovat. Zároveň musí být schopný rozpoznat 

látky tělu vlastní, které nejsou nebezpečné, a udržovat vůči nim toleranci. V neposlední 

řadě je také schopen rozpoznat vlastní buňky, které jsou staré, poškozené či nějakým jiným 

způsobem změněné (mutované), a ty průběžně odstraňovat. [1] 

Látky, na které je imunitní systém schopen reagovat, se nazývají antigeny. 

Antigenem může být látka cizorodá (např. infekční mikroorganismus), ale i látka tělu 

vlastní. Nejčastěji jsou imunitním systémem rozpoznané antigeny makromolekulární 

sloučeniny, jako jsou proteiny, různé komplexní polysacharidy, ale i lipidy či lipoproteiny. 

Část antigenu, kterou jsou buňky imunitního systému schopné rozpoznat a reagovat na ni, 

se nazývá epitop. [1] 

1.1.1. Specifická a nespecifická imunita 

Imunitní systém se klasicky dělí na specifický (adaptivní) imunitní systém a 

nespecifický (vrozený) imunitní systém. Oba systémy jsou velmi důležité. Vzájemně spolu 

spolupracují a doplňují se. 

 Nespecifická imunita je evolučně starší (je přítomná v různých variantách u všech 

mnohobuněčných organismů). Charakteristickým rysem vrozené imunity jsou 

všudypřítomné molekuly a buňky, které jsou účinné proti mnoha různým patogenům 

pomocí reakce na strukturní nebo funkční rysy, které jsou pro tyto patogeny společné. Do 

nespecifického imunitního systému se řadí hlavně fagocytující buňky a přirozeně 

cytotoxické buňky (NK buňky, natural killers – „přirození zabíječi“). Kromě buněk patří 

do nespecifického systému i humorální složky, což jsou např. interferony, lektiny či 

komplementový systém. [1,2] 

Oproti tomu specifický imunitní systém je evolučně mladší (přítomen až u 

obratlovců). Typické pro něj je, že látky a buňky do něj patřící reagují na cizorodou 

strukturu velmi specifickými molekulami a k jejich aktivaci dochází až po setkání 

s konkrétním antigenem. Specifická imunitní odpověď na daný antigen je tedy vyvolána až 

po několika dnech či dokonce týdnech. Ale i přesto, že je specifická odpověď oproti 
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nespecifické vyvolána až po delší době, je účinnější formou imunitní odpovědi. Pro tento 

systém je také charakteristická tzv. imunologická paměť – když buňka narazí na antigen, 

s kterým se již dříve setkala, ihned ho rozpozná a vyvolá rychlejší a větší imunologickou 

odpověď než při prvním setkání. Do specifického imunitního systému se řadí humorální 

pochody – založené na protilátkách, a buněčné pochody – založené na T a B 

lymfocytech. [1,2,12] 

1.1.2. Buňky a molekuly imunitního systému 

Všechny buňky imunitního systému mají společný základ, kterým jsou 

pluripotentní kmenové buňky přítomné v kostní dřeni. Z kmenových buněk vznikají dvě 

linie buněk – myeloidní a lymfoidní.  

Diferenciací vznikají z myeloidní linie monocyty, které se následně v krvi dělí na 

dendritické buňky a makrofágy a hrají důležitou roli jak při nespecifické, tak i specifické 

imunitě. Tyto buňky mají funkci jako buňky prezentující antigen (Antigen Presenting Cells 

– APC). Dále z této linie vznikají tři druhy granulocytů – neutrofily, eozinofily a bazofily. 

V tkáních jsou bazofily přítomny ve formě žírných buněk. Mimo jiné se touto linií vytváří i 

erytrocyty (červené krvinky) a trombocyty (krevní destičky), které však mají jinou hlavní 

funkci než zprostředkovávat imunitní reakce. Buňky imunitního systému vzniklé 

z myeloidní linie jsou základem pro jeho nespecifickou část. [1] 

Z lymfoidní linie se vyvíjejí T a B lymfocyty a NK buňky. Touto linií se vytváří 

buňky, které jsou hlavní součástí specifického imunitního systému. Charakteristické pro ně 

je, že jejich diferenciace je dokončena až po styku s antigenem. B lymfocyty se vyvíjejí 

v kostní dřeni a dokončují se až po setkání s antigenem v sekundárních lymfoidních 

orgánech (např.: uzliny, slezina, Peyerovy pláty ve střevě). T lymfocyty se při vývoji 

rozdělují na dvě hlavní skupiny – pomocné T buňky (TH) a cytotoxické T buňky (TC). Oba 

typy, po setkání s antigenem a dozrání, mají při imunitních pochodech různé funkce. 

Posledními buňkami, které se diferencují lymfoidní linií, jsou NK buňky. Ty jsou vývojově 

blíže T lymfocytům než B lymfocytům a jsou součástí i nespecifické imunitní 

odpovědi. [1] 

Molekuly hrající roli v imunitním systému jsou buď součástí buněčné membrány, 

nebo můžou být různými buňkami sekretovány. Hlavními molekulami imunitního systému 

jsou antigenně specifické receptory na povrchu T a B lymfocytů (T-cell receptor – TCR; 

B-cell receptor – BCR); dále MHC glykoproteiny I a II třídy (MHC – Major 
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Histocompatibility Complex) – lidské MHC molekuly jsou někdy označovány jako HLA 

(Human Leukocyte Antigens); receptory Fc; adhezivní a kostimulační molekuly; 

imunoglobuliny (protilátky) a mnoho dalších molekul. [1,2] 

1.2. NK buňky 

NK buňky (obr. 1) jsou hlavní součástí vrozené imunitní odpovědi. Představují 

první linii obrany proti různým nádorům a 

mikrobiálním patogenům, včetně virů, bakterií, 

plísňových a dalších intracelulárních para–

zitů. [3,4] Reakce NK buněk je okamžitá, na 

rozdíl od odpovědi adaptivního imunitního 

systému, a je pravděpodobné, že během několika 

prvních dnů infekce hraje nejdůležitější roli právě 

buněčná aktivita NK buněk. [5] 

Morfologicky jsou NK buňky velké 

granulární lymfocyty, které, na rozdíl od B nebo 

T lymfocytů, neexprimují specifické receptory 

pro antigen. [1,6] „NK“ název byl původně 

vytvořen poté, co se zjistilo, že tyto buňky mají 

schopnost zabíjet cílové buňky bez požadavku na 

předchozí expozici tohoto cíle, na rozdíl od cytotoxických T-buněk. [15]  

Jako samostatný podtyp lymfocytů jsou NK buňky brány od roku 1988. [7] Nejen 

že nevystavují receptory, které mají na svém povrchu B a T lymfocyty, ale odlišují se i 

dalšími povrchovými molekulami. Pro NK buňky je typické, že mají na svém povrchu 

molekuly CD16 a NKH-1 (Leu 19) a že jsou schopné zabíjet cílové buňky se sníženou 

nebo žádnou expresí MHC I nebo II třídy. [1,7] Za normálních podmínek se NK buňky 

většinou vyskytují v periferní krvi, slezině a kostní dřeni. Mohou ale migrovat do 

zanícených tkání v reakci na různé chemické atraktanty. [6]  

1.3. Receptory NK buněk  

Lytická aktivita NK buněk je jemně řízena komplexní interakcí jejich 

povrchových inhibičních a aktivačních receptorů. Oba typy receptorů reagují na povrchové 

molekuly cílové buňky a výsledné spuštění lýze NK buňkou pak závisí na tom, zda 

převládá signál pro stimulační nebo inhibiční receptory. [1,3]   

 
Obr.1: NK buňka lyzující větší nádorovou 

buňku. [11] 
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1.3.1. Inhibiční receptory 

Inhibiční receptory NK buněk se rozdělují do dvou strukturních skupin. První 

z nich je imunoglobulinová (Ig) rodina, do které patří hlavně receptory označované 

zkratkou KIR („Killer Ig-like Receptors“). [8] KIR se, spolu s dalšími receptory (např.: 

CD94/NKG2A a LIR-„Leukocyte Ig-like Receptors“), podílejí na tzv. „missing-self 

recognition“, což je první rozpoznávací strategie, která byla pro NK buňky popsána. 

Principem tohoto rozpoznávání je, že je NK buňka inhibována specifickými receptory, 

které rozpoznávají proteiny přítomné na povrchu normálních zdravých buněk (MHC 

molekuly I třídy). Pokud je tedy na povrchu cílové buňky nedostatek MHC molekul I třídy, 

NK buňka ji rozpozná jako závadnou a usmrtí ji. [9] Tato funkce NK buněk je doplňkovou 

funkcí k cytotoxickým T lymfocytům (Tc), které naopak ničí cílové buňky, na jejichž 

povrchu se nachází komplexy MHC I třídy s antigenními peptidovými fragmenty 

(např. fragmenty virových proteinů). Některé nádorové či virem napadené buňky se před 

CTL „skrývají“ právě tím, že omezí expresi molekul MHC I třídy. [1,9]  

Druhou strukturní skupinou inhibičních receptorů NK buněk jsou receptory  

z C-lektinové rodiny označované jako CLR (C-type Lectin Receptors). Do této skupiny se 

řadí například rodina CD94/NKG2 heterodimerů, jejíž člen CD94/NKG2A, jak již bylo 

řečeno, zprostředkovává spolu s KIR „missing-self recognition“. [8] Dále se sem například 

řadí homodimer Ly-49, který byl zatím nalezen jen u hlodavců a který má podobnou 

funkci jako lidské KIR. [17]  

1.3.2. Aktivační receptory 

Aktivační receptory jsou schopné rozpoznávat molekuly přítomné na povrchu 

různých typů buněk. Jsou schopné například rozeznávat přítomnost ligandů, které na svém 

povrchu vystaví buňky v „nouzi“, což jsou například ligandy vystavené buňkou ve stresu. 

Tyto ligandy rozeznává jeden z aktivačních receptorů NKG2D. [13] Jakmile dojde k přijetí 

a převaze stimulačního signálu, NK buňka se aktivuje a začnou probíhat cytotoxické 

mechanismy. [1] Receptor NKG2D je členem C-lektinové rodiny a je pouze „vzdálený 

příbuzný“ s ostatními členy NKG2 (inhibiční NK receptory). Na rozdíl od ostatních NKG2 

receptorů se nespojuje s molekulami CD94 a je exprimován jen jako homodimer. [8] Tento 

receptor se nevyskytuje pouze na NK buňkách, ale lze jej nalézt i na povrchu některých 

T buněk. [5] NKG2D je specifický receptor pro ligandy nazvané MICA a MICB, které jsou 

homology pro MHC I třídy a jsou vystavené hlavně na stresovaných buňkách. [3] 
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Dalším z aktivačních receptorů NK buněk je Fc receptor CD16, který umožňuje 

detekovat cílové buňky obsahující na svém povrchu protilátky a vyvíjet proti nim 

cytotoxickou reakci závislou na protilátkách (ADCC – Antibody-Dependent Cellular 

Cytotoxicity). Receptor CD16 není omezen pouze na NK buňky, ale vyskytuje se i na 

jiných buňkách, např. na T lymfocytech. [1,6,13]  

Mezi aktivační receptory také patří nedávno objevená skupina, jejíž členové 

dostali souhrnný název receptory přirozené cytotoxicity (NCR – Natural Cytotoxicity 

Receptors). [14] Dosud byly objeveni tři členové řadící se do této skupiny. Jsou jimi 

receptory NKp30, NKp44 a NKp46. [14]  

Všechny již zmíněné aktivační receptory (NKG2D; NKp30; NKp44; NKp46) se 

určitou částí podílejí na další rozpoznávací strategii NK buněk, na tzv. „stress-induced self 

recognition.“ [9] Tyto receptory rozpoznávají stresem vyvolané proteinové ligandy, které 

jsou jen chudě exprimovány na normálních, zdravých buňkách, ale na povrchu nemocných 

buněk je jejich počet mnohem větší. [15] 

1.3.3. Aktivační ko-receptory 

Na povrchu NK buněk jsou exprimovány i další molekuly podílející se na jejich 

aktivaci. Tyto molekuly, jak se zdá, fungují spíše jako ko-receptory než jako plnohodnotné, 

skutečné receptory. Mohou fungovat jako zesilovače signalizace skutečnými receptory.  

Předpokládá se totiž, že jejich funkce je závislá na současném působení hlavních 

aktivačních receptorů, jako jsou NKp46. [8] Jedním z těchto ko-receptorů je molekula 2B4 

(CD244). Tato molekula patřící do imunoglobulinové rodiny byla nejprve objevena na 

myších NK buňkách a až později na lidských. Tento ko-receptor se nevyskytuje pouze na 

NK buňkách, ale je exprimován i na povrchu T lymfocytů, monocytů či 

agranulocytů. [8,14,16] Pro ko-receptor 2B4 byl objeven i ligand. Je jím molekula 

CD48. [16] 

 Dalším z ko-receptorů je NKp80, který je exprimován prakticky všemi čerstvými 

NK buňkami získanými z periferní krve. Většina NKp80 byla identifikována pouze na 

povrchu NK buněk. Nicméně u malého množství dárců byla zjištěna její přítomnost i na 

malé podmnožině T-buněk. [8,14] Tento ko-receptor patří do C-lektinové rodiny.  

1.4. Receptory přirozené cytotoxicity (NCR) 

Receptory přirozené cytotoxicity (NCR) dostali svůj název podle toho, že jsou 

zodpovědné za aktivaci přirozené cytotoxicity NK buněk. [18] Dosud známé receptory 
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patřící do této skupiny jsou NKp30, NKp44 a NKp46. Exprese NCR je většinou omezena 

jen na NK buňky, a to zejména v případě NKp46. Molekuly NKp46 tak představují jeden 

z nejvíce charakteristických povrchových znaků pro identifikaci lidských NK buněk. [3] 

NKp44 byly nalezeny i na povrchu některých dendritických buněk. [18] 

Strukturně patří NCR receptory do imunoglobulinové rodiny. [10] Všechny z nich 

jsou schopné zprostředkovat přímé usmrcení širokého spektra nádorových a virem 

infikovaných buněk. Zároveň jsou také specifické pro non-MHC ligandy. [4,10] Ligandy 

pro NCR jsou v první řadě exprimovány buňkami po buněčném stresu, virové infekci nebo 

po nádorové transformaci. [19] Dále bylo zjištěno, že heparan-sulfátové epitopy slouží 

jako spoluligandy pro NCR a mohou usnadnit jejich navázání na jiné další buněčné 

ligandy. [4]  

1.4.1. NKp44 

Receptor NKp44 je aktivačním receptorem patřícím do skupiny receptorů 

nazývaných receptory přirozené cytotoxicity (NCR). Receptor NKp44, na rozdíl od dalších 

NCR receptorů NKp46 a NKp30, se jako jediný nevyskytuje na klidových NK buňkách. Je 

postupně exprimován všemi NK buňkami in vitro po kultivaci v interleukinu 2. Je tedy 

přítomen pouze u aktivovaných NK buněk. [8] Vzhledem k tomu, že NKp44 nebyla 

zjištěna v žádné z dalších aktivovaných buněčných linií, jeví se jako první specifický znak 

pro aktivované lidské NK buňky. [20] Gen kódující NKp44 receptor se nachází na 

chromozomu 6. [8] 

NKp44 je transmembránový glykoproteinový receptor patřící do 

imunoglobulinové rodiny. [21] Extracelulární imunoglobulinová doména ho řadí do členů 

Ig-rodiny typu V. [22]  

Transmembránová oblast všech tří NCRs je spojena se signální molekulou, 

protože NCR receptory nemají v intracelulární části imunitní aktivační receptorový motiv 

tyrosinového typu (ITAM – Immunoreceptor Tyrosin-based Activation Motif). Po ligaci 

NCR na jejich ligandy, umožňují tyto signální molekuly intracelulární signalizaci 

prostřednictvím svých ITAM částí. [18] Na rozdíl od ostatních NCR receptorů, má NKp44 

navíc v intracelulární části imunitní inhibiční receptorový motiv tyrosinového typu (ITIM 

– Immunoreceptor Tyrosin-based Inhibition Motif), ačkoliv je aktivačním receptorem. [14] 

Pro vazbu na signální molekulu má NKp44 v transmembránové části nabitou 

aminokyselinu lysin. Signálními molekulami pro NKp44 jsou polypeptidy 



 

polymerasu δ. Tento ligand však nečekaně 

inhibici. Rozsáhlá vyšší produkce PCNA proteinů v

podporovat únik nádorových buněk před imunitním systémem.

nedávné výzkumy naznačují, že by receptor NKp44 nemusel být aktivačním 

receptorem. [25] 

Obr. 2: vlevo – struktura 

receptoru NKp44; vpravo 

struktura signálního polypeptidu 

DAP12 [18] 

KARAP/DAP12. Bylo zjištěno, že tyto molekuly

rozhodující pro povrchovou expresi

NKp44. [21] Schéma struktury NKp44 receptoru a 

signální molekuly DAP12 je zobrazeno

Ligandy pro receptor NKp44 nebyly dlouho

dobu známé. Obecně o nich bylo

exprese na povrchu virem napadených nebo nádorových 

buněk je citlivá na přítomnost trypsinu a také je omezena 

u buněk, které jsou zastaveny v

cyklu. [23] Nedávno byl však částečně odhalen jeden 

konkrétní ligand. Je jím proliferační buněčný antigen 

(PCNA), který je známý svou funkcí jako 

replikaci DNA. Nejčastěji je PCNA vázán na DNA 

Tento ligand však nečekaně po navázání na receptor NKp44

inhibici. Rozsáhlá vyšší produkce PCNA proteinů v nádorových buňkách by proto mohla 

podporovat únik nádorových buněk před imunitním systémem. [24]

aznačují, že by receptor NKp44 nemusel být aktivačním 

 
struktura 

p44; vpravo – 

struktura signálního polypeptidu 

16 

KARAP/DAP12. Bylo zjištěno, že tyto molekuly jsou 

hodující pro povrchovou expresi receptoru 

21] Schéma struktury NKp44 receptoru a 

molekuly DAP12 je zobrazeno na obr. 2.  

pro receptor NKp44 nebyly dlouhou 

Obecně o nich bylo zjištěno, že jejich 

exprese na povrchu virem napadených nebo nádorových 

buněk je citlivá na přítomnost trypsinu a také je omezena 

které jsou zastaveny v G2 fázi buněčného 

yl však částečně odhalen jeden 

proliferační buněčný antigen 

(PCNA), který je známý svou funkcí jako β-svorka při 

replikaci DNA. Nejčastěji je PCNA vázán na DNA 

po navázání na receptor NKp44 spouští 

nádorových buňkách by proto mohla 

24] Toto zjištění a další 

aznačují, že by receptor NKp44 nemusel být aktivačním 
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2. Cíl práce 

Cílem této práce bylo získat expresní konstrukt receptoru NKp44, konkrétně jeho 

extracelulární části. K dosažení tohoto cíle bylo postupováno podle následujících dílčích 

kroků: 

• Izolace RNA kódující NKp44 z lidských NK buněk 

• Získání inzertu DNA kódujícího extracelulární část receptoru NKp44 z izolované RNA  

• Ligace inzertu do klonovacího pBS vektoru a následně do produkčního pET vektoru 
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3. Materiál  

3.1. Přístroje 

Analytické váhy AL54 Mettler Toledo, ČR 

Automatické pipety (1-10, 2-20, 20-200, 200-  

1000µl) 

Gilson, USA 

Centrifuga Avanti J-26 XP Beckman Coulter, USA 

Centrifuga J-6 M Beckman Coulter, USA 

Centrifuga -Spectrafuge™ 16M Labnet International, USA 

Centrifuga Z 233 MK-2 Hermle, Německo 

Dokumentační systém gelů G:BOX HR Syngene, UK 

Chladnička Skandiluxe, Dánsko 

Chladnička Zanussi, Itálie 

Tkáňový box Jouan MSC12 Jouan, Francie 

Magnetická míchačka Laboratorní přistroje Praha, ČR 

MilliQ Academic – zdroj deionizované vody Millipore, Francie 

Mrazicí box (-80°C) Forma Scientific, USA 

Mrazicí box (-20°C) Zanussi, Itálie 

pH metr Φ200 Beckman, USA 

Předvážky HF-1200G AND, USA 

Souprava pro agarosovou elektroforézu Sigma, USA 

Spektrofotometr DU-70 Beckman Coulter, USA 

Termocyklér Mastercycler Personal Eppendorf, Německo 

Termostat  - Thermomixer  comfort Eppendorf, Německo 

Třepačka na Erlenmayerovy baňky  Sanyo Gallenkamp Ltd., UK 

Třepačka na zkumavky BigGer Bill Thermolyne, USA 

UV Transiluminátor  Uvitec, UK 

Vakuová odparka Speedvac Jouan, Francie 

Vařič Eta, ČR 

Vortexový mixér Dílny ČSAV, ČR 

Zdroj napětí ECPS 500/400 

 

Pharmacia, USA 
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3.2. Chemikálie 

Agar Oxoid, USA 

Agarosa pro analytické účely Fluka, Německo 

Ampicilin Jersey Lab Supply, USA 

ATP Stratagene, USA 

Bacto-tryptone Oxoid, USA 

Bromfenolová modř Sigma, USA 

BSA Sigma, USA 

Dimethylsulfoxid Jersey Lab Supply, USA 

DNA žebřík 100 bp New England Biolabs, USA 

DTT Sigma, USA 

dNTP set New England Biolabs, USA 

EDTA Sigma, USA 

Ethanol Lachema, ČR 

Ethidium bromid Sigma, USA 

Ficoll-Paque Plus Amersham Bioscience,  

Německo 

Glycerol Sigma, USA 

Hydroxid sodný Lachema, ČR 

Heparin Zentiva, ČR 

Chlorid sodný Sigma, USA 

IPTG Sigma, USA 

Isopropanol Lachema, ČR 

Kanamycin  Sigma, USA 

Kvasniční extrakt - Bacto-yeast extract Oxoid, USA 

Kyselina chlorovodíková Lachema, ČR 

Kyselina octová Lachema, ČR 

Sacharosa Lachema, ČR 

Síran hořečnatý Lachema, ČR 

Tetracyklin Léčiva, ČR 

Tris Jersey Lab Supply, USA 

Tris - HCl Sigma, USA 

X-Gal Serva, USA 

Ostatní chemikálie p.a. Lachema, ČR 
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3.3. Roztoky a pufry 

• EDTA: 0,5 M, pH=8,0 

• Lyzační roztok pro minipreparativní izolaci plazmidové DNA (STE pufr): 

10 mM Tris-Cl, pH=8,0 

1 mM EDTA 

15% sacharosa 

2 mg/ml lysozym 

0,2 mg/ml RNasy 

0,2 mg/ml BSA 

uchovává se při -20°C 

• 5× pufr pro reverzní traskriptasu (First Strand Buffer)  Invitrogen, USA 

• 10× pufr pro T4 DNA ligasu (T4 DNA pufr)  MBI Fermentas, Litva 

• 10× pufr pro Platinum Taq polymerasu  New England Biolabs, USA 

• 10× pufr pro DNA polymerasu Deep Vent (ThermoPol Reaction Buffer)   

 New England Biolabs, USA 

• 10× NEB1 pufr New England Biolabs, USA 

• 10× NEB2 pufr New England Biolabs, USA 

• TAE pufr (Tris-acetátový pufr s EDTA): 40mM Tris, 20mM kyselina octová,  

1 mM EDTA, pH=8,0 

• Vzorkový pufr pro agarosovou elektroforézu: 

 50mM EDTA, 50% glycerol, 0,05% bromfenolová modř, pH=8,0 

3.4. Primery 

NKP44FW: 5’ – TGCATATGCAATCCAAGGCTCAGGTACTTCAA – 3‘   

         Generi Biotech, ČR 

 

NKP44RE: 5‘ – CAAAGCTTATCACAGGGCAATGGGGGCTGCAGGGCC – 3‘  

Generi Biotech, ČR 

 

Oligo(dT) Primer: 5‘ – TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT –  3‘  

Generi Biotech, ČR 
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3.5. Vektory 

• pBluescript SK +      Stratagene, USA 

• pET-30a+      Merck, Německo 

3.6. Enzymy 

• Deep Vent DNA polymerasa    New England Biolabs, USA 

• Lysozym      Jersey Lab Supply, USA 

• Platinum Taq polymerasa    Invitrogen, USA 

• RNasa A      Sigma, USA 

• T4 DNA ligasa     MBI Fermentas, Litva 

 

Restrikční endonukleasy: 

Bam H I New England Biolabs, USA 

Hind III New England Biolabs, USA 

Nco I New England Biolabs, USA 

Nde I New England Biolabs, USA 

Sma I New England Biolabs, USA 

Xba I New England Biolabs, USA 

Xho I New England Biolabs, USA 

 

3.7. Bakteriální kmeny a buněčné linie 

• kmen  NovaBlue s genotypem endA1 hsdR17 (rK12–  mK12+) supE44 thi-1 recA1 

gyrA96 relA1 lac F′[proA+B+ lacIqZ∆M15::Tn10] (TetR)   

Novagen, USA 

• E. coli kmen TOP 10 s genotypem F- mcrA ∆(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZ∆M15 

∆lacX74 nupG recA1 araD139 ∆(ara-leu)7697 galE15 galK16 rpsL(StrR) endA1 λ- 

Stratagene, USA 

• NK-92MI 
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3.8. Média 

• Alpha MEM médium       Sigma, USA 

• Kultivační médium - Alpha MEM médium doplněné o následující látky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• LB medium: 

 1% bacto-tryptone 

 0,5% bacto-yeast extract 

 1% NaCl 

 pH=7,4 – upraveno NaOH 

• LB agar: 1,25% agar v LB médiu 

 

• Koncentrace antibiotik: Ampicilin: 150 µg/ml 

     Tetracyklin: 12,5 µg/ml 

Kanamycin: 50 µg/ml 

 

• lidský krevní derivát (tzv. „buffy coat“) – tj. cca 50 ml čerstvé nabohacené 

lymfocytární frakce získané z cca 450 ml plné krve odebrané neleukemickému 

lidskému dárci 

Materiál byl poskytnut transfuzním oddělením Fakultní Thomayerovy nemocnice 

(Vídeňská 800, Praha 4 – Krč). 

 

 

látka finální koncentrace (množství) 

200mM (3%) L-glutamin 2 mM 

10000 U/ml penicilin  100 U/ml     

10000 µg/ml streptosymin 100 µg / ml 

NaHCO3 7,5% 1,5 g/l 

200mM myoinasitol 0,2 mM 

25mM ME (merkaptoethanol) 0,1 mM 

20mM kyselina listová (falic acid) 0,02 mM 

Horse serum (HS) 12,5% 

Fetal bovine serum (FBS) 12,5% 
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3.9. Kity  

• pro gelovou extrakci – Gel/PCR DNA Fragments Plasmid Mini Kit 

Geneaid Biotech Ltd., Taiwan 

• pro minipreparativní izolaci DNA – High-Speed Plasmid Mini Kit 

Geneaid Biotech Ltd., Taiwan 

• pro maxipreparativní izolaci DNA – Geneaid Plasmid Maxi Kit 

Geneaid Biotech Ltd., Taiwan 
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4. Metody 

4.1. Izolace lymfocytů z dárcovské krve 

Postup byl prováděn podle protokolu od firmy Amersham Biosciences. [26] 

Vzorky dárcovské krve (tzv. buffy coaty) byly naředěny 1:1 médiem a byl přidán 

heparin (5000 UI/ml) v poměru 10 µl heparinu na 10 ml krve. Směs byla promíchána a 

poté opatrně vrstvena na 15 ml látky Ficoll-Paque PLUS v 50 ml plastové zkumavce. Celá 

práce byla prováděna ve sterilním tkáňovém boxu.  

Zkumavky se směsí Ficollu a krve byly odstřeďovány při 22°C při 600× g po 

dobu 22 minut. Ve zkumavce se vytvořilo rozhraní mezi jednotlivými frakcemi (obr. 3). 

Spodní, červená, obsahující erytrocyty a granulocyty, poté čirá frakce látky Ficoll nad níž 

byl prstenec lymfocytů a nakonec vrchní nažloutlá frakce tvořená plasmou. Ze zkumavky 

byl opatrně odebrán prstenec lymfocytů do nové zkumavky, bylo přidáno médium a 

zkumavka byla opět odstředěna při 22°C při 300× g po dobu 10 minut. Pro další práci se 

používala peleta buněk. 

 
Obr. 3: Schéma zkumavek při práci s látkou Ficoll-Paque PLUS [26] 

a) zkumavka před centrifugací; b) vytvořená rozhraní po centrifugaci 
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4.2. Kultivace buněčné linie 

Buňky NK-92MI byly rozmraženy a následně bylo 200 µl suspenze buněk 

(106 buněk na 1 ml) dáno do 10 ml kultivačního média. Buňky byly ponechány v médiu při 

37°C a 5% CO2 po dobu 2 dnů. Po dostatečném namnožení (počet buněk cca 106 na 1 ml) 

byly k 10 ml média s buňkami přidány 2 µl interleukinu 2 (106 U/ml). Buňky se nechaly 

3 hodiny stát při 37°C a 5% CO2. Ze směsi bylo odebráno 7,5 ml roztoku s buňkami, které 

byly odstřeďovány po dobu 10 minut při 3000× g při 20°C. Většina supernatantu byla 

odebrána a zbytek roztoku i s buňkami přenesen do čisté mikrozkumavky, která byla 

následně odstřeďována při 25°C při 3000× g po dobu 3 minut. Supernatant byl odstraněn a 

k další práci byla použita peleta buněk.  

4.3. Izolace RNA z buněk 

Postup byl prováděn podle protokolu od firmy Sigma-Aldrich. [27]  

K peletě buněk bylo přidáno 0,75 ml RNAzolu, v němž byly buňky následně 

resuspendovány. Pak bylo přidáno 0,3 ml deionizované vody zbavené RNas. Obsah 

zkumavky byl prudce zamíchán a ponechán stát při laboratorní teplotě 10 minut. Roztok 

byl odstřeďován při 12000× g za laboratorní teploty po dobu 10 minut. Následně bylo  

600 µl supernatantu přeneseno do nové zkumavky a bylo přidáno 600 µl 70%  

isopropanolu. Roztok byl zamíchán a ponechán stát na ledu po dobu 40 minut. Pak byl 

opět odstřeďován při 12000× g při pokojové teplotě po dobu 15 minut. 

Supernatant byl odstraněn a k sedimentu bylo přidáno 500 µl 75% etanolu. Roztok 

byl odstřeďován při 8000× g za laboratorní teploty po dobu 3 minut. Supernatant byl 

odstraněn a k vzorku bylo přidáno 500 µl 70% isopropanolu. Opět byl pak odstřeďován 3 

minuty za laboratorní teploty při 12000× g. Supernatant byl po odstřeďování opět 

odstraněn a sraženina byla resuspendována v 20 µl deionizované vody zbavené RNas.  

4.4. RT- Reverzní transkripce 

Předchozími kroky byla izolována RNA z buněk. Avšak RNA nemůže být použita 

jako templát pro polymerázovou řetězovou reakci. Nejprve musí být z RNA získána DNA. 

Při této metodě se pomocí reverzní transkriptasy přepisuje izolovaná RNA na 

komplementární DNA (cDNA).  

Do mikrozkumavky bylo postupně pipetováno 10 µl 5µM oligonukleotidu 

(oligo(dT)); 1 µl 5µM reverse primeru - NKp44R2; 1 µl 10mM dNTP Mix a 2 µl vzorku 

RNA. 
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Mikrozkumavka byla umístěna do cyklátoru na 5 minut na 65°C a poté dána na 

led. Následně byl obsah odstřeďován při 14000× g za laboratorní teploty po dobu 20 s. Pak 

byly k roztoku přidány 4 µl pufru (5× First Strand Buffer), 1 µl 0,1M DTT a 1 µl reverzní 

transkriptasy (Super Script III Reverse Transcriptase). Roztok byl zamíchán a 

mikrozkumavka byla opět vložena do cyklátoru. Ten byl nastaven podle tabulky č.2.  

 

Tabulka č.2:  Nastavení cyklátoru pro reverzní transkripci 

 Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 

Teplota / °C 25 50 55 70 4 

Čas / min 5 60 20 15 ∞ 

 

Po vyjmutí zkumavky z cyklátoru byl ke směsi pipetován 1 µl RNasy (c = 100 μg/ml) a 

roztok byl ponechán 15 minut stát. Tím se zajistilo, aby ve směsi nebyla dále přítomna 

žádná RNA, která by mohla bránit nasedání primerů při následné PCR. 

4.5. Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

V předchozím kroku byla z RNA získána komplementární DNA. Pomocí PCR je 

možno z této jednovláknové DNA získat dvouvláknovou DNA za pomoci polymerasy a 

příslušných primerů. Následně lze i pomocí této metody provádět amplifikaci čili 

namnožení dané DNA. 

PCR probíhá ve více krocích a každý má své reakční podmínky. Nejdříve při 

teplotě 95°C dochází k teplotní denaturaci DNA a poté dochází při teplotě dané 

konkrétními primery k nasedání primerů na denaturovanou DNA. Nakonec dochází 

k syntéze (polymeraci) DNA pomocí příslušné polymerasy. Teplota posledního kroku se 

volí podle typu používané polymerasy.   

Reakční směs pro PCR byla připravována do výsledného objemu 50 µl, přičemž 

vždy obsahovala deionizovanou vodu, pufr pro danou polymerasu, dNTP’s, konkrétní 

navržené primery, DNA jako templát a příslušnou polymerasu. Polymerasa byla do směsi 

přidávána vždy jako poslední a to těsně před tím, než byly zkumavky vloženy do 

cyklátoru.  

Po přípravě reakční směsi na ledu a přidání polymerasy, byly zkumavky vloženy 

do cyklátoru a byl spuštěn následující program: 
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• 1. krok – 95°C po dobu 2 min (denaturace DNA)   

• 2. krok – 95°C na 30s (denaturace DNA) 

   – 50°C na 30s (nasedání primerů)      35× opakováno 

 – 72°C na 1 min (syntéza DNA)  

• 3. krok – 72°C na 10 min (syntéza DNA) 

4.6. Elektroforéza na agarosovém gelu 

Tato metoda byla používána jako vizualizace, kontrola délky fragmentů DNA a 

pro separaci potřebných fragmentů v jednotlivých krocích celé práce.  

Byl připravován 1,5% agarosový gel pro fragmenty o předpokládané délce kolem 

600 bp. Směs agarosy a TAE pufru se zahřála pro rozpuštění agarosy a nechala se 

vychladnout na přibližně 35°C. Poté bylo přidáno 0,5 µl ethidium bromidu (zásobní 

koncentrace – 10 mg/ml) na 10 ml směsi. Roztok byl zamíchán a nalit do elektroforetické 

vaničky a s hřebenem. Po zatuhnutí byl hřeben vyjmut, vanička byla vložena do 

elektroforetické aparatury a byla naplněna TAE pufrem. Do jamek pak bylo pipetováno 

přibližně 1 µg DNA vzorku se vzorkovým pufrem pro agarosovou elektroforézu. Aparatura 

se uzavřela, připojila se ke zdroji napětí a elektroforéza se nechala probíhat při 

90 V 40-70 minut. Po vyjmutí z aparatury byl gel vyhodnocen pomocí UV lampy 

(λ=365 nm), popřípadě za využití G-BOXu (dokumentační systém pro agarosovou 

elektroforézu). 

4.7. Izolace DNA z agarosového gelu (gelová extrakce) 

Tato metoda byla používána pro purifikaci DNA a plazmidových vektorů. Vzorek 

byl ve větším množství nanášen na agarosový gel, byla provedena agarosová elektroforéza 

a následně byl příslušně dlouhý fragment pod UV světlem (λ = 365 nm) vyříznut z gelu 

pomocí skalpelu a přenesen do čisté zkumavky. Poté byl pro gelovou extrakci využíván kit 

od firmy Geneaid – Gel/PCR DNA Fragments Extraction Kit.  

Ke gelu bylo přidáno 0,5 ml DF pufru. Gel byl při teplotě 60°C v pufru rozpuštěn, 

poté přenesen na DF kolonku a odstředěn při 14000× g po dobu 1 minuty. Dále bylo na 

kolonku pipetováno 400 µl W1 pufru a kolonka byla opět stejně odstředěna. Poté bylo na 

kolonku pipetováno 600 µl Wash pufru, kolonka se nechala 1 minutu stát a následně byla 

odstředěna na 5 minut při 14000× g. Nakonec byla kolonka umístěna nad čistou zkumavku 

a DNA byla eulována 30 µl (popř. 50 µl) sterilní deionizované vody o teplotě 70°C 



 

2 minuty při laboratorní teplotě a pak byla zkumavka i s

14000× g po dobu 3 minut. 

4.8. Ligace inzertu DNA do vektoru 

4.8.1. Ligace do klonovacího vektoru

Jako klonovací vektor, který sloužil pro namnožení DNA, byl používán vektor 

pBluescript SK(+) (obr. 4)

ligovány natupo pomocí T4 DNA ligas

pipetovány 4 µl NEB4 pufru, 1,5 µl vektoru pBSSK

2,5 µl ddH2O, 0,5 µl ligas

noc při 20°C. Následně byla tato směs použita k

Obr. 4: Mapa vektoru pBluescript SK (+). Převzato a upraveno

 

minuty při laboratorní teplotě a pak byla zkumavka i s kolonkou ještě odstřeďována při 

bu 3 minut.  

rtu DNA do vektoru  

Ligace do klonovacího vektoru 

ako klonovací vektor, který sloužil pro namnožení DNA, byl používán vektor 

br. 4). Do tohoto vektoru byly inzerty DNA získané z

ovány natupo pomocí T4 DNA ligasy (5 WU/µl). Na ledu byly k

EB4 pufru, 1,5 µl vektoru pBSSK(+) (c = 1 mg/ml)

O, 0,5 µl ligasy a 0,5 µl enzymu Sma I. Reakční směs byla ponechána stát 

při 20°C. Následně byla tato směs použita k transformaci do kompetentních buněk. 

Obr. 4: Mapa vektoru pBluescript SK (+). Převzato a upraveno 
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(c = 1 mg/ml), 2,5 µl 20mM ATP, 

Reakční směs byla ponechána stát přes 

transformaci do kompetentních buněk.  

 

 [28]  



 

4.8.2. Ligace do produkčního vektoru

Jako produkční vektor se používal vektor pET

prováděla již s komplementárn

enzymy a následně ligovány pomocí T4 DNA ligas

K inzertu izolované

přidáno 5 µl štěpeného ve

a rozpuštěn v 10 µl vody)

Reakce se nechala probíhat 

kompetentních buněk. 

 

Ligace do produkčního vektoru 

Jako produkční vektor se používal vektor pET-30a(+) (obr. 5)

komplementárními konci. Jak vektor, tak i inzert byly poštěpeny stejnými 

edně ligovány pomocí T4 DNA ligasy (1 WU/µl). 

izolovanému z agarosového gelu (rozpuštěného ve 4 

vektoru taktéž izolovaného z agarosového gelu

v 10 µl vody). Ke směsi byl ještě přidán 1 µl T4 DNA pufru a 0,1 µl ligas

Reakce se nechala probíhat přes noc při 20°C a následně byla použita pro transformaci do 

Obr. 5: Mapa vektoru pET-30a(+). Převzato a upraveno
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4.9. Transformace do kompetentních buněk Escherichia coli 

Při transformaci byly využívány kmeny TOP 10 a Nova Blue.  

Buňky byly na ledu rozmraženy a byla k nim přidána směs obsahující 

plazmidovou DNA. Suspenze byla dalších 20-40 minut ponechána na ledu a pak byl 

aplikován tepelný šok. Na 45 s byla suspenze ponechána při 42°C, poté ihned dána na 1 

minutu na led  

a následně byl přidán 1 ml LB média. Buněčná suspenze byla inkubována po dobu 1 

hodiny při 37°C a pak odstředěna při 5000× g po dobu 3 minut. Následně byla 

z odstředěné suspenze odstraněna většina supernatantu a buňky byly v jeho zbylém 

množství (80 µl) resuspendovány. Směs buněk pak byla asepticky nanášena a roztírána na 

agarové misky, které obsahovaly příslušná antibiotika. Buňky byly poté ponechány růst při 

37°C do nárůstu viditelných rozlišených kolonií.  

4.10. Modro/bílá selekce (Blue/white screening) 

Touto metodou se dají rozlišit kolonie bakterií, které obsahují plazmid s vloženou 

DNA od kolonií, které obsahují plazmid původní (bez nově vložené DNA). Metoda je 

založená na aktivitě enzymu β-galaktosidasy, která štěpí laktosu na galaktosu a glukosu. 

K této aplikaci byl jako substrát místo laktosy používán X-Gal, což je 5-bromo-4-chloro-3-

indolyl-β-D-galaktosid. Pokud buňka obsahuje původní plazmid, produkuje enzym β-

galaktosidasu a štěpí X-Gal. Produkt tohoto štěpení je modrý, a proto jsou i kolonie 

narostlé z této buňky modré. Vložením insertu do klonovacího místa však dojde 

k přerušení genu kódujícího jednu z podjednotek galaktosidasy a substrát X-Gal není 

štěpen. Kolonie narostlé z této buňky jsou bílé. 

Na tuhý agar v Petriho misce bylo nanášeno 100 µl směsi X-Galu a IPTG, která 

obsahovala 10 µl X-Galu (50 mg/ml) a 100 µl 100mM IPTG. Směs se nechal na agarové 

misce alespoň hodinu při 37°C schnout a poté se na misku nanášely buňky. Po inkubaci 

buněk vyrostly na agaru modré a bílé kolonie.  

Tato metoda byla využívána pouze při kontrole ligace DNA do vektoru 

pBluescript SK (+). Při ostatních ligacích a následných transformacích do buněk 

obsahovaly agarové misky pouze příslušná antibiotika.  
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4.11. Minipreparativní izolace plazmidové DNA 

Po transformaci buněk a následném nárůstu do viditelných rozlišených kolonií na 

agarové plotně, byly buňky zaočkovány do LB média s příslušnými antibiotiky. Následně 

byly buňky v médiu třepány při 37°C přes noc a poté byla provedena izolace DNA.  

4.11.1. Izolace plazmidové DNA pomocí lyzačního roztoku 

Tímto postupem se izolovala DNA, která neměla velkou čistotu. Získaná DNA 

sloužila pouze k orientační analýze pomocí restrikčních endonukleas. Její výhodou je 

hlavně rychlost a jednoduchost izolace.  

Obsah zkumavek s buňkami v LB médiu byl odstřeďován při 5000× g po dobu 5 

minut. Supernatant byl zcela odstraněn a k peletě bylo přidáno 30 µl lyzačního (STE) 

roztoku. Buňky byly v roztoku resuspendovány a ponechány na ledu inkubovat 15 minut. 

Po inkubaci byly zkumavky s buňkami 5 minut povařeny a následně odstředěny 10 minut 

při 14000× g. K další práci pak sloužil oddělený supernatant.  

4.11.2. Izolace plazmidové DNA pomocí komerčního kitu 

Tento postup se využíval pro zisk malého množství velmi čisté DNA, která 

sloužila pro další experimenty. Pro větší výtěžek byl postup prováděn ve více zkumavkách 

najednou. K metodě byl využíván kit od firmy Geneaid – High-Speed Plasmid Mini Kit.  

Ve zkumavce byly postupně odstředěny při 14000× g 4 ml buněk v médiu po 

kultivaci. Supernatant byl odstraněn a k peletě bylo přidáno 200 µl PD1 pufru, ve kterém 

byla resuspendována pomocí vortexu. Poté bylo ke směsi přidáno 200 µl PD2 pufru a 

zkumavka byla jemně obracením zkumavky zamíchána. Nechala se 2 minuty stát a pak 

bylo ke směsi přidáno 300 µl PD3 pufru. Opět byl obsah obracením zamíchán a následně 

byl odstředěn při 14000× g po dobu 5 minut. Supernatant byl přenesen na PD kolonku 

v čisté zkumavce a obsah byl odstředěn 1 minutu při 14000× g. Roztok v dolní zkumavce 

byl vylit a na kolonku bylo pipetováno 400 µl W1 pufru. Opět byl obsah stejným 

způsobem odstředěn a roztok odlit. Na kolonku bylo naneseno 600 µl Wash pufru a po 

1 minutě stání byl roztok předešlým způsobem odstředěn. Spodní roztok byl vylit a 

zkumavka s kolonkou byla ještě 4 minuty odstřeďována při 14000× g. Kolonka byla 

následně vložena do čisté zkumavky a na kolonku bylo pipetováno 50 µl deionizované 

vody vytemperované na 70°C. Zkumavka se nechala 3 minuty stát a následně byla 
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odstřeďována 2 minuty při 14000× g. Kolonka se odstranila a spodní roztok obsahoval 

eluovanou DNA.  

4.12. Štěpení DNA pomocí restrikčních endonukleas  

Tento krok se vždy zařazoval po minipreparativní či maxipreparativní izolaci jako 

kontrola, zda izolovaná směs obsahuje požadovanou DNA, která byla ligována do 

příslušného vektoru. Dále restrikční analýza sloužila k výběru vzorku kolonií buněk, které 

se využívaly k dalším metodám. 

Štěpicí reakce obsahovala přibližně 1 µg izolované plazmidové DNA, 1 µl 

vhodného 10× koncentrovaného pufru, po 0,1 µl odpovídajících enzymů a nakonec byla 

deionizovanou H2O doplněna do celkového objemu 10 µl. Pokud to některý z daných 

enzymů vyžadoval, bylo ještě k reakci přidáváno 0,1 µl BSA (c = 0,1 µg/µl). Reakce se 

nechala probíhat  1-2 hodiny při 37°C. Nakonec se ke vzorku přidaly 2 µl vzorkového 

pufru a vzorky byly vizualizovány pomocí agarosové elektroforézy.  

4.13. Maxipreparativní izolace plazmidové DNA 

Pomocí této metody se izolovala DNA z většího objemu buněk, které obsahovaly 

produkční vektor s DNA. Výsledkem byla DNA dobré čistoty a kvality. Při této metodě 

byl používán kit od firmy Geneaid – Geneaid Plasmid Maxi Kit. 

Kolonie buněk, které byly vybrány po analýze restrikčními endonukleasami, byly 

zaočkovány do většího objemu LB média (V=250 ml) a ponechány kultivovat za stálého 

třepání při 37°C 12-14 hodin. Směs buněk v médiu byla po kultivaci odstředěna při 4°C po 

dobu 15 minut při 3500× g. Supernatant se odlil a k peletě v kyvetě bylo přidáno 10 ml 

PM1 pufru, ve kterém byla pomocí vortexu resuspendována. Poté bylo přidáno  

10 ml PM2 pufru, obsah se opatrně promíchal otáčením kyvety a byl ponechán 2 minuty 

stát při laboratorní teplotě. Následně bylo do kyvety přidáno 10 ml PM3 pufru, roztok byl 

prudce zamíchán a pak odstřeďován po dobu 25 minut při 4°C při 6000× g.  

Po odstředění byl supernatant nanesen přes filtrační papír na kolonku, která byla 

umístěna nad kádinkou a předem promyta 10 ml PEQ pufru. Roztok byl kolonkou nechán 

volně prokapat. Potom bylo na kolonku aplikováno 30 ml PW pufru, nechal se volně 

prokapat a kolonka pak byla umístěna nad čistou kyvetu, do níž byla DNA z kolonky 

eluována pomocí 12 ml PEL pufru.  

K roztoku v kyvetě bylo přidáno 9 ml isopropanolu. Byl ponechán 1 hodinu 

v lednici a následně odstřeďován 30 minut při 4°C při 15000× g. Supernatant byl opatrně 
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odstraněn a k peletce DNA bylo přidáno 400 µl vychlazeného 75% ethanolu. Peleta jím 

byla propláchnuta a opět stočena při 15000× g na 10 minut při 4°C. Supernatant byl opět 

odstraněn a peleta byla sušena volně při laboratorní teplotě. Nakonec byla rozpuštěna 

v 200 µl ddH2O.  

4.14. Měření čistoty a koncentrace DNA 

Stanovení koncentrace a čistoty DNA lze provézt spektrofotometricky. Měří se 

absorbance při 260 a 280 nm. Je dáno, že pokud je absorbance při 260 nm rovna 1, pak 

koncentrace dsDNA je rovna 50 µg/ml. Podle tohoto předpokladu se výsledná koncentrace 

DNA v roztoku vypočetla. Pakliže je dsDNA čistá, poměr absorbancí naměřených při 260 

a 280 nm by se měl pohybovat okolo 1,8.  

Absorbance vhodně naředěného vzorku DNA byla měřena na spektrofotometru 

Beckman DU-70. Jako slepý vzorek byla použita deionizovaná voda.  
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5. Výsledky 

5.1.  Příprava inzertu DNA kódujícího extracelulární část NKp44 

Při přípravě inzertu DNA se vycházelo ze vzorku suspenze buněk kmene 

NK92MI. Podle postupu 4.2. byly zmražené buňky připraveny k práci a poté z nich byla 

získávána RNA pomocí látky RNAzol (4.3.). K izolaci RNA bylo použito přibližně 

7,5×106 buněk.  

Po získání RNA byla prováděna reverzní transkripce pro získání cDNA. Podle 

postupu uvedeného v metodické části (4.4.) byla provedena reverzní transkripce, kde jako 

templát sloužil vzorek obsahující RNA a pro přepis byla použita reverzní transkriptasa 

Super Script III.  

Pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) byla z komplementární DNA 

získávána dvouvláknová DNA. Obsah reakční směsi je uveden v tabulce č.3. Teploty a 

časy jednotlivých cyklů jsou uvedeny v metodické části (4.5.).  

Po získání dvouvláknové DNA byla zařazena další PCR reakce. Tím se dosáhlo 

namnožení dvouvláknové DNA. Pro amplifikační PCR byla zvolena Deep Vent DNA 

polymerasa. Složení reakční směsi použité pro amplifikaci DNA je uvedeno v tabulce č.4. 

Program cyklátoru je uveden v metodické části (4.5.).  

Tabulka č.3: Obsah reakční směsi pro PCR z cDNA 

V / μl 

ddH2O 
MgCl2 

(50mM) 

10× 

Pufr 

dNTP’s 

(10mM) 

Fw primer 

(5µM) 

Re primer 

(5µM) 
Templát 

Platinum Taq 

polymerasa 

29 1,5 5 2 5 (44Fw) 5 (44Re) 2  0,4 

Pozn.: Fw primer – forward primer pro Nkp-44 

 Re2 primer – reverse primer  pro Nkp-44 

 templát –  vytvořený vzorek cDNA 

Tabulka č.4: Obsah reakční směsi pro amplifikační PCR 

V / µl 

H2O 
MgSO4 

(100mM) 

ThermoPol 

Buffer 

dNTP’s 

(10mM) 

Fw primer 

(5µM) 

Re2 primer 

(5µM) 
Templát 

Deep Vent 

DNA 

polymerasa 

26 1,5 5 2 5 (44Fw) 5 (44Re2) 5 0,4 

Pozn.: Fw primer – forward primer pro Nkp-44 

 Re2 primer – reverse primer  pro Nkp-44 

 templát –  připravený vzorek již dvouvláknové DNA 100× naředěný 
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Produkty obou PCR reakcí, po PCR s Platinum Taq polymerasou a po 

amplifikačním kroku PCR s Deep Vent DNA polymerasou, byly analyzovány pomocí 

agarosové elektroforézy (4.6.). Tím se ověřovala správnost přípravy inzertu DNA. 

Fotografie výsledného gelu je zobrazena na obr. 6. 

Do jamky č. 1 byl nanášen 1 µl markeru (100 bp) a do jamky č. 2-4 pak po 6 µl 

směsi vzorku DNA se vzorkovým pufrem. Požadovaná délka fragmentu pro DNA kódující 

extracelulární část receptoru NKp44 byla 550 bp. Na obr. 6 je vidět, že této délce 

odpovídají dominantní fragmenty v dráze 1 a 3.  

5.2. Příprava klonovacího vektoru a následná izolace plazmidové DNA 

Po získání inzertu DNA byl zařazen purifikační krok pomocí agarosové 

elektroforézy a následné izolace DNA z agarosového gelu (4.7.). Tím byla získána čistá 

DNA o požadované délce (550 bp), která byla následně ligována natupo do klonovacího 

vektoru. Byl využíván vektor pBluescript SK(+). Postup ligace je uveden v metodické 

 
Obr. 6: Fotografie agarosového gelu se vzorky z PCR 

M – Marker (100 bp); 1 – vzorek DNA NKp44 po PCR 

s Taq platinum pol.; 3 – vzorek DNA NKp44 po PCR 

s Deep Vent pol.; 2,4 – jiný projekt (NKp46) 
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části (4.8.1.). Následně byla tato ligační směs využívána pro transformaci kompetentních 

buněk Escherichia coli kmen TOP 10 (4.9.) 

Po transformaci vektorem byly buňky rozsévány na agarové plotny, které 

obsahovaly antibiotikum ampicilin (výsledná koncentrace – 150 µg/ml). Po zaschnutí 

agaru na něj byla ještě natírána směs X-Galu a IPTG pro použití modro/bílé selekce 

kolonií. Celý postup je uveden v metodické části (4.10.). Buňky narostly do viditelných 

kolonií, přičemž modrých kolonií bylo více než bílých. Osm bílých kolonií bylo 

zaočkováno do 1 ml LB média a buňky byly nechány přes noc kultivovat při 37°C za 

stálého třepání. Po noční kultivaci byla provedena minipreparativní izolace plazmidové 

DNA lyzačním pufrem podle postupu 4.11.1. 

Izolovaná plazmidová DNA byla dále podrobena analýze restrikčními 

endonukleasami (4.12.). Byla provedena 2 kontrolní štěpení, jedno enzymem Hind III a 

druhé kombinací enzymů Hind III a BamH I. BamH I vyžaduje ke správnému efektivnímu 

štěpení přítomnost BSA. Výsledky obou analýz byly vizualizovány pomocí agarosové 

elektroforézy. Fotografie gelů jsou uvedeny na obr. 7 a 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 7:  Fotografie agarosového gelu se vzorky z restrikční analýzy provedené enzymy Hind III a BamH I 

M – Marker (100 bp);  

1-6 – vzorky NKp44 + pBSSK(+) 



 

Jelikož byla ligace do pBS vektoru prováděna natupo, byly předpokládány 

možné výsledky. Buď zaligování inzertu „po směru“

možných výsledků ligace je znázorněno na obr. 9.

Obr. 8:  Fotografie agarosového gelu

M – Marker (100

1-6 – vzorky NKp44 + pBSSK(+)

obr. 9: Schéma výsledků ligace inzertu DNA do klonovacího pBS vektoru; 

a) „po směru“ 

b)  „proti směru“

igace do pBS vektoru prováděna natupo, byly předpokládány 

možné výsledky. Buď zaligování inzertu „po směru“ anebo „proti směru“.

ligace je znázorněno na obr. 9. 

Fotografie agarosového gelu se vzorky z restrikční analýzy provedené enzymem Hind III

Marker (100 bp);  

vzorky NKp44 + pBSSK(+) 

Schéma výsledků ligace inzertu DNA do klonovacího pBS vektoru;  

„proti směru“ 
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igace do pBS vektoru prováděna natupo, byly předpokládány dva 

nebo „proti směru“. Schéma 

 
restrikční analýzy provedené enzymem Hind III 
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Z restrikční analýzy pomocí enzymů Hind III a BamH I nemohl být tento směr 

patrný, neboť délka fragmentu Hind-Hind po směru je stejná jako délka Hind-BamH proti 

směru (cca 560 bp). Tím byla pouze provedena selekce vzorků, do kterých byl správně 

zaligovaný inzert o požadované délce (obr. 7). Proto byla dále ještě prováděna restrikční 

analýza pouze enzymem Hind III, která poukázala na směr zaligovaného inzertu. Na obr. 8 

je vidět, že jako jediný byl „po směru“ zaligovaný vzorek v dráze označené č. 2. Ačkoli 

orientace inzertu nebyla pro další práci důležitá, byl pro další postup vybrán právě tento 

vzorek, protože fragment vzniklý jen štěpením pomocí Hind III byl dalším důkazem 

přítomnosti námi vnášeného inzertu. 

Vybranou kolonií buněk bylo zaočkováno 200 ml LB média a směs byla 

kultivována přes noc za stálého třepání při 37°C. Poté byla ze suspenze buněk izolována 

plazmidová DNA pomocí komerčního kitu od firmy Geneaid (4.11.2.). Izolovaná DNA 

byla měřena pomocí spektrofotometrie (4.14.), čímž byla zjištěna její čistota a koncentrace. 

Poměr absorbancí naměřených při 260 a 280 nm byl 1,827, což odpovídá poměrně čisté 

DNA. Dále byla z hodnoty absorbance při 260 nm vypočítána i její koncentrace. 

Koncentrace izolované plazmidové DNA v získaných 300 μl byla stanovena na 

0,150 mg/ml. Výsledný výtěžek přibližně 45 μg plazmidové DNA byl zcela dostačující pro 

další účely. Tato DNA byla následně použita pro ligaci do produkčního vektoru.  

5.3. Příprava produkčního vektoru a následná izolace plazmidové DNA 

Jako produkční vektor byl využíván vektor pET-30a(+). Ligace do produkčního 

vektoru byla prováděna s komplementárními konci. Proto byl nejprve vzorek plazmidové 

DNA společně s vektorem pET-30a(+) štěpen stejnými enzymy. K 27 µl plazmidové DNA 

(c = 0,150 mg/ml) byly pipetovány 3 µl NEB2 pufru, 0,5 µl enzymu Nde I a 0,5 µl 

Hind III. Druhá reakční směs obsahovala 1 µl pET-30a(+) (c = 1 mg/ml), 1 µl NEB2 pufru, 

0,1 µl Nde I, 0,1 µl Hind III a 8 µl deonizované H2O. Směsi byly inkubovány 2 hodiny při 

37°C a následně separovány pomocí agarosové elektroforézy (4.6.). Následně byly z gelu 

vyříznuty fragmenty o délce 550 bp v případě inzertu DNA a o délce cca 5400 bp 

v případě produkčního vektoru. Podle postupu uvedeného v metodické části (4.7.) byla 

DNA extrahována z gelu a následně použita pro ligaci (4.9.2.).  

Ligační směs byla dále použita pro transformaci kompetentních buněk 

Escherichia coli (4.9.). V tomto případě byl použit kmen Nova Blue. Po transformaci do 

buněk následovalo rozsévání buněk na agarové plotny, které obsahovaly antibiotikum 
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kanamycin (výsledná koncentrace – 50 µg/ml) a tetracyklin (výsledná koncetrace – 

12,5 µg/ml). Poté bylo, po nárůstu buněk do viditelných kolonií, dvěma koloniemi 

zaočkováno po 250 ml LB média. Po noční kultivaci za stálého třepání při 37°C byla 

provedena minipreparativní izolace DNA (4.11.1.) a následná analýza restrikčními 

endonukleasami (4.12.). Tentokrát byly vektory štěpeny enzmymem Hind III, kombinací 

enzymů Hind III a Nde I a kombinací Xho I a Xba I. Výsledky štěpení byly analyzovány 

pomoci agarosové elektroforézy (4.6.). 

Na obr. 10 je fotografie agarosového gelu se vzorky z restrikční analýzy na jejímž 

základě byla vybrána suspenze buněk, ze které se následně prováděla maxipraparativní 

izolace DNA (4.13.). Byl jím vzorek s číslem 1. Získaná DNA byla podrobena měření 

čistoty a koncentrace pomocí spektrofotometrie. Zjištěná koncentrace vzorku DNA byla 

0,390 mg/ml a poměr absorbancí při 260 a 280 nm byl 1,830. Výsledně tedy bylo získáno 

100 μl vzorku DNA o koncentraci 0,390 mg/ml, která neobsahovala velké množství 

kontaminantů. Získané množství 40 μg DNA o dobré čistotě je více než dostačující pro 

další práci.  

 
Obr. 10: Fotografie agarosového gelu se vzorky 1 a 2 z restrikšní analýzy;  

M – marker;  

A – štěpení Hind III;  

B – štěpení Hind III+Nde I;  

C – štěpení Xho I+Xba I 
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Vzorek DNA byl náslědně poslán pro kontrolu na sekvenaci. Sekcenace byla 

provedena Střediskem sekvenování DNA při MBÚ AV ČR v.v.i., vedoucí pracovník Dr. 

Jürgen Felsberg. Byly použity specifické primery pro daný věktor (pET-30a(+)) a 

sekvenace byla provedena v obou směrech. Byl použit automatizovaný genetický 

analyzátor ABI Prism 3130x1. Sekvence obsahovala bodovou mutaci na pozici 354, která 

ovšem nemění aminokyselinovou sekvenci. 
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6. Diskuze 

Hlavním cílem této práce bylo získat expresní konstrukt extracelulární části 

lidského receptoru NKp44.  

V prvním kroku byla získávána RNA lidských NK buněk. Nejprve byla 

prováděna izolace z krve dárců. Ani v jednom z 10 případů se však nepodařilo získat RNA, 

ze které by bylo dále možno získat DNA. Proto bylo přistoupeno k použití linie NK buněk, 

konkrétně NK-92MI, která byla k dispozici ve spolupracující laboratoři. Izolace RNA 

z této linie se podařila hned na poprvé.  

Poté byla z RNA získána reverzní transkripcí a několika PCR reakcemi DNA. Při 

PCR reakcích byly použity různé druhy polymeras. Nejprve byla použita Platinum Taq 

polymerasa, která je účinnější a stabilnější než druhá používaná polymerasa, avšak která 

dělá na požadovaném inzertu adenosinové přesahy. Jako druhá polymerasa pro 

amplifikační kroky byla používána Deep Vent DNA polymerasa, která je sice méně 

efektivní, ale tvoří tupé konce. To znamená, že za konce inzertu nepřidává žádné 

nukleotidy, které by mohly vadit při další práci.  

Získaná amplifikovaná DNA byla ligována do klonovacího pBS vektoru, protože 

podle údajů výrobce enzymy Nde I a Hind III nejsou schopny štěpit DNA řetězec na jeho 

koncích.  Do klonovacího vektoru byl inzert ligován natupo pomocí enzymu Sma I. Proto 

byly možné 2 výsledky ligace – „po směru“ a „proti směru“ (viz str.33 obr.9). Přestože 

směr ligace není pro další práci důležitý, vybrali jsme vzorek, který byl zaligovaný „po 

směru“ a který jsme mohli vidět při analýze restrikční endonukleasou Hind III 

následovanou agarosovou elektroforézou (str.33 obr. 8). To proto, že nám tato informace 

sloužila jako další potvrzení úspěšnosti práce.  

Poté následovala ligace již do produkčního pET vektoru, která byla prováděna 

s komplementárními konci. Z kolonií buněk s produkčními vektory pak byla izolována 

výsledná DNA, která byla ještě pro kontrolu štěpena více enzymy, aby byla správnost co 

nejvíce potvrzena.  

Nakonec byla provedena sekvence DNA, jejíž výsledek nám potvrdil, že příprava 

expresního konstruktu extracelulární části lidského receptoru NKp44 byla provedena 

úspěšně. Sekvenace odhalila jednu změněnou bázi, kde je thymin v pozici 354 nahrazen 

adeninem. Tato změna však nemění aminokyselinovou sekvenci. Zůstává otázkou, zda tato 

mutace byla způsobena v průběhu práce, nebo zda původní kmen NK-92MI tuto mutaci již 

obsahoval. 
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Jedním z úkolů do budoucna je produkce expresního konstruktu extracelulární 

části NKp44, příprava a produkce konstruktů i dalších částí tohoto receptoru a následný 

pokus o přípravu rekombinantního proteinu, který by mohl sloužit ke studiu vazby ligandů 

na tento receptor. Při práci jsem se také pokoušela o přípravu konstruktu pro příbuzný 

receptor NKp46, avšak s ním zatím nebylo požadovaných výsledků dosáhnuto. Z toho tedy 

vyplývá další bod pro budoucí práci. Laboratoř, kde jsem uskutečňovala svou práci, také 

pracuje na přípravě receptoru NKp30, který taktéž patří do skupiny NCR receptorů. 

Úspěšnou prací by tedy laboratoř získala proteiny pro všechny tři doposud známé NCR 

receptory a tím lepší možnost dalšího výzkumu v této oblasti.  



43 

 

7. Souhrn výsledků 

• z buněčné linie NK-92MI byla získána RNA kódující NKp44 z lidských NK buněk 

•  z izolované RNA byl reverzní transkripcí a několika PCR reakcemi získán inzert DNA 

kódující extracelulární část receptoru NKp44 

• získaný inzert byl úspěšně ligován do klonovacího pBS vektoru a následně do 

produkčního pET vektoru 

• podařilo se připravit dostatečné zásobní množství vektoru pro expresi extracelulární 

části receptoru NKp44 
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Svoluji k zapůjčení této práce pro studijní účely a prosím, aby byla řádně vedena 
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