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Do kapitoly Seznam zkratek doplňuji na stranu IV. následující pojmy: 

 SEAP – sekretovaná alkalická fosfatasa ( z angl. Secreted Alkaline 

Phosphatase) 

 WPRE – posttranskripční regulační sekvence (z angl. Woodchuck 

posttranscriptional regulatory element) 

Do kapitoly 3.5 Vektory doplňuji: 

pTW5       Edita Poláchová, PřF UK 

 

 oriP - eukaryotní replikační počátek, na který se může navázat EBNA1 

(nukleární antigen 1 z viru Epstein-Barrové) v HEK293E buněčné linii 

a spustit tak replikační kaskádu plazmidu, čímž dochází k epizomální 

replikaci plazmidu, tím je zvýšena exprese vloženého genu 

 pMB1 ori - prokaryotní replikační počátek, který umožňuje replikaci 

plazmidu v bakteriích  

 CMV - promotor lidského cytomegaloviru, který jakožto silný promotor 

zvyšuje expresi vloženého genu 

 enh MLP - hlavní pozdní promotor adenoviru, který zvyšuje expresi 

genu  

 sekvence Kozakové obsahující startovní kodon translace 

 MCS - „multiple cloning site“, klonovací místa, specifické sekvence 

pro restrikční endonukleázy 

 pA - polyadenylační signál  

 TPL - „adenovirus tripartite leader“, který zvyšuje translaci mRNA  

 

 



 SD, SA - „splice donor, splice acceptor“, sekvence pro sestřih mRNA 

kolem enh MLP  

 gen pro β-laktamázu - zajišťuje bakteriím rezistenci na antibiotikum 

ampicilin  

 WPRE sekvenci - posttranskripční regulační sekvence [63] 

Do kapitoly 3.5 Vektory dále doplňuji popis plasmidu pTW5_SEAP: 

- plasmid pTW5 s inzertem SEAP 

Do kapitoly 3.5 Vektory dále doplňuji popis plasmidu pTT28_C1: 

 bakteriální počátek replikace 

 oriP - eukaryotní replikační počátek, na který se může navázat EBNA1 

(nukleární antigen 1 z viru Epstein-Barrové) v HEK293E buněčné linii 

a spustit tak replikační kaskádu plazmidu, čímž dochází k epizomální 

replikaci plazmidu, tím je zvýšena exprese vloženého genu 

 CMV - promotor lidského cytomegaloviru, který jakožto silný promotor 

zvyšuje expresi vloženého genu 

 enh MLP - hlavní pozdní promotor adenoviru, který zvyšuje expresi 

genu  

 sekvence Kozakové obsahující startovní kodon translace 

 MCS - „multiple cloning site“, klonovací místa, specifické sekvence 

pro restrikční endonukleázy 

 pA - polyadenylační signál  

 gen zodpovědný za resistenci vůči ampicilinu [64] 

Do kapitoly 8 Seznam použité literatury doplňuji následující citaci: 

[64] BLÁHA, Jan. Příprava a studium lidského lymfocytárního receptoru LLT1. 

Diplomová práce PřF UK Praha. 2012. 

 


