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Abstrakt 
 

Endogenní retrovirus ERVWE1 je již miliony let součástí lidského genomu. 

V průběhu evoluce si protein kódovaný env genem tohoto retroviru, Syncytin-1, získal 

nezastupitelnou funkci ve vývoji lidského organismu. V placentě je esenciální pro fúzi 

cytotrofoblastů v syncytiotrofoblasty. Exprese ERVWE1 je ovlivněna stupněm 

methylace DNA promotorové oblasti, přítomností transkripčního faktoru GCM1 a 

účinným sestřihem na úrovni mRNA. Receptor potřebný pro fúzi buněk indukovanou 

Syncytinem-1, je přítomen téměř ve všech typech tkání – jinde než v placentě je ale 

Syncytinem-1 indukovaná fúze buněk nežádoucí. Tato práce se zabývá regulací exprese 

a produkcí ERVWE1 v neplacentálních tkáních. Bylo zjištěno, že mírná nadprodukce 

GCM1 není dostačující pro navození exprese Syncytinu-1. Ani přidání demethylačního 

činidla 5-azacytitidinu a aktivátoru exprese Sycytinu-1 forskolinu nevedlo k jeho 

produkci. Tato práce potvrzuje předchozí zjištění exprese syncytinu-1 v seminomech. 

V těchto tkáních byla také detekována zvýšená hladina demethylačního enzymu TET1 

na úrovni mRNA oproti kontrolám. Přítomnost enzymu TET1 by mohla mít vliv na 

stupeň methylace DNA promotorové oblasti ERVWE1. Při vytváření expresního 

vektoru obsahujícího kódující sekvenci TET1 byla navíc objevena nová sestřihová 

varianta tohoto enzymu. Závěry práce podtrhují přísně kontrolovanou expresi ERVWE1 

a poukazují na možnost aktivní demethylace DNA promotorové oblasti tohoto lokusu. 

 

Klíčová slova: endogenní retroviry, methylace DNA, transkripce, aktivní demethylace 

DNA, GCM1, TET1, nádory zárodečných buněk 

  



 

 

Abstract 

 

Endogenous retrovirus ERVWE1 is an integral part of the human genome. In the 

course of evolution, a protein encoded by the env gene of this retrovirus – Syncytin-1 – 

has gained unique function in human development. It mediates cell-to-cell fusion of 

placental cytotrophoblasts. Receptor that binds to Syncytin-1 is expressed in different 

cell types. Syncytin-1-mediated fusion is essential in placenta, but it can cause 

disruption of tissue integrity in other cell types. ERVWE1 expression is regulated by 

promoter DNA methylation, transcription factor GCM1 and efficient mRNA splicing. 

This thesis concerns the ERVWE1 expression and its regulation in non-placental 

tissues. It was found out that the moderate GCM1 overexpression was not sufficient to 

induce Syncytin-1 expression. Neither treatment with DNA demethylation agent 5-

azacytidine nor with Syncytin-1 activator forskolin was able to manage Syncytin-1 

expression. This thesis extends previous findings concerning high syncytin-1 expression 

in seminomas. In same tissues, there was found elevated TET1 expression on mRNA 

level in comparison with controls. The presence of the TET1 demethylation enzyme can 

influence ERVWE1 promoter DNA methylation. Previously unreported splicing variant 

of TET1 has been found during the construction of human TET1 expression vector. In 

conclusion, this thesis reports strict control of ERVWE1 expression and refers to the 

possibility of active DNA demethylation of the ERVWE1 promoter. 

 

Key words: endogenous retroviruses, DNA methylation, transcription, active DNA 

demethylation, GCM1, TET1, germ cell tumor 
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1. Úvod 
 

Pro skupinu savců Placentalia je placenta esenciálním orgánem. Její vývoj ze 

struktur existující u ptáků a plazů výrazně usnadnil evoluci savců. Důležitým 

zdokonalením funkce placenty je fúze buněk, která umožňuje účinný přenos látek uvnitř 

syncytia. Na buněčné fúzi se i u evolučně vzdálených placentálů podílejí endogenní 

retroviry. U člověka se jedná o endogenní retrovirus ERVWE1. 

Endogenní retrovirus ERVWE1 se integroval do germinální linie primátů před 

25 – 40 miliony let. Od této události je integrální součástí genomu primátů včetně 

člověka. V průběhu evoluce se v endogenních retrovirech hromadily mutace a 

terminační kodóny. Env gen ERVWE1 si však zachoval neporušený otevřený čtecí 

rámec a za vhodných podmínek se tak může vytvořit Env protein, označovaný také jako 

Syncytin-1. Syncytin-1 se v buňkách placenty podílí na fúzi cytotrofoblastů 

v syncytiotrofoblasty. Syncytiotrofoblastová vrstva je nezbytná pro účinný transport 

živin a plynů mezi matkou a plodem. Přítomnost Syncytinu-1 je tedy esenciální pro 

lidský vývoj. 

Interakce mezi Syncytinem-1 a jeho receptorem ASCT2 může vést k fúzi buněk. 

Tento receptor je exprimován téměř ve všechny typech tkání. Nechtěná fúze buněk 

jinde než v placentě může vést k narušení integrity a funkce dané tkáně. Prozatím je 

známo, že se na regulaci produkce Syncytinu-1 podílí stupeň methylace 

DNA promotorové oblasti, přítomnost transkripčního faktoru GCM1 a sestřih mRNA. 

Pouze úplně sestřižená forma transkriptu ERVWE1 může vést k vytvoření proteinu 

Syncytin-1. Tyto tři zmíněné faktory jsou v regulaci jeho produkce velice důležité, 

nicméně existují ještě další, prozatím neznámé. 

Studiem retrovirů obecně i endogenního retroviru ERVWE1 se naše laboratoř 

zabývá už několik let. Tato diplomová práce tak navazuje na předchozí práce, které 

zkoumaly expresi a regulaci ERVWE1 v různých tkáních.  

Je známo, že k produkci ERVWE1 může docházet i v jiných tkáních než jen 

v placentě, nicméně o regulaci exprese Syncytinu-1 v neplacentálních tkáních se toho 

moc neví. Proto se tato diplomová práce zabývá regulací a produkcí Syncytinu-1 

v neplacentálních tkáních. S cílem aktivovat expresi z ERVWE1 lokusu jsou v této 

práci analyzovány známé faktory regulace exprese Syncytinu-1 v buněčné linii HCT1
-

3B
-
. Dále je součástí této práce měření produkce Syncytinu-1 na úrovni mRNA 
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v neplacentálních tkáních, a to ve vzorcích nádorů zárodečných buněk, lymfomů a 

endometriálních karcinomů. Na základě výsledků této analýzy je dále v práci zkoumána 

možná spojitost mezi expresí ERVWE1 a produkcí enzymů TET1, TET2 a TET3 

podílejících se na aktivní demethylaci DNA.  

Syncytin-1 je protein retrovirového původu, který v lidském organismu získal 

nezastupitelnou funkci. Jeho produkce je důležitá v placentě, kde je esenciální, pro její 

vznik.  V jiných tkáních je exprese Syncytinu-1 a s ní spojená možnost buněčné fúze 

nežádoucí. Proto je velmi důležité tento endogenní retrovirus studovat a identifikovat 

mechanismy, které ovlivňují jeho expresi. 
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2. Přehled literatury 
 

2.1 Lidský endogenní retrovirus ERVWE1 

2.1.1 Endogenní retroviry 

 

Přítomnost retrovirových elementů, kam patří i endogenní retroviry, není 

v eukaryotickém genomu nic neobvyklého. V lidském genomu je přibližně 8 % 

sekvencí odvozených od endogenních retrovirů (Lander et al., 2001). 

Endogenní retroviry pocházejí z retrovirů exogenních, které se integrovaly do 

germinálních buněk hostitelského organismu. To pak umožnilo, aby se retrovirus 

přenášel dále do následujících generací jako kterýkoli jiný buněčný gen. K šíření 

po genomu docházelo opakovanými reinfekcemi, dokud byl ještě retrovirus replikačně 

kompetentní (Belshaw et al., 2004). 

Endogenní retroviry mají stejnou strukturu jako provirus exogenního retroviru, 

tedy obsahují regulační sekvence 5´LTR a 3´LTR složené z U5 (unikátní sekvence), R 

(krátká přímá terminální repetice) a U3 (unikátní sekvence). Mezi nimi se nacházejí tři 

geny kódující proteiny Gag (kapsidový protein), Pol (polymerasa) a Env (obalový 

glykoprotein) – viz obrázek 1. 

 

Obr. 1: Schématické znázornění struktury endogenního retroviru integrovaného do 

genomu hostitelského organismu. Integrovaný retrovirus obsahuje 5´LTR a 3´LTR tvořené R, 

U5 a U3. Mezi nimi jsou pak geny kódující proteiny Gag (kapsidový protein), Pol (polymerasa) 

a Env (obalový glykoprotein). Endogenní retrovirus je obklopen genomovou DNA hostitele. 

 

Po integraci retroviru do hostitelského organismu dochází postupně k umlčování 

exprese retroviru pomocí methylace DNA a chromatinových modifikací. K velkému 

množství retrovirových integrací došlo již před miliony let, proto se v nepřítomnosti 

pozitivního selekčního tlaku ve většině těchto sekvencí vytvořily mutace, delece a 

terminační kodóny (Johnson and Coffin, 1999). Díky vzniklým mutacím lidské 

endogenní retroviry nejsou replikačně kompetentní. Nicméně to neznamená, že by 

nemohlo docházet k aberantní nebo regulérní  produkci některého z retrovirových 

proteinů. Jsou popsány případy, kdy protein kódovaný endogenním retrovirem, získal 



14 

 

v hostitelském organismu důležitou funkci, a proto je pro hostitele výhodné produkci 

proteinu zachovat. Příkladem je exprese proteinu Syncytin-1 u člověka, jehož produkce 

je nutná pro vytvoření syncytiotrofoblastové vrstvy placenty (Mi et al., 2000). 

Jak už bylo zmíněno, lidské endogenní retroviry nejsou replikačně kompetentní, 

proto přímo u člověka nemůžeme sledovat chování retroviru a hostitelské DNA během 

infekce a reinfekcí. To ale není typická situace, protože replikačně kompetentní 

endogenní retroviry jsou přítomny u většiny savců a ptáků. Evolučně mladé replikačně 

kompetentní endogenní retroviry se vyznačují inserčním polymorfismem v rámci 

populace hostitele a případně také somatickými integracemi (Belshaw et al., 2005). 

Recentní endogenizaci retrovirů můžeme studovat například v jelencích (Odocoileus 

hemionus) (Elleder et al., 2012) a koalách (Phascolarctos cinereus) (Hanger et al., 

2000).  

Lidské endogenní retroviry (HERV), můžeme uměle rozdělit do rodin podle 

toho, pro jakou aminokyselinu používají tRNA jako primer pro reverzní transkripci. 

Rozdělení nevypovídá nic o příbuznosti či strukturní podobnosti jednotlivých 

endogenních retrovirů. Mezi zmíněné rodiny patří například HERV-K, HERV-L a 

HERV-W, do HERVW patří ERVWE1 (Blond et al., 1999). 

2.1.2 Syncytin-1 

 

Lidský endogenní retrovirus ERVWE1 se integroval do geminální linie primátů 

před 25 – 40 miliony let (Voisset et al., 1999). Od této události je integrální součástí 

genomu primátů včetně člověka. Rodina HERV-W v lidském genomu obsahuje stovky 

elementů (Voisset et al., 2000), z nichž velká část je pseudogenních (Pavlicek et al., 

2001). ERVWE1 se nachází na chromosomu 7, konkrétně pak v lokusu 7q21-7q22 

(Blond et al., 1999). Má klasické retrovirové provirové uspořádání, jsou zde tedy 

přítomny 5´ a 3´LTR, skládající se z R, U3 a U5. Mezi nimi jsou geny kódující gag 

(kapsidový protein), pol (polymerasu) a env (obalový glykoprotein). Geny pro proteiny 

Gag a Pol obsahují mutace, které způsobují posuny čtecího rámce a vznik terminačních 

kodónů. Oproti tomu gen kódující Env protein má stále intaktní otevřený čtecí rámec a 

tak může docházet ke vzniku Env proteinu označovaného také jako Syncytin-1 (Blond 

et al., 1999). Jedná se tedy o původem retrovirový obalový glykoprotein, který se 

v průběhu evoluce fixoval a konzervoval (Bonnaud et al., 2004). Jeho původní funkce, 

umožňující fúzi membrán, zůstala zachována. 
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Syncytin-1 je tvořen 538 aminokyselinami. Protein se skládá ze dvou částí. 

Transmembránová podjenotka (TM), která umožňuje ukotvení proteinu v membráně, a 

povrchová podjednotka (SU), která je nezbytná pro interakci s cílovým receptorem a 

následnou fúzi buněk zprostředkovanou fúzním peptidem (Blond et al., 1999). Součástí 

proteinu je také imunosupresivní doména (ISD) (Mi et al., 2000). Schématicky je 

struktura proteinu Syncytin-1 a fúze buněk znázorněna na obrázku 2. 

 

 

 
Obr. 2: A – Schématické znázornění struktury proteinu Syncytin-1. Je tvořen 

transmembránovou podjednotkou (TM) a povrchovou podjednotkou (SU). Součástí 

transmembránové podjednotky je imunosupresivní doména (ISD) a fúzní peptid, který je 

nezbytný pro fúzi buněk. Povrchová podjednotka je esenciální pro vazbu na receptor cílové 

buňky. B – Schématické znázornění fúze jednojaderných buněk. Základem je interakce mezi SU 

podjednotkou Env proteinu a cílovým receptorem. Dochází k fúzi membrán buněk, jádra 

nefúzují – vzniká teda mnohojaderné syncytium. Převzato a upraveno dle (Dupressoir et al., 

2012). 

 

Receptorem pro Syncytin-1 je Na
+
 závislý aminokyselinový přenašečový systém 

B
0
 – ASCT1/2 (Marin et al., 2000; Tailor et al., 1999). Tento přenašečový systém 

transportuje zejména neutrální aminokyseliny (Kekuda et al., 1996) a je exprimován 

v širokém spektru tkání (Kekuda et al., 1996; Tailor et al., 1999). Přenašečový systém 

ASCT1/2 funguje jako receptor vstupu i pro další retroviry typu D primátů (Kekuda et 

al., 1996; Marin et al., 2000). 

Pro studium Syncytinu-1 se jako modelová linie používá BeWo buněčná linie. 

Jedná se o buňky odvozené od choriokarcinomu (zhoubného nádoru trofoblastu). 
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2.1.2.1 Syncytin-2 

 

V placentě primátů a také člověka dochází k expresi ještě jednoho endogenního 

retroviru kódujícího Env protein s fúzogenními vlastnostmi a tím je Syncytin-2 z rodiny 

HERV-FRD (Blaise et al., 2003). K integraci exogenního retroviru kódujícího Syncytin-

2 do germinální linie primátů došlo před 40 miliony let. Je tedy evolučně starší než 

Syncytin-1 (viz obrázek 3). Syncytin-2 najdeme už u opic Nového světa  (Blaise et al., 

2003). Syncytin-1 je přítomen až u opic Starého světa, nicméně obsahuje mutace a je 

nefunkční – fungující Syncytin-1 nalezneme až u hominoidů (Caceres et al., 2006).  

 
 

Obr. 3: Znázornění integrace retrovirů kódujících Syncytin-1 a Syncytin-2 do 

germinální linie primátů v průběhu evoluce. K integraci endogenního retroviru HERV-FRD 

(Syncytin-2) došlo před více než 40 miliony let a je přítomen už v linii opic Nového světa. 

K integraci endogenního retroviru HERV-W (Syncytin-1) došlo před 40 – 25 miliony let a je 

přítomen až u opic Starého světa. Převzato a upraveno dle (Dupressoir et al., 2012). 

 

Receptorem pro Syncytin-2 je karbohydrátový přenašeč MFSD2, k jehož expresi 

dochází v placentě (Esnault et al., 2008). Na regulaci exprese Syncytinu-2 se stejně jako 

v případě Syncytinu-1 podílí methylace DNA promotorové oblasti (Trejbalova et al., 

2011) (hypermethylace v neplacentálních tkáních, hypomethylace v placentě) a vliv 

transkripčního faktoru GCM1 (Liang et al., 2010). Stejně jako v případě Syncytinu-1 se 

i zde předpokládá vliv přítomnosti transkripčního faktoru GCM1 na demethylaci DNA 

promotorové oblasti (Liang et al., 2010). Exprese Syncytinu-2 byla pomocí protilátek 

lokalizována v povrchových cytotrofoblastech tvořících klky placenty (Malassine et al., 

2007; Vargas et al., 2009). Tato lokalizace poukazuje na funkci Syncytinu-2 ve fúzi 

trofoblastů a tvorbě placenty (Malassine et al., 2007; Toufaily et al., 2013). K expresi 

Syncytinu-1 dochází ve všech cytotrofoblastech, funkce těchto dvou fúzogenních 
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endogenních retrovirů tedy není redundantní (Malassine et al., 2007). Pravděpodobně 

tedy tyto dva syncytiny fungují synergicky. 

Další možnou vlastností, kterou by endogenní retroviry exprimované v placentě 

mohly mít je schopnost imunosuprese. Během těhotenství je plod v těle matky 

tolerován, i když se jedná o imunogenní útvar, který není tělu matky vlastní. Z tohoto 

důvodu se spekuluje, zda Syncytin-1 a Syncytin-2 nemohou mít kromě fúzogenní i 

imunosupresivní aktivitu, která by se na imunologické toleranci plodu podílela. K této 

hypotéze vedla skutečnost, že pro retroviry je charakteristická přítomnost 

imunosupresivní domény v transmembránové podjednotce (Cianciolo et al., 1985). 

Analýza sekvencí imunosupresivních domén Syncytinu-1 a Syncytinu-2 odhalila, že 

Syncytin-1 sice obsahuje imunosupresivní doménu, ale v aminokyselinové sekvenci 

jsou přítomny mutace (Mangeney et al., 2007). Sekvence imunosupresivní domény 

Syncytinu-2 však narušena není (Mangeney et al., 2007). Imunosupresivní funkce 

Syncytinu-2 by tedy měla být zachována. Prozatím však není známo, na kolik je 

potenciální imunosupresivní funkce Syncytinu-2 důležitá během těhotenství. 

Z doposud získaných poznatků se usuzuje, že i když v placentě dochází 

k expresi Syncytinu-1 i Syncytinu-2, přítomnost Syncytinu-1 je pro vytvoření placenty 

důležitější. 

 

2.1.2.2 Exprese Syncytinu-1 

 

Hlavním místem exprese z lokusu ERVWE1 je placenta (Blond et al., 1999). 

Konkrétně pak dochází k produkci Syncytinu-1 v cytotrofoblastech a jeho přítomnost 

vede k fúzi jednojaderných cytotrofoblastů v mnohojaderné syncytiotrofoblasty (Mi et 

al., 2000).  

Syncytiotrofoblast je velmi invazivní struktura, která umožňuje implantaci 

embrya do sliznice endometria (Bischof and Irminger-Finger, 2005). Během patnáctého 

dne vývoje se začnou vytvářet choriové klky, které obsahují cévy plodu. 

Syncytiotrofoblast tvoří vnější vrstvu choriových klků a je omýván krví matky (tzv. 

hemochoriální placenta primátů). Produkce Syncytinu-1 je tedy esenciální pro vytvoření 

placenty hominoidů (Mallet et al., 2004). 

Buňky, které díky Syncytinu-1 začnou tvořit mnohojaderné syncytium, na 

začátku fúze vykazují některé vlastnosti charakteristické pro apoptotické buňky (Chen 

et al., 2011), po vytvoření syncytia se z nich stanou buňky senescentní (Chuprin et al., 
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2013). Chuprin a její kolegové ve své práci navrhují dvě hypotézy, proč by se buňky 

syncytia měly chovat jako senescentní. První hypotéza navrhuje, že vlastnosti 

senescentních buněk (jako je například aktivace dráhy závislé na proteinu p53, což pak 

vede k potlačení proliferace buněk) umožňují syncytiu jako celku fungovat po celou 

dobu těhotenství. Druhá hypotéza pak přichází s možností, že je důležitý hlavně plochý 

tvar charakteristický pro senescentní buňky, což umožní vytvořit vetší povrch placenty 

mezi matkou a plodem. 

Přítomnost Syncytinu-1 nebyla zjištěna jen v placentě, ale i u kostních buněk, 

kde se pravděpodobně podílí na fúzi osteoklastů (Soe et al., 2011). Stejně jako 

v placentě, i zde dochází k fúzi jednojaderných buněk v mnohojaderné syncytium. 

Nedávno byla popsána přítomnost Syncytinu-1 na hlavičce spermie a jeho receptoru 

ASCT2 na povrchu oocytu (Bjerregaard et al., 2014). Nicméně možnou roli Syncytinu-

1 ve fúzi vajíčka a spermie je nutné prověřit. Existují ale i další buněčné fúze, jako 

například fúze myoblastů při vývoji svalu a fúze makrofágů v imunitním systému. 

Shrnuto v (Chen and Olson, 2005). Prozatím není známo, že by tyto buněčné fúze byly 

přímo zprostředkovány virovými proteiny s fúzogenními vlastnostmi.  

 

2.1.2.3 Regulace exprese Syncytinu-1 na úrovni transkripce 

 

Přísná regulace exprese Syncytinu-1 v neplacentálních tkáních je nezbytná, 

protože jeho přítomnost vede k fúzi buněk, která má za následek narušení organizace a 

integrity dané tkáně. 

Exprese z lokusu ERVWE1 je řízena zejména z promotorové oblasti, kterou je 

5´LTR (Mallet et al., 2004). Promotor obsahuje místa pro vazbu potřebných 

transkripčních faktorů – CAAT box, TATA box a vazebné místo pro CAP protein 

(Blond et al., 1999; Prudhomme et al., 2004). Navíc je zde přítomen regulační element 

indukovatelný přítomností cAMP (Prudhomme et al., 2004). Naopak součástí 3´LTR je 

polyadenylační signál, který umožňuje ukončení transkriptu (Blond et al., 1999). 

Důležitou roli z hlediska regulace exprese z lokusu ERVWE1 hraje také jeho 

okolí. Bezprostředně před promotorovou oblastní ERVWE1 se nachází pro trofoblast 

specifický enhancer (TSE), jehož součástí jsou dvě vazebná místa pro transkripční 

faktor GCM1 (Prudhomme et al., 2004). Přítomnost transkripčního faktoru GCM1 

zvyšuje expresi Syncytinu-1 (Yu et al., 2002). V blízkosti ERVWE1 se nacházejí další 

endogenní retroviry či jejich části (obrázek 4). Proti proudu transkripce jsou přítomny 
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HERV-H, HERV-P LTR a MaLR (Prudhomme et al., 2004). Tyto retroelementy mohou 

mít vliv na expresi z lokusu ERVWE1. 

 

Obr. 4: Schématické znázornění polohy dalších retroelementů v okolí ERVWE1. Proti 

proudu transkripce jsou přítomny HERV-H (obsahující obě LTR), HERV-P (pouze solitérní 

LTR) a MaLR (savčí retroelement). Světle modře je znázorněn TSE, kam se váže transkripční 

faktor GCM1. 

 

Reiner Strick a jeho kolegové zjistili přítomnost ERE elementu, což je regulační 

element reagující na přítomnost estrogenů (Strick et al., 2007). Nachází se v U3 oblasti 

5´ i 3´ LTR. Díky němu je exprese Syncytinu-1 pozitivně regulována přítomností 

steroidních hormonů. Dalším důležitým regulátorem produkce Syncytinu-1 je TGFβ 

(transformující růstový faktor β). V jeho přítomnosti je fúze buněk zprostředkovaná 

Syncytinem-1 inhibována a je preferována buněčná proliferace (a to i v přítomnosti 

vysoké hladiny Syncytinu-1) (Strick et al., 2007). 

Exprese Syncytinu-1 může být regulována také pomocí specifického inhibitoru. 

Tímto inhibitorem je proteinový produkt endogenního retroviru z rodiny HERV-Fb1 

(Sugimoto et al., 2013). Tento protein se váže na aminokyselinový přenašeč ASCT2, 

který je receptorem pro Syncytin-1 a tím pádem inhibuje fúzi buněk v přítomnosti 

Syncytinu-1 (Sugimoto et al., 2013). Z jeho funkce plyne i pojmenování, které tento 

protein dostal – Supressync. 

Exprese Syncytinu-1 je tedy na úrovni transkripce ovlivňována přítomností hned 

několika regulačních elementů. 

 

2.1.2.4 Exprese Syncytinu-1 a vliv cAMP a hCG 

 

Placenta není jen rozhraním mezi matkou a plodem, které umožňuje účinnou 

výměnu plynů a živin. Je to také místo produkce některých hormonů, jako jsou 

placentální laktogen, estrogeny, progesteron a choriový gonadotropin (hCG). Právě 

produkce hCG je spojena s expresí Syncytinu-1 (Delidaki et al., 2011).  
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Po oplození vznikají cytotrofoblasty, které produkují pouze malé množství hCG. 

Postupně se v cytotrofoblastech začne produkovat transkripční faktor GCM1, jehož 

přítomnost stimuluje produkci Syncytinu-1 (Mi et al., 2000; Yu et al., 2002). 

S přibývajícím množstvím Syncytinu-1 dochází k fúzi cytotrofoblastů 

v syncytiotrofoblasty, které produkují velké množství hCG (Shi et al., 1993). Vlivem 

hormonů produkovaných po oplození dochází k aktivaci adenylát cyklasy, která začne 

vytvářet cyklický adenosinmonofosfát (cAMP) (Marsh, 1976). Přítomnost cAMP vede 

k aktivaci protein kinasy A (PKA) a CRE-vazebných faktorů, které zvyšují produkci 

hCG a také GCM1 (Knofler et al., 1999). Jak už bylo zmíněno výše, ERVWE1 

promotor je schopen reagovat na přítomnost cAMP i GCM1. Z toho pak vyplývá 

spojitost mezi produkcí cAMP, hCG, GCM1 a Syncytinem-1 (viz obrázek 5). 

Forskolin, diterpen pocházející z rostliny Coleus forskohlii, je schopen 

stimulovat produkci cAMP a fúzi buněk indukovanou Syncytinem-1 (Knofler et al., 

1999). Z tohoto důvodu se forskolin používá pro výzkum exprese Syncytinu-1. 

 

Obr. 5: Schématické znázornění buněčné signalizace vedoucí k fúzi cytotrofoblastů 

v syncytiotrofoblasty. Přítomnost hormonů (hCG) vede přes trimerní G proteiny k aktivaci 

adenylát cyklásy (Ac), která za přítomnosti ATP produkuje cAMP. Pravděpodobně mohou 

existovat ještě další signály, které spouštějí produkci cAMP. Přítomnost cAMP aktivuje protein 

kinasu A (PKA), která zvýšuje produkci transkripčního faktoru GCM1 a zároveň jej fosforyluje. 

Fosforylovaný protein GCM1 je rozpoznán CBP (Cre-vazebný protein), který jej acetyluje (Ace) 

a tím stabilizuje. Stabilní GCM1 se váže na své vazebné místo v TSE elementu a tím indukuje 

produkci Syncytinu-1 a následnou fúzi buněk placenty. Převzato a upraveno dle (Huang et al., 

2014a). 
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2.1.2.5 Regulace exprese Syncytinu-1 na úrovni sestřihu mRNA 

 

Existují tři typy transkriptů, které mohou vznikat přepisem ERVWE1 lokusu 

(obrázek 6). ERVWE1 si zachovává retrovirový sestřih mRNA (Blond et al., 1999). 

Nejdelší transkript, o délce 9,6 kb, je tvořen celým lokusem ERVWE1, tedy obsahuje 

geny gag, pol i env. Pseudosestřižená forma transkriptu o délce 7,5 kb, postrádá na 

rozdíl od plnodélkové formy 2,1 kb dlouhý intron, který není retrovirového původu. 

Úplně sestřižená forma má délku 2,8 kb a je tvořena pouze env genem a jako jediná 

umožňuje translaci proteinu Syncytin-1. 

 

Obr. 6: Znázornění sestřihových variant mRNA, které mohou vznikat z lokusu ERVWE1. 

A – celý ERVWE1 lokus, B – nestřižená forma obsahující geny gag, pol i env (9,6 kb), C – 

pseudosestřižená forma, kde oproti nesestřižené formě chybí 2,1 kb dlouhý intron (7,5 kb) a D – 

úplně sestřižená forma obsahující pouze env gen (2,8 kb). Převzato a upraveno dle (Trejbalova 

et al., 2011). 

 

Hladina exprese jednotlivých forem se liší v různých tkáních. V placentě je 

sestřižená forma produkována alespoň pětkrát více než forma nesestřižená (Trejbalova 

et al., 2011). Naopak ke konci těhotenství se zvyšuje hladina tzv. pseudosestřižené 

mRNA. Množství a poměr sestřižené a pseudosestřižené mRNA může hrát roli 

v regulaci exprese Syncytinu-1 během těhotenství (Smallwood et al., 2003). 

Ve zdravých varlatech dochází k nízké, ale přesto detekovatelné expresi 

nesestřižené formy transkriptu (Mi et al., 2000). V testikulárních tumorech je pak 

možné detekovat i produkci sestřižené formy (Gimenez et al., 2010; Trejbalova et al., 

2011). 

Na účinnost sestřihu mRNA z lokusu ERVWE1 mají také vliv histonové 

modifikace. V linii BeWo buněk, kde je produkce a sestřih syncytinu-1 velmi účinný, se 
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nachází velké množství H3K36me3 na rozhraní intron-exon, což přispívá k účinnějšímu 

sestřihu (Trejbalova et al., 2011). 

Změna produkce sestřihových variant mezi nádorovou a zdravou tkání (viz 

testikulární tumory a zdravá tkáň varlat) poukazuje na důležitost regulace exprese 

Syncytinu-1 pomocí sestřihu mRNA. 

 

2.1.2.6 Regulace exprese Syncytinu-1 pomocí methylace DNA 

 

Methylace DNA promotorové oblasti je jedním z regulačních mechanismů 

ovlivňujících expresi buněčných genů. Stejně tak je tomu i v případě regulace produkce 

syncytinu-1 či jiných forem transkriptů pocházejících z ERVWE1 lokusu. 

Exprese syncytinu-1 v placentě koreluje s hypomethylací DNA v pomotorové 

oblasti (5´LTR) ERVWE1. Naopak ve většině neplacetálních tkání je promotorová 

DNA hypermethylovaná (Matouskova et al., 2006). Hypomethylace DNA promotorové 

oblasti ERVWE1 v placentě je tedy předpokladem pro vytvoření syncytiotrofoblastové 

vrstvy. Samotná demethylace DNA v somatických buňkách ale není pro navození 

exprese Syncytinu-1 dostačující (Matouskova et al., 2006). Potlačení transkripce 

hypermethylací DNA promotorové oblasti je velmi silné. V neplacentálních tkáních je 

suprese menthylací DNA ještě doprovázena chromatinovými modifikacemi – 

deacetylace a H3K9me3 (Trejbalova et al., 2011). 

Stupeň methylace 5´LTR ERVWE1 v buňkách placenty je okolo 40 % (Gimenez 

et al., 2009; Matouskova et al., 2006), což je výrazně méně než je stupeň methylace 

DNA v dalších tkáních (okolo 90 %) i než stupeň methylace dalších členů HERV-W 

rodiny v placentě (Gimenez et al., 2009). Demethylace DNA v promotorové oblasti 

ERVWE1 placenty tedy není jen náhoda. Vysoký stupeň methylace DNA byl detekován 

také v netrofoblastických, s placentou asociovaných buňkách (Gimenez et al., 2009).  

Demethylace DNA promotorové oblasti ERVWE1 byla pozorována i u 

testikulárních tumorů. Stupeň methylace DNA nádorové tkáně je okolo 20 %, ve zdravé 

tkáni varlat okolo 90 % (Gimenez et al., 2010). Data jiných autorů ovšem poukazují na 

skutečnost, že stačí i poměrně malé snížení methylace DNA promotorové oblasti 

ERVWE1 k tomu, aby došlo k expresi Syncytinu-1 (Trejbalova et al., 2011), obrázek 7. 

Vzhledem k malému množství vzorků je v současnosti problematické porovnat zmíněné 

studie a je tedy nutné závěry zpřesnit analýzou většího množství vzorků. 
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Obr. 7: Znázornění exprese syncytinu-1 na úrovni mRNA v nádorových varlatech 

(značeno s) a v kontrolních vzorcích varlat (značeno h) a methylační vzorec promotorové 

oblasti ERVWE1. A – Výsledek kvantitativní RT-PCR znázorňující expresi syncytinu-1 na úrovni 

mRNA. B – Methylační vzorce DNA promotorové oblastí ERVWE1 ve vzorcích nádorů i kontrol. 

Řádky znázorňují jednotlivé analyzované klony, kolečka  CpG dinukleotidy obsažené 

v analyzované promotorové oblasti. Černé kolečko představuje methylovaný cytosin, bílé 

nemethylovaný cytosin. Převzato a upraveno dle (Trejbalova et al., 2011). 

 

Velmi slabá exprese syncytinu-1 na úrovni transkripce byla detekována 

v buňkách HeLa a lymfoblastických buňkách MCF, kde byla zároveň zjištěna silná 

methylace DNA promotoru ERVWE1 (Matouskova et al., 2006; Trejbalova et al., 

2011). Z uvedených výsledků tedy vyplývá, že epigenetická kontrola exprese 

Syncytinu-1 pomocí methylace DNA je velmi důležitým regulátorem, ale ne jediným a 

dostačujícím. 

Lze tedy uzavřít, že v regulaci exprese Syncytinu-1 hraje roli přítomnost 

transkripčního faktoru GCM1, sestřih mRNA, methylace DNA promotorové oblasti, 

chromatinové modifikace, ale pravděpodobně i další faktory, které prozatím nejsou 

známy. 

 

2.1.2.7 Patologie spojené s expresí Syncytinu-1 

 

Jak už bylo zmíněno v kapitole 2.1.2.5, exprese Syncytinu-1 může být spojena i 

s patologickými procesy probíhajícími v organismu. Produkce syncytinu-1 byla 

detekována v testikulárních tumorech, kde se na rozdíl od zdravých varlat produkuje i 

sestřižená forma mRNA, která pak umožňuje translaci Syncytinu-1 (Gimenez et al., 

2010; Trejbalova et al., 2011). 
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Přítomnost Syncytinu-1 a také buněčných fúzí byla zjištěna i v endometriálním 

karcinomu (Strick et al., 2007). Dochází zde k produkci i dalších endogenních retrovirů, 

jako jsou Env(P)b a Erv3 (Strissel et al., 2012). 

Snížená exprese syncytinu-1 a s tím spojená nedostatečně nebo pozdě vytvořená 

syncytiotrofoblastová vrstva placenty byla pozorována u těhotenství s plodem 

majícím Downův syndrom (Frendo et al., 2000). Snížená exprese syncytinu-1 i 

syncytinu-2 je spojena s onemocněním zvaným preeklampsie (Vargas et al., 2011), kdy 

je fúzování cytotrofoblastů v syncytiotrofoblasty sníženo (Langbein et al., 2008). Při 

preeklampsii byla zjištěna zvýšená methylace DNA v pomotorové oblasti v porovnání 

s buňkami normálně se vyvíjející placenty (Ruebner et al., 2013). Toto zjištění tedy opět 

poukazuje na důležitou roli stupně methylace DNA pomotorové oblasti ERVWE1 v 

regulaci exprese Syncytinu-1. 

Dále byla exprese Syncytinu-1 detekována v karcinomu prsu (Bjerregaard et al., 

2006), karcinomu tlustého střeva (Larsen et al., 2009), u leukémií a lymfomů (Sun et 

al., 2010), choriokarcinomu (Mi et al., 2000) a u pacientů s roztroušenou sklerózou 

(Mameli et al., 2009; Perron et al., 1997) a schizofrenií (Karlsson et al., 2001). Zatím 

nebyla prokázána příčinná souvislost mezi produkcí Syncytinu-1 a zmíněnými 

patologiemi. Tato zjištění je potřeba ještě blíže prozkoumat, protože samotná produkce 

Syncytinu-1 ještě nemusí znamenat, že v daném onemocnění hraje Syncytin-1 nějakou 

roli. Navíc, protilátková detekce Syncytinu-1, která byla použita ve většině zmíněných 

publikací, nemusí být dostatečně spolehlivá. 

2.1.3 Funkčně homologické Syncytiny 

 

Velmi zajímavé je, že u placentálních savců došlo k nezávislým retrovirovým 

infekcím, které vedly ke stejnému výsledku. Nedotčené čtecí rámce, které zůstaly u 

některých env genů, umožňují translaci Env proteinů, které se účastní fúze buněk a 

vytváření placenty. Tyto proteiny, často také označované obecně jako Syncytiny, mají 

homologickou funkci (Dupressoir et al., 2012). Pro tyto geny/proteiny je 

charakteristické, že dochází k jejich vysoké expresi v placentě, ale v dalších tkáních za 

přirozených podmínek k jejich produkci nedochází. 

Stejně jako u člověka, i u myši jsou přítomny dva syncytiny – env geny, které se 

podílejí na vytváření placenty. Jsou jimi Syncytin-A a Syncytin-B. K integraci těchto 

retrovirů do myších zárodečných buněk došlo asi před 20 miliony let (Dupressoir et al., 
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2005). Syncytin-A a Syncytin-B se sice spolu podílejí na vytváření placenty, ale 

pocházejí ze dvou na sobě nezávislých retrovirových integrací. Proto také každý 

využívá jiného receptoru pro vstup do buněk  (Dupressoir et al., 2005). Placenta myši je 

tvořena dvěma vrstvami syncytiotrofoblastů. K tvorbě jedné přispívá Syncytin-A, druhé 

pak Syncytin-B. Delece genu pro Syncytin-A vede ke smrti embryií mezi dny 11,5 – 

13,5. Ještě žijící embrya vykazují růstovou retardaci, protože placenta je nedostatečně 

vaskularizovaná a tím pádem je narušen tok živin a plynů od matky k plodu. Syncytin-A 

je tedy během vývoje esenciální pro fúzi trofoblastů a vývoj myšího embrya 

(Dupressoir et al., 2009). Naopak poměrně překvapivý je výsledek delece genu pro 

Syncytin-B, který vede ke špatnému vývoji druhé vrstvy placenty. Tato delece kupodivu 

není letální a vede pouze ke zpomalenému vývoji a produkci menšího počtu potomstva 

(Dupressoir et al., 2011). Z delečních experimentů tedy vyplývá, že v případě myši 

dochází ke vzniku dvou vrstev placenty, jejichž vývoj je na sobě z hlediska produkce 

Syncytinu-A a Syncytinu-B nezávislý, ale pro úplně nenarušený vývoj je potřeba obou 

správně vytvořených vrstev (Dupressoir et al., 2011). I když jak člověk, tak i myš mají 

hemochoriální placentu, Syncytin-A a Syncytin-B pocházejí z retrovirů nepříbuzných 

Syncytinu-1 a Syncytinu-2 primátů – není tedy možné využít myší model přímo 

k výzkumu lidských proteinů (zde konkrétně Syncytinů), jako v mnohých jiných 

případech. 

Další Syncytin, byl objeven ve třídě zajícovitých a byl nazván Syncytin-Ory1 

(podle Oryctolagus cuniculus) (Heidmann et al., 2009). Opět se jedná o endogenní 

retrovirus, který má intaktní čtecí rámec pouze pro gen env. Receptorem pro tento 

protein je aminokyselinový přenašeč ASCT2 stejně jako v případě Syncytinu-1 u 

člověka. Vazba Syncytinu-Ory1 na receptor vede k fúzi buněk placenty. K integraci 

původního retroviru do linie zajícovitých došlo před 12 – 30 miliony let (Heidmann et 

al., 2009). 

K objevu endogenního retroviru podílejícího se na vytvoření placenty došlo i u 

šelem. Byl nazván Syncytin-Car1 (podle Carnivora). K integraci tohoto retroviru došlo 

před 60 – 85 miliony let a jedná se o prozatím nejstarší objevený Syncytin (Cornelis et 

al., 2012). 

U přežvýkavců byl objeven Syncytin-Rum1 (podle Ruminantia), k jehož 

integraci do genomu došlo asi před 30 miliony lety (Cornelis et al., 2013). Samotná 

přítomnost Syncytinu-Rum1 ovšem není schopna vysvětlit rozdíly v morfologii 

placenty turů (Bovinae) a placenty ovcí a koz (Caprinae). O něco později byl objeven 
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protein Fematrin-1, který se také účastní fúze buněk v placentě a zároveň přispívá 

k rozdílné morfologii placent turů, koz a ovcí. K integraci tohoto endogenního retroviru 

do genomu přežvýkavců došlo před 18,3 až 25,4 miliony let (Nakaya et al., 2013).  

Ve výsledku tedy v průběhu evoluce došlo k zachycení env genů různých 

exogenních retrovirů, které se pak začaly podílet na vytváření placenty. Je možné, že 

právě tato diverzita exogenních retrovirů přispěla k vývoji rozmanitých typů placent 

v placentálních organismech. Shrnuto v (Enders and Carter, 2004). Prozatím známé 

endogenní retroviry účastnící se fúze buněk při tvorbě placenty jsou shrnuty na obrázku 

8. 

 

Obr.8: Schématické znázornění jednotlivých známých Env proteinů endogenních 

retrovirů placentálů podílejících se na vzniku placenty. Syncytin-Rum1 a Fematrin-1 u 

přežvýkavců (Ruminantia), Syncytin-Car1 u šelem (Carnivora), Syncytin-Ory1 u zajícovitých 

(Langomorpha), Syncytin-A a Syncytin-B u hlodavců (Rodentia) a Syncytin-1 a Syncytin-2 u 

primátů (Primates). Převzato a upraveno dle (Cornelis et al., 2012). 
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2.1.4 Exprese dalších endogenních retrovirů v placentě 

 

V placentě dochází k produkci ještě dalších endogenních retrovirů, jako jsou 

Env(P)b, ENV-V, ERV3 a HERV-K. V případě Env(P)b byly pozorovány fúzogenní 

vlastnosti, proto také někdy bývá označován jako Syncytin-3. Prozatím ale nebylo 

prokázáno, že by se jednalo o další element podílející se na fúzi buněk při vytváření 

placenty, navíc byla jeho exprese detekována i v dalších tkáních (Blaise et al., 2005). U 

endogenního retroviru ENV-V byla zjištěna exprese sice pouze v placentě, nebyly ale 

zatím objeveny fúzogenní ani jiné vlastnosti související se vznikem placenty (Blaise et 

al., 2005). Dalším endogenním retrovirem produkovaným v placentě je ERV3. I v jeho 

případě dochází k produkci pouze env genu z daného lokusu (Kato et al., 1987). 

K produkci Env proteinu HERV-K dochází v cytotrofoblastických buňkách, nikoli ale 

ve vznikajícím syncytiotrofoblastu. Tento protein má opět fúzogenní vlastnosti, navíc je 

zde možnost potenciálních imunosupresivních vlastností (Kammerer et al., 2011).  

Pro placentu je charakteristické, že zde dochází k expresi více endogenních 

retrovirů než jen Syncytinu-1 a Syncytinu-2. Jednou z možností, která může tuto 

vlastnost vysvětlit je, že v placentě je o 20 % nižší globální methylace DNA 

v porovnání s mozkem, játry a periferními krevními lymfocyty (Fuke et al., 2004; 

Gama-Sosa et al., 1983a). Nicméně z práce Daphne Reissové a jejích kolegů vyplývá, 

že LTR sekvence různých endogenních retrovirů mají v placentě různý stupeň 

methylace DNA a ne vždy se dá tento methylační vzorec vysvětlit vlivem genomového 

okolí (Reiss et al., 2007). 

V placentě tedy kromě Syncytinu-1 a Syncytinu-2 dochází k produkci dalších 

Env proteinů dalších endogenních retrovirů s fúzogenními vlastnostmi. Ale veškerá 

zmíněná data a navrhované funkce a vlastnosti je potřeba ještě více prozkoumat. 

Syncytin-1, jakožto velmi důležitý hráč uplatňující se při fúzi cytotrofoblastů, 

byl v předložené práci hlavním předmětem zájmu. 

 

2.2 Transkripční faktor GCM1 

 

Transkripční faktor GCM (glial cell missing) byl objeven u organismu 

Drosophila melanogaster, kde se podílí na neuronálním vývoji. V nepřítomnosti tohoto 

proteinu vznikají z neurogliových progenitorových buněk téměř výhradně neurony. 
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Naopak, pokud je GCM přítomno, z neurogliových progenitorových buněk vznikají 

buňky gliové (Hosoya et al., 1995; Jones et al., 1995). Transkripční faktor GCM tedy u 

Drosophily melanogaster funguje jako přepínač během vývoje nervového systému, kdy 

se rozhoduje o diferenciaci v neurony nebo v gliové buňky. 

Na základě sekvenční podobnosti byly objeveny homology GCM u savců. Tyto 

proteiny sdílejí N-koncovou doménu GCM, která má DNA vazebnou aktivitu (Akiyama 

et al., 1996). Homologické transkripční faktory byly nazvány GCM1 a GCM2 

u člověka, GCMa a GCMb u myši a krysy. Nicméně tato pojmenování nejsou 

v literatuře užívána konzistentně a tak je možné se setkat i s označením GCM1, GCM2 

pro proteiny Drosophily a GCMa, GCMb pro homologické proteiny u savců obecně.  

První spojení mezi transkripčním faktorem GCM a vývojem placenty byla 

pozorována u myši, kde dochází k nejvyšší produkci GCMa ve vyvíjejících 

se trofoblastech (Basyuk et al., 1999). U člověka dochází k expresi proteinu GCM1 

zejména v cytotrofoblastech a syncytiotrofoblastech během prvního trimestru 

těhotenství (Nait-Oumesmar et al., 2000). Placenta je tedy hlavním místem exprese 

proteinů GCM1 a GCMa, v nízké hladině však dochází k jejich produkci i v jiných 

tkáních (Altshuller et al., 1996). 

Byly vytvořeny myší mutanty postrádající transkripční faktor GCMa. Tato 

mutace byla pro homozygotní embrya od 10,5 dne letální, heterozygotní embrya přižila, 

ale byla mnohem menší než embrya kontrolní. Protein GCMa je potřebný pro vznik 

syncytiotrofoblastové vrstvy a také pro vytvoření větvení cév placenty (Anson-

Cartwright et al., 2000). Transkripční faktor GCMa je tedy esenciální pro vývoj 

placenty u myši.  Placenty myši a člověka mají některé vlastnosti společné, proto se 

předpokládá stejná důležitost transkripčního faktoru GCM1 u člověka. 

2.2.1 GCM1, Syncytin-1 a Syncytin-2 

 

V regulační oblasti genu pro lidský endogenní retrovirus ERVWE1, tedy 

v blízkosti 5´LTR, byla nalezena dvě vazebná místa pro transkripční faktor GCM1 (Yu 

et al., 2002). V trofoblastických buňkách dochází zároveň ke zvýšené produkci 

transkripčního faktoru GCM1 (Nait-Oumesmar et al., 2000) i Syncytinu-1 (Mi et al., 

2000). Navíc, ektopická exprese GCM1 v trofoblastických buňkách zvyšuje expresi 

syncytinu-1 na úrovni transkripce i translace a zvyšuje i Syncytinem-1 

zprostředkovanou fúzi buněk (Yu et al., 2002). Kromě toho bylo pozorováno, že 
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exogenní exprese GCM1 v buňkách BeWo zvýšila i expresi Syncytinu-2, přičemž 

GCM1 se zřejmě váže přímo na 5‘ LTR Syncytinu-2 (Liang et al., 2010). Z těchto 

pozorování tedy vyplývá, že transkripční faktor GCM1 by měl mít vliv na produkci 

proteinů Syncytin-1 a Syncytin-2 a tím i na jejich fungování v placentě během 

těhotenství.  

V roce 2011 byl popsán vliv transkripčního faktoru GCM1 na expresi genu Hes5 

v neurálních kmenových buňkách savců. Přítomnost proteinu GCM1 korelovala se 

snížením stupně methylace DNA Hes5 promotoru, čímž došlo k produkci Hes5 (Hitoshi 

et al., 2011). Na základě tohoto zjištění se předpokládá, že by se GCM1 mohl chovat 

stejným způsobem i vůči ERVWE1 promotoru v placentě. Nicméně tuto hypotézu je 

nutné ověřit. 

2.2.2 Regulace exprese GCM1 a jeho stability 

 

Transkripční faktor GCM1 je na proteinové úrovni poměrně nestabilní. Zvýšení 

či snížení stability a tím i ovlivnění jeho aktivity je dáno posttranslačními 

modifikacemi, které na něm mohou probíhat. Prozatím nejúplnější schéma shrnující 

modifikace, které vedou ke stabilnějšímu GCM1, je prezentováno na obrázku 9. 

Životnost proteinu GCM1 je přibližně dvě hodiny (Tuerk et al., 2000), proto jsou 

modifikace prodlužující jeho funkčnost velmi významné. 

Důležitým hráčem v regulaci transkripčního faktoru GCM1 je protein kinasa A 

(PKA) a s ní asociované proteiny. Přítomnost cAMP, klíčové komponenty dráhy PKA, 

zvyšuje aktivitu transientně exprimovaného GCM1 na úrovni transkripce (Chang et al., 

2005). Díky aktivaci PKA dochází k fosforylaci GCM1 na serinech S322 (Yang et al., 

2005), S269 a S275 (Chang et al., 2005). Fosforylace S322 vede k ubikvitinaci a 

následné degradaci proteinu GCM1 a je tedy negativním regulátorem. Fosfatasa 

DUSP23 je schopna defosforylovat S322, čímž zabrání následné degradaci a prodlouží 

tím životnost GCM1 (Lin et al., 2011). Spolu s PKA má na expresi GCM1 vliv i CREB-

vazebný protein (CBP), který s GCM1 interaguje a acetyluje jej. Acetylace GCM1 

pomocí CBP je stimulována PKA, zvyšuje stabilitu proteinu GCM1 a chrání jej před 

ubikvitinací a následnou degradací (Chang et al., 2005). Látka forskolin dokáže 

stimulovat PKA i CBP a tím navýšit expresi GCM1 na úrovni transkripce (Chang et al., 

2005). 
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Přítomnost cAMP může vést také k aktivaci proteinu Epac1, který má cAMP 

vazebné místo. Aktivace Epac1 stimuluje protein Rap1 a ten pak aktivuje 

Ca
2+

/kalmodulin závislou kinasu (CaMKI), která fosforyluje GCM1 na S47 (Chang et 

al., 2011). Zároveň na K156 proteinu GCM1 může docházet k sumoylaci. Připojení 

tohoto malého proteinu podobného ubikvitinu má na transkripční faktor GCM1 

negativní vliv, protože snižuje jeho DNA vazebnou aktivitu (Chou et al., 2007). 

Přítomnost fosforylovaného S47 umožňuje desumoylaci pomocí proteinu SENP1, díky 

čemuž je GCM1 opět aktivní a může tak pozitivně ovlivňovat expresi Syncytinu-1 a 

následnou fúzi buněk (Chang et al., 2011). 

 

Obr. 9: Schéma znázorňující různé  posttranslační modifikace  transkripčního faktoru 

GCM1 a proteiny, které se těchto modifikací účastní. Převzato od (Chang et al., 2011). 

 

Jsou tedy známy dvě dráhy závislé na cAMP, které mohou vést k produkci 

funkčního GCM1, expresi Syncytinu-1 a následné fúzi buněk. Prozatím se neví, jaké 

okolnosti rozhodují o výběru dráhy stabilizace GCM1. 

Protein GCM1 může také interagovat s  kaspasou-14 ve formě jejího proenzymu 

(Wu et al., 2013). Asociace má za následek interakci s CBP, takže nemůže docházet 
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k acetylaci GCM1. Výsledkem je tedy snížení transkripční aktivity i stability 

transkripčního faktoru GCM1 (Wu et al., 2013). 

Jak bylo zmíněno výše, acetylace GCM1 je nezbytná pro prodloužení životnosti. 

Histon deacetylasa 3 (HDAC3) je schopna deacetylovat GCM1 a tím snížit jeho 

životnost, tedy HDAC3 funguje jako negativní regulátor. Velmi brzy po deacetylaci 

následuje ubikvitinace a po ní degradace proteinu (Chuang et al., 2006). 

Produkce proteinu GCM1 může být ovlivněna také transkripčními faktory. 

Příkladem je protein DREAM, který je negativním regulátorem exprese GCM1. Protein 

DREAM je ovlivňován hladinou vápníku, přičemž jeho nedostatek zvyšuje aktivitu 

proteinu DREAM. Jeho vyšší aktivita byla pozorována při preeklampsii (Baczyk et al., 

2013). 

Dalším příkladem negativní regulace transkripčního faktoru GCM1 je vliv látky 

forbol-12-myristát-13-acetát (PMA). Přítomnost PMA vede k fosforylaci GCM1 na 

S328, S378 a S383. Tato fosforylace je zprostředkována přes protein kinasu C (PKC) a 

MEK/ERK závislou dráhu, která je PMA aktivována (Yasui et al., 2012b). Zmíněné 

fosforylace transkripčního faktoru GCM1 pak vedou ke snížení jeho stability a 

k degradaci tohoto proteinu v proteasomu (Yasui et al., 2012a).  

Transkripční faktor GCM1 je velmi důležitý pro následnou produkci Syncytinu-

1 a fúzi cytotrofoblastů v syncytiotrofoblasty. Jedná se však o velmi nestabilní protein a 

je zapotřebí několika posttranslačních modifikací k tomu, aby se zvýšila jeho stabilita a 

životnost a mohl tak plnit svou funkci. Jiné posttranslační modifikace zase naopak 

vedou k ubikvitinaci a následné degradaci GCM1 v proteasomu.  

 

2.3 Methylace DNA 

2.3.1 Methylace DNA a její vliv na genovou expresi 

 

Methylovaný cytosin, tedy 5-methylcytosin, je v savčím genomu minoritní bází. 

Celkově tvoří přibližně 1 % ze všech bází v DNA. Tato modifikace vzniká připojením 

methylové skupiny na pátý uhlík cytosinu enzymy z rodiny DNA methyltransferas. 

Donorem methylové skupiny je obvykle S-adenosylmethionin. Téměř ve všech 

případech se methylace DNA vyskytuje symetricky na dinukleotidech CpG (Ehrlich and 

Wang, 1981). Přítomnost 5-methylcytosinu má vliv na genovou expresi. Většinu 
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methylovaných cytosinů najdeme v retroelementech a transposonech, což poukazuje na 

to, že pro jejich regulaci je methylace DNA velmi důležitá (Gama-Sosa et al., 1983b).  

Obecně platí, že přítomnost 5-methylcytosinu v promotorové oblasti je spojena 

s transkripční represí, přičemž se může podílet jak na krátkodobém potlačení 

transkripce, tak i na dlouhodobém, jako je například inaktivace X-chromosomu (Basu 

and Zhang, 2011) a mobilních genetických elementů (Gama-Sosa et al., 1983b). 

Přítomnost methylové skupiny na DNA může blokovat transkripci vazbou speciálních 

proteinů na methylované CpG (Hendrich and Bird, 1998). Těmito proteiny jsou MBD1-

4 (Hendrich and Bird, 1998), MeCP2 (Nan et al., 1996) a Kaiso (Prokhortchouk et al., 

2001). Vazba proteinů znemožňuje vazbu transkripčních faktorů na daná místa 

(Hendrich and Bird, 1998). 

Snížená hladina methylace DNA promotorové oblasti genu může být spojena 

s opětovným navozením genové exprese, proto je proces methylace/demethylace velmi 

důležitým mechanismem jak během normálního fungování organismu, tak i za 

patologických podmínek.  

S methylací DNA se můžeme setkat i mimo promotorové oblasti, kdy bývá ve 

vysoké hladině přítomna uvnitř hojně transkribovaných genů (Lister et al., 2009). 

Methylace DNA se mnohem více vyskytuje v exonech než v intronech (Hodges et al., 

2009). Toto obohacení exonů o methylovanou DNA může mít vliv na chování RNA 

polymerasy II a tím i na kotranskripční sestřih (Shukla et al., 2011). Navíc, methylace 

DNA nemusí být přítomna pouze v CpG dinukleotidech – další možností je výskyt této 

modifikace v CpA, CpT či CpC dinukleotidech (Woodcock et al., 1987). Methylace 

DNA promotorové oblasti mimo CpG, alespoň u některých genů, vede také k potlačení 

transkripce. Tedy spolu s methylací DNA na CpG se může podílet na regulaci exprese 

daného genu (Malone et al., 2001). Funkce methylace DNA mimo CpG jinde než 

v promotorových oblastech prozatím není definována. Tato práce se zabývá methylací 

DNA pouze v kontextu CpG. 

 

2.3.1.1 DNA methyltransferasy   

 

Na methylaci DNA se podílejí speciální enzymy, DNA methyltransferasy, 

DNMT. U obratlovců jsou prozatím známy tři DNA methyltransferasy – DNMT1, 

DNMT3A a  DNMT3B. 



33 

 

První objevenou DNA methyltransferasou byla DNMT1 (Bestor et al., 1988). 

DNMT1 funguje jako udržovací methyltranferasa, která je důležitá především pro 

zachování methylačních vzorců po replikaci. Katalytická doména DNMT1 preferenčně 

rozpoznává hemimethylovaný substrát (Bashtrykov et al., 2012).  

Dalšími dvěmi důležitými DNA methyltransferasami jsou DNMT3A a 

DNMT3B. Fungují jako de novo methyltransferasy a jsou esenciální pro embryonální 

vývoj (Okano et al., 1999). Do rodiny DNMT3 patří ještě protein DNMT3L. Nejedná se 

o DNA methyltransferasu, protože zde není přítomna C-terminální katalytická doména 

(Hata et al., 2002), nicméně i tak hraje v procesu methylace DNA velmi důležitou roli. 

Je schopna přímou interakcí stimulovat aktivitu DNMT3A i DNMT3B (Chedin et al., 

2002; Suetake et al., 2004). Navíc, je esenciální pro vytvoření genomového imprintingu 

v oocytu a pro umlčení exprese retrotransposonů a endogenních retrovirů v samčích 

zárodečných buňkách (Bourc'his and Bestor, 2004; Bourc'his et al., 2001; Hata et al., 

2006; Hata et al., 2002). 

Vzhledem k sekvenční podobnosti byla i DNMT2 řazena mezi DNA 

methyltransferasy (Yoder and Bestor, 1998). Jedná se ale o tRNA methyltransferasu, 

jejímž substrátem jsou malé RNA. Příkladem její funkce je methylace cytosinu 38 

antikodónové smyčky tRNA kódující kyselinu asparagovou (Goll et al., 2006). Tato 

methylace chrání tRNA před naštěpením vyvolaným stresovými podmínkami (Schaefer 

et al., 2010). 

V současnosti je stále přijímaným faktem, že DNMT1 funguje jako udržovací 

methyltransferasa a DNMT3A/3B jsou de novo methyltransferasy. Některá data ovšem 

poukazují na skutečnost, že takto striktní rozdělení není tak úplně pravdivé a že mezi 

funkcemi těchto enzymů je určitý překryv.  

2.3.2 Demethylace DNA a její vliv na genovou expresi 

 

Demethylace, tedy přeměna 5-methylcytosinu na cytosin, může probíhat dvěma 

způsoby a to jako aktivní nebo pasivní demethylace. Jako pasivní demethylace DNA se 

označuje ztráta methylace během replikace DNA, kdy je inhibována funkce DNMT1 či 

DNMT1 není přítomna. Naopak aktivní demethylace je proces, při kterém dochází 

k odstranění methylové skupiny z 5-methylcytosinu. Teoretickými možnostmi průběhu 

jsou přímé vystřižení 5-methylcytosinu pomocí opravné dráhy BER, deaminace 5-

methylcytosinu na thymin následovaná BER a odstranění daného nukleotidu – NER. 
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Další možností je oxidativní demethylace DNA rodinou TET enzymů (Ten-Eleven 

Translocation). V dnešní době se aktivní demethylace DNA, konkrétně pak pomocí 

enzymů TET, považuje za nejčastěji probíhající způsob demethylace DNA a proto je 

také nejvíce studována. 

Během vývoje organismu dochází v zárodečných buňkách ke dvěma důležitým 

vlnám aktivní demethylace DNA. První probíhá během vývoje zárodečných buněk v 

rané embryogenezi (Kafri et al., 1992), druhá pak po oplození, kdy dochází k aktivní 

demethylaci paternálního genomu (Oswald et al., 2000). K aktivní demethylaci DNA 

může docházet také v somatických buňkách. Příkladem je změna stupně methylace 

DNA promotorové oblasti genu pro interleukin-2 (IL-2) v T-buňkách. Po aktivaci T-

buněk dochází ke specifické demethylaci DNA promotorové oblasti, která je spojená 

s produkcí IL-2 (Bruniquel and Schwartz, 2003). Vzhledem k rychlosti demethylace je 

jasné, že se musí jednat o aktivní proces. 

DNA demethylační aktivita byla popsána v přítomnosti proteinů schopných 

vázat methylovou skupinu MBD2 a 3 (Bhattacharya et al., 1999; Brown et al., 2008) a 

DNA methytransferas DNMT1, DNMT3A a DNMT3B (Chen et al., 2013). Ovšem ani 

u jednoho ze zmíněných proteinů nebyla DNA demethylační aktivita prokázána a sami 

autoři nevylučují možnost kontaminace pokusů. Tedy pokud jde o DNA demethylační 

aktivitu jiných proteinů než TET, je potřeba ještě provést další analýzy a zmíněné 

poznatky potvrdit nebo vyvrátit. 

 

2.3.2.1 5-hydroxymethylcytosin 

 

První zmínka o existenci 5-hydroxymethylcytosinu pochází z již z roku 1953, 

kdy byl detekován v DNA bakteriofágů T2, T4 a T6 (Wyatt and Cohen, 1953). Téměř o 

20 let později byla jeho přítomnost zjištěna v mozku krysy, myši a žáby a v krysí 

slezině (Penn et al., 1972). Poměrně dlouhou dobu se nevědělo, jakou má tato 

modifikace cytosinu v organismech funkci. Znovu se existencí 5-

hydroxymethylcytosinu začalo zabývat v roce 2009, kdy byl detekován v mozku myši, 

konkrétně pak v Purkyňových buňkách (Kriaucionis and Heintz, 2009). Funkci 5-

hydroxymethylcytosinu v DNA pomohlo objasnit až objevení rodiny proteinů TET. 

Stejně jako v případě methylace DNA, i 5-hydroxymethylcytosin se může 

vyskytovat jak v promotorových, tak i v kódujících oblastech (Jin et al., 2011). Jeho 
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přítomnost byla také detekována v enhancerech genů v lidských embryonálních 

kmenových buňkách (Stroud et al., 2011). 

Hladina 5-hydroxymethylcytosinu v tkáních je výsledek působení TET enzymů 

a stability 5-hydroxymethylcytosinu. Vzhledem k tomu, že 5-hydroxymethylcytosin 

může vznikat pouze z již existujícího 5-methylcytosinu, vede následná přeměna k 

odstranění nemethylovaného stavu DNA. 5-hydroxymethylcytosin je tedy zřejmě velmi 

nestabilním mezistavem DNA během jejího přechodu k nemethylovnanému cytosinu. 

 

2.3.2.2  Rodina enzymů TET 

 

Rodina enzymů TET se skládá ze tří členů – TET1, TET2 a TET3. Zkratka TET 

pochází z názvu Ten – Eleven Translocation, protože TET1 enzym byl objeven jako 

fúzní partner genu MLL při translokaci u akutní myeloidní leukémie. Dochází zde 

k translokaci mezi TET1 genem přítomným na chromosomu 10 a MLL genem na 

chromosomu 11 (Lorsbach et al., 2003; Ono et al., 2002). Enzymy TET1, TET2 a TET3 

obsahují oxygenásovou doménu, pro jejíž funkci je esenciální přítomnost dvou 

kofaktorů, kterými jsou železo a α-ketoglutarát (Tahiliani et al., 2009).  

Enzymy TET se podílejí na oxidaci 5-methylcytosinu na 5-

hydroxymethylcytosin, což je meziprodukt demethylace na cytosin (Tahiliani et al., 

2009). Vzhledem k tomu, že proteiny, které rozpoznávají 5-methylcytosin, například 

MeCP2, nejsou schopny rozpoznat 5-hydroxymethylcytosin, už jeho samotná 

přítomnost může měnit genovou expresi (Tahiliani et al., 2009). Později bylo zjištěno, 

že enzymy TET jsou schopny oxidovat 5-methylcytosin nejen na 5-

hydroxymethylcytosin, ale i dále na 5-formylcytosin a 5-karboxycytosin (Ito et al., 

2011). 5-karboxycytosin pak může být rozpoznán thymin DNA glykosylasou (TDG), 

která tuto modifikovanou bázi odstraní a abazické místo je rozpoznáno a nahrazeno 

cytosinem pomocí BER dráhy (He et al., 2011). Další možností je deaminace 5-

hydroxymethylcytosinu deaminasami AID/APOBEC na 5-hydroxymethyluracil, který 

je rozpoznán proteiny TDG/SMUG1, přičemž opět vznikne abazické místo, které je 

opraveno BER dráhou na cytosin (Cortellino et al., 2011; Guo et al., 2011). Nicméně, 

jestli i tato dráha opravdu probíhá in vivo, je ještě potřeba prozkoumat (Song et al., 

2012). Schématicky jsou obě dráhy shrnuty na obrázku 10. 
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Obr. 10: Schématické znázornění možností průběhu demethylace 5-methylcytosinu na 

cytosin. K demethylaci 5-methylcytosinu může docházet pomocí TET enzymů, které jej oxidují 

na 5-hydroxymethylcytosin, dále na 5-formylctosin a 5-karboxycytosin. Jednou z možností je 

rozpoznání a odstranění 5caC TDG, čímž vzniká abazické místo, které rozpoznáno BER dráhou, 

a je zde doplněn cytosin. Další možnost demethylace, která ještě ale potřebuje více prozkoumat, 

je přeměna 5-hydroxymethylcytosinu na 5-hydroxymethyluracil pomocí deaminas AID či 

APOBEC. Zde opět TDG vytvoří abazické místo, které je pak opraveno pomocí BER na cytosin. 

Plnými šipkami jsou znázorněny dráhy, jejichž fungování je potvrzeno, přerušovanými 

šipkami pak dráhy, jejichž funkčnost je potřeba potvrdit in vitro. Převzato a upraveno dle (Song 

et al., 2012). 

 

Proteiny rodiny TET mají sice stejnou enzymatickou aktivitu, každý ale hraje 

roli v odlišných biologických procesech. Přítomnost TET1 proteinu je velmi důležitá 

během embryonálního vývoje. Snížení jeho exprese vede ke vzniku morfologických 

abnormalit a poklesu rychlosti růstu, která je spojena s narušením schopnosti udržent 

pluripotenci embryonálních kmenových buněk (Ito et al., 2010). Hladina exprese TET1 

také ovlivňuje expresi proteinu Nanog změnou stupně methylace DNA v jeho 

promotorové oblasti (Ito et al., 2010). Protein Nanog je transkripční faktor podílející se 

na udržení pluripotence embryonálních kmenových buněk (Mitsui et al., 2003). Nanog 

spolu s TET1 tedy tvoří pár regulující pluripotenci embryonálních kmenových buněk. 

Dále je TET1 protein nezbytný pro vymazání imprintingu v primordiálních zárodečných 
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buňkách (Yamaguchi et al., 2013). Jeho nepřítomnost má za následek narušení regulace 

impritovaných genů během vývoje. Ztráta enzymu TET1 v paternálním genomu vede 

k placentálním a růstovým defektům potomstva, postnatální růstové retardaci nebo 

může být pro embryo přímo letální (Yamaguchi et al., 2013). Spermatogeneze 

pravděpodobně vlivem kompenzace dalšími TET enzymy a pasivní demethylací 

narušena není, takže samci bez TET1 enzymu, pokud přežijí, mohou mít potomstvo 

(Yamaguchi et al., 2013). Jinak je tomu ale v genomu samic. Zde se protein TET1 

podílí na regulaci meiosy v oocytu. Nepřítomnost TET1 má za následek menší množství 

samičích germinálních buněk a signifikantně snižuje fertilitu samic (Yamaguchi et al., 

2012). Pokud jde o funkci TET1 proteinu v somatických buňkách, prozatím je známa 

pouze v mozku myši. Zde je TET1 enzym nezbytný pro správnou expresi genů 

regulujících aktivitu neuronů v kortexu a hipokampu, plasticitu synapsí a ztrátu paměti 

(Rudenko et al., 2013).  

Kromě proteinu TET1 hraje důležitou roli během embryogeneze i protein TET2. 

Hladina obou koreluje se stupněm pluripotence buněk (Koh et al., 2011). Tyto proteiny 

mají ale v embryonálních kmenových buňkách trochu jinou funkci. TET1 protein se 

podílí zejména na demethylaci v oblasti promotorů a transkripčních startů, kdežto TET2 

uvnitř genů, hlavně na rozhraní vysoce exprimovaných exonů (Huang et al., 2014b). Na 

rozdíl od TET1 enzymu, je o TET2 známo, že je produkován i v somatických buňkách – 

mutace v TET2 enzymu, a tedy jeho nefunkčnost, jsou spojeny s nádory myeloidních 

buněk (Ko et al., 2010).  

Enzym TET3 je v embryonálních kmenových buňkách produkován na mnohem 

nižší hladině než TET1 a TET2 (Huang et al., 2014b). Naopak TET3 je na rozdíl od 

TET1 a TET2 produkován v zygotě, kde je esenciální pro demethylaci paternálního 

genomu – tato demethylace je prováděna TET3 proteinem, který pochází z vajíčka, tedy 

z maternálního genomu (Gu et al., 2011). 

2.3.3 Změny stupně methylace DNA a patologické procesy 

 

Udržení vhodného stupně methylace DNA v promotorové oblasti je důležité pro 

správné fungování organismu. Změna methylace DNA může vést k potlačení exprese 

důležitých tumor supresorových genů nebo naopak ke zvýšení produkce onkogenů. 

Obojí pak může mít za následek změny v regulaci buněčné proliferace, oprav DNA, 

diferenciace buněk a dalších procesů, které jsou nezbytné pro udržení buněčné 



38 

 

homeostázy. U většiny nádorů byl pozorován mnohem nižší stupeň methylace DNA 

v porovnání se zdravými tkáněmi (Goelz et al., 1985). To ale nemusí platit vždy, 

v případě některých nádorů naopak dochází k hypermethylaci DNA určitých oblastí 

(Frigola et al., 2006). Díky těmto vlastnostem nádorů může vlivem hypomethylace 

genomu docházet k reaktivaci některých parazitických intergenomových sekvencí, jako 

jsou transponovatelné elementy nebo integrované retrovirové sekvence, které jsou jinak 

hypermethylované (Hsieh et al., 1987). 

Hladina methylace DNA v promotorových oblastech v nádorech obvykle klesá. 

Nicméně, hladina enzymu TET1 v různých pevných nádorech je nižší než v kontrolní 

zdravé tkáni – tomu odpovídá i menší množství 5-hydroxymethylcytosinu (Kudo et al., 

2012). Samotné snížení exprese TET1 ale nestačí k navození transformace buněk (Kudo 

et al., 2012). Naopak v nádorech pocházejících z testikulární zárodečných buněk bylo 

pozorováno navýšení exprese TET1 (Nettersheim et al., 2013). Nádory zárodečných 

buněk se dělí na seminomové a neseminomové. Mezi neseminomové patří embryonální 

karcinomy, teratomy, choriokarcinomy a nádory žloutkového váčku. Mohou existovat i 

smíšené germinální nádory, které obsahují alespoň dva typy zmíněných nádorů. 

V souvislosti s enzymy TET se často zmiňují tzv. onkometabolity, zejména pak 

2-hydroxyglutarát (Dang et al., 2009). Vznik tohoto onkometabolitu v  gliomech je 

spojen s mutacemi v enzymech IDH1 (isocitrát dehydrogenasa 1) a IDH2 (isocitrát 

dehydrogenasa 2) (Yan et al., 2009). 2-hydroxyglutarát funguje jako slabý antagonista 

α-ketoglutarátu, což znamená, že má negativní vliv na funkci rodiny TET enzymů (Xu 

et al., 2011). Pro některé nádory je charakteristický tzv. hypermethylátorový fenotyp, 

kdy jsou určité sekvence DNA hypermethylované (Toyota et al., 1999), což v případě 

gliomů souvisí i s narušenou funkcí proteinů TET v přítomnosti mutací v enzymech 

IDH. 

Celkově je tedy pro správné fungování organismu nezbytné udržovat určité 

methylační vzorce. Jejich narušení ať už vlivem snížení nebo zvýšení stupně methylace 

DNA je spojeno se vznikem patologického stavu. 
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2.3.4 Metody měření methylace/demethylace DNA 

 

Methylaci DNA můžeme měřit několika způsoby. Patří mezi ně štěpení 

zkoumané DNA pomocí restrikčních enzymů citlivých k DNA methylaci, využití 

selektivní afinity protilátek či proteinů k methylovanému cytosinu, hmnotnostní 

spektrometrie a chemická konverze DNA pomocí bisulfitu sodného (Frommer et al., 

1992). Poslední zmíněná metoda umožňuje relativně přesně zjistit, jestli se v daném 

CpG dinukleotidu nachází nemodifikovaný cytosin nebo cytosin modifikovaný 

methylovou či hydroxymethylovou skupinou. 

Technologie oxidativního bisulfitového sekvenování provedená paralelně 

s klasickým bisulfitovým sekvenováním umožňuje detekovat a rozlišit přítomnost 5-

hydroxymethylcytosinu a 5-methylcytosinu.  

 

2.3.4.1 Bisulfitové sekvenování 

 

Přítomnost 5-methylcytosinu můžeme odhalit pomocí bisulfitového 

sekvenování. Tuto metodu popsali Marianne Frommerová a její kolegové v roce 1992 a 

používá se dodnes. Umožňuje zjistit přesnou polohu jednotlivých 

methylovaných/nemethylovaných cytosinů v CpG dinukleotidech (Frommer et al., 

1992).  

Základem bisulfitového sekvenování je denaturace genomové DNA, přičemž se 

od sebe oddělí komplementární řetězce. Poté je přidán bisulfit sodný, v jehož 

přítomnosti se cytosin a 5-methylcytosin chovají odlišně. Bisulfit sodný přeměňuje 

cytosin na uracil, naopak methylované cytosiny zůstanou beze změny. Tento rozdíl je 

umožněn proto, že deaminace sulfonovaného 5-methylcytosinu na thymin je příliš 

pomalá (Wang et al., 1980). Dále je úsek zájmu naamplifikován pomocí specifických 

primerů v PCR reakci. Fragmenty vzniklé při PCR jsou vloženy do vektorů a jednotlivé 

klony osekvenovány a srovnány s nemodifikovanou genomovou sekvencí. Shrnuto na 

obrázku 11. 

Problémem bisulfitového sekvenování je, že není schopno rozlišit mezi 5-

methylcytosinem a 5-hydroxymethylcytosinem. V přítomnosti bisulfitu sodného je 5-

hydroxymethylcytosin přeměněn na cytosin-5-methylensulfonát a ten je stejně jako 5-

methylcytosin během bisulfitového sekvenování deaminován velmi pomalu. To pak 
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způsobuje problém v interpretaci výsledku bisulfitového sekvenování – některé 

methylační vzorce tak nemusí být úplně správné (Jin et al., 2010). 

 

 

Obr. 11: Schématické znázornění průběhu bisulfitového sekvenování a srovnání 

s nekonvertovanou sekvencí. Při bisulfitovém sekvenování je DNA vystavena působení bisulfitu 

sodného, úsek zájmu je pak amplifikován pomocí PCR reakce. Tato DNA je pak srovnána 

s nekonvertovanou genomovou sekvencí. Převzato a upraveno dle (Schuler and Miller, 2012).  

 

2.3.4.2 Oxidativní bisulfitové sekvenování 

2.3.4.2.1 Bisulfitové sekvenování s využitím TET enzymu 

Bisulfitové sekvenování pomocí TET enzymů neboli TAB-Seq, je jednou ze 

dvou metod, které umožňují detekovat přítomnost 5-hydroxymethylcytosinu na úrovni 

bází (Yu et al., 2012).  

Tato metoda využívá dvou enzymatických reakcí. Jako první je zkoumaná DNA 

vystavena působení enzymu β-glukosyltransferasy, který přidá glukosu na 5-

hydroxymethylcytosin. Tím vznikne β-glukosyl-5-hydroxymethylcytosin a tato 

modifikace chrání 5-hydroxymethylcytosin před změnami v dalších krocích. Dále je 

DNA vystavena působení rekombinantního myšího TET1 enzymu, který oxiduje 

všechny 5-methylcytosiny na 5-karboxycytosiny. Na konec proběhne klasické 

bisulfitové sekvenování, během kterého se přemění 5-karboxycytosiny na uracily. 

Vzhledem k tomu, že TAB-Seq rozpozná pouze 5-hydroxymethylcytosin, ale 

nerozliší mezi 5-methylcytosinem a cytosinem, je pro přesné určení methylačního 

vzorce potřeba provést s TAB-Seq paralelně i klasické bisulfitové sekvenování a 

následně sekvence srovnat mezi sebou a s nemodifikovanou sekvencí (viz obr. 12). 
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Obr. 12: Schématické znázornění průběhu bisulfitového sekvenování s využitím TET 

enzymů (TAB-Seq). TAB-Seq je založeno na tom, že DNA zájmu je vystavena působení βGT  (β-

glukosyltransferasa), která přidává UDP-glukosu (uridindifosfát glukosa) k 5-

hydroxymethylcytosinu. Následuje vystavení bisulfitu sodnému a amplifikace úseku zájmu. 

Výsledek je srovnán s výsledkem BS-Seq (bisulfitové sekvenování). Převzato a upraveno dle 

(Schuler and Miller, 2012). 

 

2.3.4.2.2 Oxidativní bisulfitové sekvenování 

Další možností, jak zjistit přítomnost 5-hydroxymethylcytosinu, je využitím 

oxidativního bisulfitového sekvenování neboli oxBS-Seq (Booth et al., 2012). Opět se 

jedná o metodu, pomocí níž jsme schopni zjistit přesnou modifikaci daného cytosinu. 

Základem oxidativního bisulfitového sekvenování je vystavení zkoumané DNA 

působení ruthenistanu draselného, který specificky oxiduje 5-hydroxymethylcytosin na 

5-formylcytosin. V dalším kroku je ke zkoumanému vzoreku DNA přidán bisulfit 

sodný. Při tomto kroku dochází k přeměně 5-formylcytosinu na uracil. Na uracil je 

přeměněn i nemodifikovaný cytosin, 5-methylcytosin zůstává nezměněn (Obr.13). Pro 

zjištění přesného methylačního vzorce je nutné provést oxidativní bisulfitové 

sekvenování i klasické bisulfitové sekvenování a obě výsledné sekvence srovnat 

s nemodifikovanou genomovou sekvencí. 
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 Obr. 13: Schématické znázornění průběhu oxidativního bisulfitového sekvenování. Při 

oxBS-Seq je DNA vystavena působení ruthenistanu draselného, poté bisulfitu sodného a na 

konec je úsek zájmu amplifikován pomocí PCR reakce. Výsledná sekvence je srovnána 

s výsledkem klasického bisulfitového sekvenování. Převzato a upraveno dle (Schuler and Miller, 

2012). 

 

2.3.4.2.3 Srovnání bisulfitového sekvenování s využitím TET enzymů s oxidativním 

bisulfitovým sekvenováním 

Ač jsou obě zmíněné metody (OxBS-Seq a TAB-Seq) založeny na rozdílných 

mechanismech, získaný výsledek je stejný (obr. 14). Výhodou oxBS-Seq  je, že se jedná 

o poměrně jednoduchou metodu, nicméně při jejím použití mohou vznikat artefakty. 

Naopak TAB-Seq je metoda poměrně složitá, protože zde probíhají dvě enzymatické 

reakce, přičemž produkce rekombinantních TET1 a jejich využití ještě není 

ustanovenou metodou s jistým výsledkem. Není totiž jisté, že při vytváření 

rekombinantních proteinů vznikají dostatečně funkční TET1 enzymy (Schuler and 

Miller, 2012). V experimentech se hojně užívá obou těchto metod. 
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Obr. 14: Celkové srovnání výsledků TAB-Seq, oxBS-Seq a bisulfitového sekvenování. 

Cytosin se jeví jako thymin při všech třech typech sekvenování. 5-methylcytosin se při 

bisulfitovém sekvenování a oxBS-Seq jeví jako cytosin, při TAB-Seq jako thymin. 5-

hydroxymethylcytosin při bisulfitovém sekvenování a TAB-Seq jako cytosin, při oxBS-Seq jako 

thymin.  Výsledné srovnání bisulfitové sekvence s TAB sekvencí/oxBS sekvencí ale podává 

stejnou informaci. Převzato a upraveno dle (Schuler and Miller, 2012). 
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3. Cíle práce a schéma experimentu 
 

3.1 Cíle práce 

 

Tato diplomová práce navazuje na dosavadní poznatky o regulaci exprese 

endogenního retroviru ERVWE1 prostřednictvím methylace DNA. Z detekované 

exprese syncytinu-1 v některých nádorech vyvstává otázka, jakými mechanismy je 

promotor ERVWE1 demethylován a transkripčně aktivován. Konkrétní dílčí cíle práce 

jsou následující: 

1. Analýza vlivu transkripčního faktoru GCM1 na transkripci ERVWE1 a 

demethylaci DNA jeho promotorové oblasti. 

Prvním cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda snížení hladiny methylace 

DNA v promotorové oblasti lokusu ERVWE1 a současné zvýšení produkce 

transkripčního faktoru GCM1 jsou dostačující pro indukci exprese Syncytinu-1 

v neplacentálních tkáních. Zároveň bylo testováno, zda má přítomnost vyšší hladiny 

transkripčního faktoru GCM1 přímý vliv na demethylaci DNA promotorové oblasti 

ERVWE1 v neplacentálních tkáních. Pro tento experiment byla vybrána buněčná linie 

HCT1
-
3B

-
 kvůli své velmi nízké aktivitě DNA methyltransferas. 

2. Kvantifikace exprese ERVWE1 v nádorech zárodečných buněk. 

Druhý cíl této práce navazuje na data získaná v Laboratoři buněčné a virové 

genetiky. Z předchozí analýzy vyplynulo, že produkce obou forem transkriptu 

ERVWE1 je zvýšena v seminomech (Trejbalova et al., 2011). Hladina syncytinu-1 na 

úrovni RNA byla měřena ve vzorcích endometriálních nádorů kvůli pracem, ve kterých 

zde byla detekována zvýšená exprese syncytinu-1 (Strick et al., 2007; Strissel et al., 

2012). 

Cílem bylo analyzovat produkci ERVWE1 v seminomech a ostatních nádorech 

zárodečných buněk na reprezentativním počtu vzorků. 

3. Analýza možného mechanismu demethylace DNA promotoru ERVWE1 

v nádorech zárodečných buněk. 

Vzhledem k pozorované hypomethylaci DNA promotorové oblasti ERVWE1 

vedoucí k expresi Syncytinu-1 v placentě, bylo dalším cílem analyzovat produkci 

demethylačních enzymů TET1, TET2 a TET3 na úrovni mRNA v nádorových vzorcích, 

zejména pak v těch, ve kterých byly detekována exprese syncytinu-1. 
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Kvantitativní analýza exprese TET1, TET2 a TET3 v nádorových vzorcích 

odhalila vyšší produkci mRNA enzymu TET1 ve vzorcích seminomů a smíšených 

germinálních nádorů se seminomovou složkou oproti kontrolám. Proto byl stanoven 

další cíl – vyrobit expresní vektor obsahující kódující sekvenci lidského enzymu TET1, 

který pak bude dále využit v experimentech pro výzkum regulace exprese Syncytinu-1. 

3.2 Schéma experimentu 

 

 Schéma experimentů této diplomové práce je shrnuto na obrázku 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Schéma shrnující experimenty provedené v této diplomové práci. 
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1. Analýza vlivu transkripčního faktoru GCM1 na transkripci ERVWE1 a 

demethylaci DNA jeho promotorové oblasti. 

Kódující sekvence lidského transkripčního faktoru GCM1 byla vložena do 

expresního vektoru pcDNA4/TO a poté transfekována do lidské buněčné linie HCT1
-

3B
-
. Byla provedena transientní i stabilní transfekce. Pro dosažení vyššího efektu 

GCM1 byl kombinován vliv demethylačního činidla 5-azacytidinu a aktivátoru exprese 

syncytinu-1 forskolinu. K buňkám stabilně nadprodukujícím transkripční faktor GCM1 

a buňkám kontrolním byl přidán 5-azacytidin a forskolin po dobu 3 a 6 dnů. Pomocí 

kvantitativní RT-PCR byla analyzována exprese ERVWE1 na úrovni mRNA. Pro 

zjištění vlivu nadprodukce transkripčního faktoru GCM1 na stupeň methylace DNA 

pomotorové oblasti ERVWE1 bylo provedeno bisulfitové sekvenování. Vzhledem 

k předpokládanému vlivu transkripčního faktoru GCM1 na Syncytin-2, byla 

analyzována i exprese syncytinu-2 na úrovni mRNA. Ektopická exprese GCM1 byla 

kontrolována na úrovni mRNA kvantitativní RT-PCR a na proteinové úrovni pomocí 

Western blotu. Shrnuto na obrázku 16. 

 

Obr. 16: Shrnutí průběhu experimentu zkoumajícího vliv transkripčního faktoru GCM1 

na ERVWE1 transkripci a demethylaci DNA promotoru ERVWE1. 

 

2. Kvantifikace exprese ERVWE1 v nádorech zárodečných buněk. 

Ve vzorcích nádorů (seminomy, maligní smíšené germinální nádory, lymfomy, 

endometriální karcinomy) a kontrol byla analyzována hladina exprese sestřižené a 

nesestřižené formy ERVWE1 na úrovni mRNA pomocí kvantitativní RT-PCR.  
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3. Analýza možného mechanismu demethylace DNA promotoru ERVWE1 

v nádorech zárodečných buněk. 

Ve stejných vzorcích byla analyzována také produkce demethylačních enzymů 

TET1, TET2 a TET3 na úrovni mRNA pomocí kvantitativní RT-PCR.  

Na základě výsledků byla kódující sekvence lidského enzymu TET1 klonována 

do expresního vektoru pcDNA3. Během klonování bylo zjištěno, že existují dvě 

sestřihové varianty transkriptu. Z toho důvodu byly vytvořeny expresní vektory 

produkující obě formy. Delší sestřihová varianta prozatím nebyla popsána. Oba vektory 

pak byly transientně transfekovány do buněčné linie HCT1
-
3B

-
. Exprese TET1 byla 

analyzována na úrovni mRNA kvantitativní RT-PCR a na proteinové úrovni pomocí 

Western blotu. 

Vhledem k nově anotované existenci TET1 pseudogenu bylo provedeno 

důkladné ověření specifity produktů vzniklých při kvantitativní RT-PCR, aby bylo jisté, 

že je detekována pouze mRNA TET1. Navíc byla pomocí specifických primerů 

detekována exprese TET1P1 ve vybraných vzorcích. 
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4. Materiály a metody 
 

4.1 Materiály 

4.1.1 Bakteriální kmeny a jejich kultivace 

 

V této diplomové práci byly použity dva bakteriální kmeny, a to Escherichia coli 

XL-1 Blue a Escherichia coli STBL2. Oba zmíněné kmeny byly vždy kultivovány v 

médiu LB s ampicilinem aerobně, třepáním při určené teplotě nebo na agarových 

plotnách v termostatu. Bakteriální kmen E. coli XL-1 Blue byl kultivován při 37°C, 

STBL2 při 30°C. Genom E. coli XL-1 Blue obsahuje mutace v genu recA1, E. coli 

STBL2 navíc ještě v genech mcr1, mcrBC-mrr a vzniklý fenotyp tak umožňuje 

stabilizaci přímých repetic a retrovirových sekvencí při klonování. 

4.1.2 Buněčné kultury a jejich kultivace 

 

Pro transfekční experimenty uvedené v této diplomové práci byla použita 

buněčná linie HCT1
-
3B

-
. Pochází z linie buněk lidského nádoru tlustého střeva 

HCT116, ve které byl proveden knock-out genů kódujících DNA methyltransferasy 

DNMT1 a DNMT3B. Tato buněčná linie má nízký stupeň methylace – je zde 

methylováno asi jen 5 % genomu (Rhee et al., 2002). Bunečná linie byla získána od 

Berta Vogelsteina (Johns Hopkins Medicine, Baltimore). 

Buňky byly kultivovány v termostatu při 37°C a v atmosféře 5% CO2. 

Kultivační médium obsahovalo DMEM/F12 bázi (Sigma-Aldrich), 5% CS (Gibco), 5% 

FCS (Gibco) a směs antibiotik (streptomycin a penicilin – 100 µg/ml, Sigma-Aldrich). 

Tato buněčná linie roste adherentně. Buňky byly pasážovány každé 3 – 4 dny. Nejprve 

byly opláchnuty fosfátovým pufrem PBS a poté se enzymaticky rozvolnily od sebe a od 

kultivační nádoby pomocí směsi Trypsin – EDTA (Invitrogen™ Life Technologies). 

Směs na buňky působila přibližně 5 min ve 37°C a poté byla enzymatická reakce 

zastavena přidáním kultivačního média se sérem. 

K analýzám exprese různých genů na úrovni mRNA byly použity buněčné linie 

BeWo, HeLa, Jurkat a Daoy a mRNA pocházející z lidských tkání  mozku, mozečku a 

kosterního svalu. Buněčná linie Daoy (jedná se o meduloblastomovou nádorovou linii) 

a mRNA z mozečku byly získány z Oddělení buněčné diferenciace z Ústavu 

molekulární genetiky AV ČR. Vzorky mRNA z tkáně mozku a kosterního svalu 
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z Oddělení leukocytární signalizace z Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Buněčné 

linie BeWo, HeLa a Jurkat byly získány z kolekce buněčných linií ATCC. 

Kultivace HeLa buněk probíhala stejným způsobem, jako kultivace buněčné 

linie HCT1
-
3B

-
. Kultivace BeWo buněk se lišila pouze množstvím FCS v kultivačním 

médiu – bylo zde použito 10% FCS. Kultivační médium pro buněčnou linii Daoy 

obsahovalo bázi EMEM a 10% FCS. Buněčná linie Jurkat byla kultivována v médiu 

obsahující bázi RPMI 1640 (Gibco) a 10% FCS a liší se od ostatních buněčných linií 

tím, že je suspenzní. Kultivační teplota a atmosféra CO2 byla pro všechny použité 

buněčné linie stejná. 

4.1.3 Nádorové vzorky 

 

Vzorky nádorů zárodečných buněk (seminomy a smíšené maligní germinální 

nádory), lymfomy a endometriální karcinomy poskytla doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, 

CSc. (Ústav patologie, 3. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady). Etický přístup je zaručen Komisí pro etiku, manipulaci s rekombinantní 

DNA a klinický výzkum Ústavu molekulární genetiky. Použití těchto vzorků pro 

analýzu bylo potvrzeno informovaným souhlasem pacientů a schváleno Etickou komisí 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Celkově bylo analyzováno 22 vzorků 

seminomů, 13 vzorků smíšených maligních germinálních nádorů, 8 lymfomů, 6 

kontrolních varlat a 7 vzorků endometriálních karcinomů. Jednotlivé vzorky jsou 

označeny čísly a písmenem t (tumor) a h (nenádorová kontrola). Vzorky, u kterých byla 

k dispozici jak nádorová, tak i nenádorová tkáň nesou označení stejným číslem a liší se 

písmenem t a h. Tyto kontroly pocházejí z histologicky normální testikulární tkáně 

z okolí nádoru. Vzorky odpovídajících nenádorových kontrol a kontrolních varlat jsou 

pro zjednodušení v této práci označovány dohromady jako kontroly. Vzorky kontrolních 

varlat pocházejí z testektomií pacientů s testosteron-závislým karcinomem prostaty a 

tak by vůči nádorům zárodečných buněk měly fungovat jako kontroly. Jednalo se o 

starší pacienty s nižším zastoupením spermiogenního epitelu. Po odběru tkáně pacienta 

byl vzorek uchováván v -80°C. Seznam analyzovaných nádorových vzorků je v tabulce 

1.  
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Tabulka 1: Shrnutí vzorků nádorů a kontrol použitých pro analýzu produkce syncytinu-

1, TET1, TET2 a TET3 na úrovni mRNA. Tabulka obsahuje označení nádoru, které je použito 

v této práci a charakteristiku nádoru. 

 

 

zkratka charakteristika nádoru 

T3t seminom  

T3t2 seminom 

T4t seminom  

T4h nenádorová kontrola 

T5t jizva po seminomu 

T5h nenádorová kontrola 

T7t seminom  

T7h nenádorová kontrola 

T9t lymfom, difúzní B-velkobuněčný lymfom 

T9h nenádorová kontrola 

T10t seminom  

T10h nenádorová kontrola 

T11h kontrolní varle 

T12t smíšený maligní germinální nádor, z 99% seminom 

T12h nenádorová kontrola 

T13t seminom  

T13h nenádorová kontrola 

T14h kontrolní varle 

T15t seminom  

T16t smíšený maligní germinální nádor, není specifikováno přesné složení  

T18h kontrolní varle 

T19t lymfom, difúzní B-velkobuněčný lymfom 

T20t smíšený maligní germinální nádor, z 90% embryonální karcinom, z 10% seminom 

T20h nenádorová kontrola 

T21t lymfom, Hodgkinův lymfom 

T22t lymfom, Hodgkinův lymfom 

T23t lymfom, Hodgkinův lymfom 

T24t lymfom, difúzní B-velkobuněčný lymfom 

T25t lymfom, difúzní B-velkobuněčný lymfom 

T26t folikulární ne-Hodgkinovský lymfom přecházející do difúzního B-velkobuněčného 

lymfomu 

T28t smíšený maligní germinální nádor, z 30% embryonální karcinom, struktury 

teratomu 

T28h nenádorová kontrola 

T29t seminom  

T29h nenádorová kontrola 

T30t smíšený maligní germinální nádor, z 70% seminom, z 30% embryonální karcinom 

T30h nenádorová kontrola 

T31t seminom  

T32t seminom  
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T32h nenádorová kontrola 

T33t seminom  

T38t seminom  

T39t smíšený maligní germinální nádor, z 85% tumor ze žloutkového váčku, z 15% 

seminom 

T39h nenádorová kontrola 

T40t smíšený maligní germinální nádor, z 99% embryonální karcinom 

T40h nenádorová kontrola 

T42t smíšený maligní germinální nádor, z 65% seminom, z 27% teratom, zbylá část 

embryonální karcinom 

T42h nenádorová kontrola 

T49t smíšený maligní germinální nádor, z 80% seminom, z 20% embryonální karcinom 

T49h nenádorová kontrola 

T51t seminom  

T51h nenádorová kontrola 

T52t smíšený maligní germinální nádor, z 95% seminom, z 5% embryonální karcinom 

T52h nenádorová kontrola 

T53t seminom  

T54t seminom  

T54h nenádorová kontrola 

E55 špatně diferencovaný endometroidní karcinom děložního těla, stádium G3  

E56 málo diferencovaný endometroidní adenokarcinom, stádium G3  

E57 místy až málo diferencovaný karcinom endometria, stádium G3  

E58 špatně diferencovaný adenokarcinom těla děložního, stádium G3  

E59 polypózní smíšený adenokarcinom těla děložního, stádium G3  

E60 špatně diferencovaný polypózní endometroidní karcinom, stádium G3  

E61 smíšený adenokarcinom, stádium G3  

T62t seminom  

T62h nenádorová kontrola 

T63t smíšený maligní germinální nádor, z 99% teratom 

T63h nenádorová kontrola 

T64h kontrolní varle 

T65h kontrolní varle 

T66t seminom  

T66h nenádorová kontrola 

T67t smíšený maligní germinální nádor, z 50% embryonální karcinom, z 25% teratom z 

25% seminom + choriokarcinom 

T67t2 viz T67t - odběr z jiného místa tumoru 

T67h nenádorová kontrola 

T68t seminom  

T68h nenádorová kontrola 

T69t smíšený maligní germinální nádor, z 99% embryonální karcinom 

T69h nenádorová kontrola 

T70t seminom  

T71t seminom 

T72t seminom 

T73t seminom 
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T73h nenádorová kontrola 

T76h kontrolní varle 

T77t smíšený maligní germinální nádor, není specifikováno přesné složení 

 

4.1.4 Vektory 

 

V experimentální části této diplomové práce byly použity tři vektory – pGEM-T 

Easy (Promega), pcDNA4/TO a pcDNA3 (obojí Invitrogen™ Life Technologies). 

Vektor pGEM-T Easy byl použit pro klonování PCR produktů v prvních krocích 

klonování a během sekvenování kvůli jeho jednoduché manipulaci.  

Pro expresi transkripčního faktoru GCM1 byl použit expresní vektor 

pcDNA4/TO kvůli tomu, že kóduje zeocinovou rezistenci (tento vektor produkuje Sh 

ble protein, který se váže na zeocin a tím zabraňuje jeho intarkalaci do DNA). Zeocin se 

dá použít i u eukaryotických buněk a tato vlastnost byla využita při stabilní transfekci 

buněk. Exprese vloženého genu je řízena z CMV promotoru. Vektor pcDNA4/TO navíc 

může přidáním tetracyklinu fungovat jako inducibilní systém. Této vlastnosti se  v zde 

popsaných experimentech nevyužilo, vektor pcDNA4/TO byl použit čistě jako expresní 

vektor.  

Pro transfekční experimenty s proteinem TET1 byl použit expresní vektor 

pcDNA3. Exprese vloženého genu je řízena z CMV promotoru. 

4.1.5 Seznam použitých primerů 

 
Tabulka 2: Seznam primerů použitých v experimentální části této diplomové práce. 

Tabulka obsahuje název primeru, jeho sekvenci a teplotu přisednutí použitou v PCR reakci = 

Tm (není v tabulce uvedena, pokud byly primery použity pouze pro sekvenaci). 

 

název primeru sekvence primeru Tm 

GCM1 – colony FW 5´ GCCAGATTCCTATGCCAAAC 3´ 58°C 

GCM1 – colony RV 5´ CAAGGGATGAGCTTCAGAGG 3´ 58°C 

GCM1 FW 5´ CATGGATCCATGGAACCTGACGACTTTGATTCTG 3´ 58°C 

GCM1 RV 5´ GCAGAATTCGTCATCTCAAAGGACACAGGTTCAG 3´ 58°C 

M13pUC FW 5´ CGCCAGGGTTTTCCCAGTCACGAC 3´  

M13pUC RV 5´ TCACACAGGAAACAGCTATGAC 3´  

Sync1 – bis FW 5´GGAGATATAGTAATTATTTTGTAATTGAGAGAT 3´  

Sync1 – bis RV 5´ATAATCCAATATTACTCACCACTTTAAATA3´  

Sync1 FW 5´ACATTTTGGCAACCACGAAC 3´ 55°C 
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Sync1 – spl RV 5´ GGCCATGGGGATTTATGATT 3´ 55°C 

Sync1 – unspl RV 5´ AAAGTGGAAGCTGGCTTGAG 3´ 55°C 

Sync2  FW 5' CAAGTCAAGGGCTGAACAGG 3' 57°C 

Sync2 – spl RV 5' CGGTAGGCTGCTAGTGAAGG 3' 57°C 

Sync2 – unspl RV 5' CAGAGCCACTGTGGTTGAGA 3' 57°C 

TET1 – kvant FW 5´ GAACAGCCATCAGATCTGTAAGAA 3´ 63°C 

TET1 – kvant RV 5´GTAGTCCATGGATTCTGACTTGGG 3´ 63°C 

TET1 – start FW 5´ AAGCTAGCGACCAAAACCTTGTGTGAC 3´ 66°C 

TET1 – EcoRV RV 5´ ACAGCGATATCCTGAATCAGCAGAGGA 3´ 66°C 

TET1 – EcoRV FW 5´ TCAGGATATCTCTGTAATTTTATCTGCGTG 3´ 70°C 

TET1 – stop RV 5´ AAGCTAGCAGCCTTCAGACCCAATGGTTAT 3´ 70°C 

TET1 – mimofr FW 5´ TTTGGCTGTTCATGGAGTATGTA 3´ 57°C 

TET1 – mimofr RV 5´ CGTGTAGCCAAACTCTGTAAGT 3´ 57°C 

TET1A1 RV 5´ GGTGCTATCCCACATCAATGGGAAC 3´  

TET1A2 RV 5´CGGTGGTTTTCAATGGGCAAAC 3´  

TET1B – colony FW 5´ GTCAAGGAATTGATCCAGAGACTTGTG 3´ 61°C 

TET1B – colony RV 5´CTCCCCACTGTACGATGCCTTCG 3´ 61°C 

TET1 – str FW 5´GAAGGGCACAATACAACAGAAAC 3´ 56°C 

TET1 – str RV 5´TAATTCCACCTGAACACACTACAT 3´ 56°C 

T7 FW 5´TAATACGACTCACTCTCGGG 3´ 59°C 

TET1 – colony 2 RV 5´ CAGGGCTTAAAGTCTTGACTGA 3´ 59°C 

TET1P1 – exclusive1 

FW 

5´AACCTAAAGTAAAGGAACCCT 3´ 56°C 

TET1P1 – exclusive1 

FW 

5´AGAAGGCATCGTGCAGTGAG 3´ 56°C 

TET1P1 – exclusive2 

FW 

5´ CATTGAGGTGGAGAAGATGT 3´ 55°C 

TET1P1 – exclusive2 

RV 

5´ GGCAGGTGTCTTTTAGGAAT 3´ 55°C 

TET2 – kvant FW 5´ TATACCCATCTAGGACAGGTC 3´ 63°C 

TET2 – kvant RV 5´CCACTTAGCAATAGGACATCCC 3´ 63°C 

TET3 – kvant FW 5´ CAAGGACCAGCATAACCTCTAC 3´ 63°C 

TET3 – kvant RV 5´ GTTCTCCTCGCTACCAAACTCATC 3´ 63°C 
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Tabulka 3: Seznam primerů použitých v experimentální části této diplomové práce. 

Tabulka obsahuje název primeru a jeho polohu – pořadí nukleotidu (= nt) od ATG nebo začátku 

sekvence kódující geny gag – pol. 

 

název primeru poloha primeru 

GCM1 – colony FW 108. až 127. nt od ATG 

GCM1 – colony RV 788. až 807. nt od ATG 

GCM1 FW 1. až 25. nt od ATG 

GCM1 RV 1 288. až 1 311. nt od ATG 

M13pUC FW univerzální primer, pGEM-T Easy, 2 949. až 2 972. nt od 

transkripčního počátku T7 RNA polymerasy 

M13pUC RV univerzální primer, pGEM-T Easy, 176. až 197. nt od 

transkripčního počátku T7 RNA polymerasy 

Sync1 – bis FW -803. až -783. nt od začátku gag – pol 

Sync1 – bis RV -539. až -519. nt od začátku gag – pol 

Sync1 FW -3. až + 17. nt od začátku gag – pol  

Sync1 – spl RV -14. až + 6. nt od ATG env 

Sync1 – unspl RV 223. až 243. nt od začátku gag – pol  

Sync2  FW -13. až +5. nt od začátku gag – pol  

Sync2 – spl RV 34. až 53. nt od ATG env 

Sync2 – unspl RV 169. až 188. nt od začátku gag – pol 

TET1 – kvant FW 1 839. až 1 862. nt od ATG 

TET1 – kvant RV 1 999. až 2 022. nt od ATG 

TET1 – start FW -123. až -105. nt od ATG 

TET1 – EcoRV RV 3 728. až 3 758. nt od ATG 

TET1 – EcoRV FW 3 736. až 3 758. nt od ATG 

TET1 – stop RV 6 481. až 6 502. nt od ATG 

TET1 – mimofr FW 4 729. až 4 751. nt od ATG 

TET1 – mimofr RV 4 930. až 4 951. nt od ATG 

TET1A1 RV 1 108. až 1 132. nt od ATG 

TET1A2 RV 2 900. až 2 921. nt od ATG 

TET1B – colony FW 4 688. až 4 714. nt od ATG 

TET1B – colony RV 5 719. bp až 5 741. nt od ATG 

TET1 – str FW 3 357. až 3 379. nt od ATG 

TET1 – str RV 4 070. až 4 093. nt od ATG 

T7 FW univerzální primer, -26. až -7. nt od začátku MCS, ve směru 

transkripce 

TET1 – colony 2 RV 118. až 139. nt od ATG 
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TET1P1 – exclusive1 

FW 

4 759. až 4 779. nt od ATG 

TET1P1 – exclusive1 RV 4 978. až 4 997. nt od ATG 

TET1P1 – exclusive2 

FW 

2 086. až 2 105. nt od ATG 

TET1P1 – exclusive2 

FW 

2 341. až 2 360. nt od ATG 

TET2 – kvant FW 3 989. až 4 008. nt od ATG 

TET2 – kvant RV 4 110. až 4 133. nt od ATG 

TET3 – kvant FW 2 826. až 2 847. nt od ATG 

TET3 – kvant FW 2 959. až 2 982. nt od ATG 

 

4.1.6 Roztoky 

 

agarosový gel: 1% agarosa (w/v, Serva – research grade), 1x TAE 

blokovací roztok: 3% sušené netučné mléko (w/v, Lactis), rozpuštěno v PBS-Tweenu 

blotovací pufr: 25 mM Tris (Sigma), 190 mM glycin (Lachema), 20% methanol (v/v, 

Serva), 0,1% SDS (w/v, Sigma) a voda 

elektroforetický pufr pro akrylamidovou elektroforézu: 25 mM Tris (Sigma), 

192 mM glycin (Lachema), 0,1% SDS (w/v, Sigma) a voda 

lyzační roztok pro chromosomální DNA: 0,25 M EDTA (Serva), 1% SDS 

(w/v, Sigma), proteinasa K 10 mg/ml (20 mg/ml, Qiagen) a voda 

nanášecí pufr pro polyakrylamidovou elektroforézu (4x): 1 M Tris pH 6,8 (Sigma), 

20% SDS (w/v, Sigma), glycerol (čistý, Penta), bromfenolová modř 1 mg (Sigma), 5% 

β-merkaptoethanol (v/v, Sigma) 

PBS: 4,3 mM Na2HPO4, 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 1,4 mMKH2PO4 a voda 

PBS – Tween: 0,1% Tween (v/v, Sigma), 1x PBS 

polyakryamidový gel – dělící 8%: 8% akrylamid/bis-akrylamid (Sigma), 0,4 M Tris 

pH 8,8, 0,1% SDS (w/v, Sigma), 0,1% APS (Sigma), 0,06% TEMED (v/v, LKB 

Produktor AB) a voda 

polyakryamidový gel – dělící 12%: 12% akrylamid/bis-akrylamid (Sigma), 0,4 M Tris 

pH 8,8, 0,1% SDS (w/v, Sigma), 0,1% APS (Sigma), 0,04% TEMED (v/v, LKB 

Produktor AB) a voda 



56 

 

polyakrylamidový gel – zaostřovací: 5% akrylamid/bis-akrylamid (Sigma), 0,2 M Tris 

pH 6,8, 0,1% SDS (Sigma), 0,1% APS (Sigma), 0,1% TEMED (v/v, LKB Produtor AB) 

a voda 

50x TAE: 2 M Tris (Sigma), 0,5 M EDTA pH 8,0 (Serva), 5,6% kyselina octová (v/v, 

Penta), voda 

4.2 Metody 

 

Výroba cDNA: 

Pro klonování kódujících sekvencí GCM1 a TET1 byla použita cDNA vyrobená 

z RNA vybrané tkáně reverzní transkriptasou AccuScript High Fidelity (Agilent 

Technologies). Tato reverzní transkriptasa byla vybrána díky své schopnosti vytvářet 

dlouhé úseky cDNA. Složení reakce o celkovém objemu 50 µl a její průběh byly 

provedeny dle protokolu doporučeného Agilent Technologies pro AccuScript High 

Fidelity RT. Pro výrobu cDNA byl použit 1 µg RNA.  

Pro přípravu cDNA pro analýzu pomocí kvantitativní RT-PCR byla z izolované 

RNA připravena cDNA pomocí reverzní transkriptasy ProtoScript II (200 U/µl, NEB). 

Na 1 µg RNA bylo použito 100 U reverzní transkriptasy ProtoScript II. Reakce byla 

provedena dle protokolu doporučeného firmou NEB pro ProtoScript II RT. Celkový 

objem reakce o 50 µl byl vodou naředěn na finální objem 100 µl. DNA kontaminacím 

bylo předcházeno použitím DNasy, jak je doporučeno v použitém protokolu. 

 

Amplifikace kódující sekvence pro klonování: 

Pro amplifikaci kódující sekvence GCM1/TET1 byla použita polymerasa 

Phusion Hot Start (2 U/µl, Thermo Scientific). Tato polymerasa byla vybrána, protože 

má navíc k 5´- 3´ polymerasové aktivitě ještě 3´- 5´exonukleasovou aktivitu, díky 

čemuž mohou vznikat dlouhé produkty s minimálním množstvím chyb. PCR reakce o 

objemu 20 µl byla připravena dle protokolu Thermo Scientific pro Phusion Hot Start 

polymerasu. K amplifikaci bylo použito 0,4 U Phusion Hot Start polymerasy na 200 ng 

cDNA. PCR reakce proběhla následujícím způsobem: úvodní denaturace 98°C 30 s, 

denaturace 98°C 10 s, přisednutí primerů X°C 20 s, polymerace 72°C Y s, závěrečná 

polymerace 72°C 10 min. Kroky denaturace – polymerace byly provedeny celkem 35 x. 

Teplota použitá pro přisednutí primerů (X) byla určena pomocí gradientového PCR. 

Délka polymerace (Y) byla určena podle délky amplifikované sekvence. 
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Klonování do vektoru pGEM-T Easy: 

K PCR produktům byly přidány adeniny na 3´ konec kvůli následnému vložení 

do pGEM-T Easy vektoru. K PCR produktu vytvořeného pomocí Phusion Hot Start 

polymerasy byly přidány 3 U polymerasy Biotherm (GeneCraft, 5 U/µl), 0,2 mM dATP 

(100 mM, Promega) a pufr k Biotherm polymerase 1 x. Směs byla inkubována 20 min 

při 72°C. 

Amplifikovaný fragment byl po izolaci z gelu vložen do vektoru pGEM-T Easy 

(Promega, 50 ng). Reakce byla provedena soupravou pGEM®-T Easy Vector System 

(Promega) dle protokolu k ligaci doporučeného Promegou. K 50 ng plazmidu pGEM-T 

Easy bylo přidáno 200 ng fragmentu. Směs byla inkubována přes noc při 4°C. 

 

Ligační reakce: 

Spojení dvou fragmentů přes vhodné konce bylo provedeno pomocí T4 DNA 

ligasy (NEB). Ligační reakce byla připravena podle protokolu NEB. Reakce obsahovala 

odpovídající poměr spojovaných částí – určeno podle délky spojovaných fragmentů. Na 

ligační reakci bylo použito 400 U T4 DNA ligasy. Směs byla inkubována přes noc 

při 16°C. 

 

Transformace bakterií:  

Transformace připraveného plazmidu do bakteriálního kmene E. coli XL-1 Blue 

proběhla následujícím způsobem. Směs obsahující vektor a bakterie byla nejprve 

inkubována 40 min na ledu. Následovala transformace tepelným šokem ve vodní lázni 

1 min 30 s při 42°C. Směs byla ihned po transformaci přidána k 0,5 ml média LB a 

třepána 1 hod při 37°C. Poté byly bakterie vysety na agarové plotny s ampicilinem 

(1 µg/ml, Sigma) obsahující IPTG a S-gal (3 gm/ml a 30 mg/ml, Thermo Scientific), 

díky kterým je pak umožněna modrobílá selekce prázdných vektorů (modré kolonie) a 

vektorů obsahující požadovaný fragment (bílé kolonie). Bakterie byly nechány růst na 

plotnách přes noc při 37°C. 

Transformace připraveného plazmidu do bakteriálního kmene E. coli STBL2 

proběhla následujícím způsobem. Směs byla přidána k bakteriím a inkubována 30 min 

na ledu, pak byl proveden tepelný šok, kdy se směs vložila na 25 s do vodní lázně o 

teplotě 42°C. Následovala inkubace 2 min na ledu, poté byly bakterie vloženy do 0,5 ml 

LB a třepány 2 hod při 30°C. Bakteriální směs byla rozetřena na agarové plotny 

s ampicilinem a bakteriální kolonie rostly přes noc při 30°C. 
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Analýza bakteriálních kolonií: 

Bakteriální kolonie, které vyrostly na agarových plotnách, byly analyzovány na 

přítomnost zkoumané sekvence. Kolonie byly přeneseny do 20 µl LB s ampicilinem. 

K analýze bylo použito PCR s primery specifickými pro analyzovanou sekvenci. 

PCR reakce byla provedena pomocí OneTaq polymerasy (5 U/µl, NEB). Byla 

použita 1 U OneTaq polymerasy na 1,5 µl směsi LB s bakteriemi. Výsledek PCR reakce 

byl analyzován na 1% agarosovém gelu.  

 

Agarosové gelové elektroforézy a izolace fragmentů DNA z gelu: 

Pro veškeré analýzy nukleových kyselin byly použity 1% agarosové gely. 

Elektroforéza probíhala v pufru TAE v přístroji Mini Horizontal Submarine Unit HE 33 

(AP Czech) při napětí 95 V. Doba trvání byla stanovena podle velikosti analyzovaného 

fragmentu.  

Pro izolaci z gelu byla použita ultra čistá agarosa (Bioline – Molecular grade). 

Detekovaná nukleová kyselina byla vyříznuta z gelu skalpelem. Izolace nukleových 

kyselin z gelu byla provedena pomocí soupravy pro izolaci gelu QIAEX II Gel 

Extraction Kit (Qiagen). Izolace byla provedena dle protokolu doporučeného 

společností Qiagen. 

 

Izolace plazmidové DNA: 

Pro izolaci plazmidu z bakterií z malého objemu (3 ml bakteriální suspenze) 

metodou miniprep byly použity chemikálie ze soupravy firmy Qiagen (pufry P1, P2 a 

P3), Plasmid Mini Purification Kit. Směs LB s narostlými bakteriemi byla 

centrifugována 3 min, 7480 g při 12°C. Bakteriální pelet byl resuspendován ve 200 µl 

pufru P1 a směs byla promíchána. Dále bylo přidáno 200 µl lyzačního pufru P2 a se 

směsí se jemně zakývalo. Směs se nechala 2 min stát. Poté bylo přidáno 500 µl pufru P3 

kvůli vysrážení bakteriální DNA a neutralizaci pH. Směs byla jemně promíchána a 

inkubována 20 min při 37°C. Po inkubaci následovala 15 min centrifugace při 21 750 g. 

K vzniklému supernatantu byl přidán odpovídající objem fenol-chloroformu (1:1), směs 

byla řádně protřepána, nechána 5 min stát při pokojové teplotě a pak centrifugována 

5 min 21 420 g při 12°C. K horní vodné fázi bylo přidáno stejné množství 96% ethanolu 

(v/v) pro precipitaci plazmidové DNA. Směs byla jemně proklepána a poté 

centrifugována 20 min 21 750 g při 12°C. Vzniklý pelet byl dvakrát omyt v 80% 
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ethanolu (v/v). Poté se nechal pelet vyschnout ve 37°C a byl rozpuštěn ve vhodném 

množství vody. 

Při izolaci plazmidové DNA z velkého objemu (100 ml bakteriální suspenze) 

byla použita metoda midiprep, při které byla plazmidová DNA izolována pomocí 

soupravy Sigma, Gene Elute HP Plasmid Midiprep Kit, přesně dle doporučeného 

protokolu. 

 

Měření koncentrace nukleových kyselin: 

Koncentrace nukleových kyselin byla měřena spektrofotometricky při 260 nm 

přístrojem Nanodrop® ND – 1000 Spectrofotometer (k dispozici v Servisní laboratoři 

funkční genomiky a bioinformatiky na Ústavu molelkulární genetiky AV ČR). 

 

Restrikční štěpení: 

Pro restrikční štěpení byly použity restrikční enzymy společnosti NEB a jim 

odpovídající pufry. Reakce byly připraveny dle protokolu doporučeného společností 

NEB pro štěpení restrikčními enzymy. Všechny enzymy použité pro štěpení v této 

diplomové práci měly teplotní optimum při 37°C. 

 

Defosforylace konců nukleových kyselin: 

K defosforylaci byla použita Arktická fosfatasa (5 U/µl, NEB). Po štěpení se ke 

směsi přidalo 7 U Arktické fosfatasy, její pufr a do 30 µl objemu byla směs doplněna 

vodou. Reakce byla probíhala 30 min při 37°C.  

 

Transfekce buněk: 

Pro transfekční pokusy byla použita lidská buněčná linie HCT1
-
3B

-
. Do každé 

jamky šesti jamkové kultivační misky bylo vyseto 300 000 buněk, přidáno médium se 

sérem a buňky byly 24 hodin inkubovány v termostatu. 

Připravené buňky byly transfekovány transfekčním činidlem X-TREME HP 

DNA (Roche) v poměru 1 µg transfekované DNA ku 4 µl transfekčního činidla, směs 

byla doplněna do 200 µl roztokem OPTI-MEM (Gibco). Transfekce byla provedena dle 

protokolu Roche pro transfekci činidlem X-TREME HP DNA.  

Pro transientní transfekci byly buňky kultivovány dva dny a poté byly sklizeny 

na analýzu. Při stabilní transfekci se po 24 hod od transfekce vyměnilo původní médium 

za médium obsahující zeocin (Invitrogen™ Life Technologies). Ke kultivačnímu médiu 
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byl přidán zeocin o koncentraci 0,5 µg/ml. Buňky byly inkubovány v termostatu, 

médium se zeocinem bylo vyměňováno každých 48 hod. Po 11 dnech na kultivační 

misce zůstaly pouze buňky rezistentní vůči zeocinu. Poté byly buňky krátkodobě 

kultivovány v  kultivačním médiu bez zeocinu. 

 

Izolace RNA: 

Sklizení buněk pro izolaci RNA a její izolace byly provedeny dle protokolu 

Molecular Research Centre, INC., Isolation of Total RNA – Abbreviated Protocol za 

použití chemikálií RNAzol® RT a BAN (obojí Molecular Research Centre, INC.). 

Integrita izolované RNA byla kontrolována přítomností a intenzitou dvojřetězcových 

oblastí 28S a 18S rRNA na agarosovém gelu. 

 

Kvantitativní RT-PCR: 

Pro kvantitativní RT-PCR byly připraveny dvě směsi, které se lišily použitými 

primery. Jedna směs obsahovala primery specifické pro detekovaný transkript, druhá 

směs primerů pro detekci přítomnosti transkriptu RNA polymerasy II α. Detekci 

množství transkriptu RNA polymerasy II α bylo použito pro normalizaci množství 

molekul vložených do reakce. Pro přesnou kvantifikaci počtu molekul byly připraveny 

kalibrační vzorky, které obsahovaly určité množství molekul vložených do reakce. 

Molekuly přestavují jednotlivé plazmidy pGEM-T Easy obsahující úsek detekovaný 

použitými primery. Počet molekul v 1 ng plazmidové DNA byl stanoven na základě 

známé délky konkrétního plazmidu. Pomocí kalibrační křivky vytvořené kalibračními 

vzorky se dokáže pro testované podle cyklu kvantifikace Cq určit počet molekul 

vložených do reakce. Po vyhodnocení se tedy získá počet molekul detekovaného 

transkriptu normalizovaný na produkci RNA polymerasy II α. V grafech odpovídá 1 % 

sledovaného transkriptu 1 000 molekulám mRNA RNA polymerasy II α.  

Reakce pro kvantitativní RT-PCR o celkovém objemu 20 µl byla připravena dle 

protokolu MESA GREEN qPCR SYBR® Assay No ROX (Eurogentec). Připravené 

směsi byly rozděleny po 18 µl a následně k nim bylo přidáno po 2 µl analyzované 

cDNA. Vzorky byly připraveny ve třech paralelách, jako negativní kontrola byla 

použita reakce, do které byla dána místo cDNA templátu voda. 

Veškeré reakce byly provedeny v přístroji BioRad CFX96™ Real-time System. 

Reakce byly provedeny následujícím způsobem: úvodní denaturace 95°C 5 min, 

denaturace 95°C 15 s, přisednutí primerů X°C 20 s, polymerace 72°C 30 s, odečtení 
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fluorescence, závěrečná polymerace 10 min 72°C. Kroky denaturace – odečtení 

fluorescence byly provedeny celkem 40 x. Teplota použitá pro přisednutí primerů (X) 

byla určena pomocí gradientového PCR. 

Kontrola potenciální DNA kontaminace ve vzorku cDNA byla analyzována 

kvantitativní RT-PCR se vzorkem cDNA, který byl připraven způsobem popsaným 

výše, jen zde nebyla přidána revezrní transkriptasa. 

 

Analýza výsledků kvantitativní RT-PCR: 

Z výsledků získaných pomocí kvantitativní RT-PCR bylo vypočítáno průměrné 

množství molekul obsažených ve vzorcích a jejich směrodatná odchylka. Pokud se 

některá hodnota lišila o více než 10 % od ostatních, byla z analýzy vyřazena. Průměrný 

počet molekul, který byl zjištěn u jednotlivých vzorků pro analýzu množství mRNA 

RNA polymerasy II α, byl normalizován na 100 000 molekul. Získaná hodnota byla 

použita pro normalizaci počtu molekul a směrodatné odchylky zkoumaného genu. 

Hodnota 1 000 molekul byla určena jako 1 % molekul mRNA RNA polymerasy II α a 

tedy výsledný počet molekul byl převeden na % množství mRNA RNA polymerasy II α 

(% POLR2A). 

 

Izolace chromosomální DNA: 

Chromosomální DNA byla izolována pomocí fenol-chloroformové purifikace. 

Buněčný pelet opláchnutý v PBS byl rozpuštěn v 500 µl lyzačního roztoku 

s proteinasou K. Takto připravené buňky byly inkubovány přes noc při 55°C. Další den 

bylo přidáno 10 mg/ml RNasyA (100 mg/ml, Qiagen) a směs inkubována 30 min při 

45°C. Poté byl přidán jeden objem fenol-chloroformu (1:1, pH 7,9), směs řádně 

protřepána a nechána 5 min stát při pokojové teplotě. Následovala centrifugace 5 min 

24 100 g při 8°C. Pokud se nepodařilo dobře odebrat pouze horní vodnou fázi, byl ještě 

přidán ekvivalentní objem chloroformu – isoamylalkoholu. Byla odebrána vodná fáze a 

k ní přidán jeden objem 96% ethanolu (v/v), směs byla jemně promíchána, nechána 

5 min stát při pokojové teplotě a centrifugována 5 min 24 100 g při 8°C. Vzniklý pelet 

byl omyt v 80% ethanolu (v/v) a rozpuštěn v odpovídajícím množství vody. 

 

Bisulfitové sekvenování: 

Pro bisulfitové sekvenování promotorové oblasti byl použit 1 µg chromosomální 

DNA. Bisulfitová reakce a následná izolace bisulfitové DNA byla provedena pomocí 
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soupravy firmy Qiagen, EpiTect® Plus DNA Bisulfite Kit, přesně dle doporučeného 

protokolu.  

PCR reakce pro analýzu DNA zkoumané promotorové oblasti byla provedena 

pomocí polymerasy OneTaq (5 U/µl, NEB). Pro PCR bylo použito 1,5 µl bisulfitové 

DNA a 1 U polymerasy OneTaq. Reakce byla připravena dle protokolu doporučeného 

firmou NEB, navíc byly přidány 2 µg HotStart Binding proteinu (10 mg/ml, HotStart-

IT™ Binding Protein Tested User Friendly™), aby se zabránilo nespecifickému 

nasednutí primerů před začátkem reakce. Každý vzorek byl připraven ve třech 

paralelách. Pro amplifikaci byl použit následující program: 95°C 5 min, 95°C 50 s – 

58°C 2 min – 68°C 1 min 30 s (opakováno 25 x), 95°C 45 s – 54°C 2 min – 68°C 1 min 

30 s (opakováno 15 x), 68°C 10 min. 

 

Izolace celkových proteinů: 

Buňky byly opláchnuty PBS, cca 5 min inkubovány s trypsinem pro 

enzymatické rozvolnění a poté sklizeny do 2 ml PBS. Suspenze byla centrifugována 

5 min 200 g při 4°C. Vzniklý pelet byl resuspendován ve 2 ml kultivačního média a 

stočen 5 min 200 g při 4°C (aby nedošlo k degradaci proteinů). Buněčný pelet byl 

lyzován v 1% Tritonu X (Sigma, pH 7,4) s inhibitory proteas 50 x (Sigma). Lyzát byl 

inkubován 30 min na ledu a poté centrifugován 5 min při 4°C na maximální otáčky. 

Supernatant, který obsahuje proteiny, byl sonikován 5 x 30 s zapnuto, 5 x 30 s vypnuto 

(Biotuptor ™ Next Gen, Diagenode). Sonikace byla provedena pro důkladné rozvolnění 

proteinů. 

 

Western Blot: 

Pro analýzu proteinů byl ke zkoumaným vzorkům přidán 4 x SB nanášecí pufr a 

vzorky byly inkubovány 5 min při 98°C. Byl připraven akrylamidový dělící gel 

(koncentrace akrylamidu určena podle velikosti analyzovaného proteinu) a zaostřovací 

gel. Elektroforéza probíhala vertikálně, gel byl zalit elektroforetickým pufrem pro 

polyakrylamidovou elektroforézu. Poté byly vzorky naneseny na gel. Elektroforéza 

probíhala v přístroji Mighty Small II SE250/260 (Hoefer) při 150 V po dobu určenou 

podle velikosti analyzovaného proteinu.  

Proteiny obsažené v gelu byly pomocí elektrického proudu přeneseny na 

membránu (Amersham Hydrobond ™-P, GE Healthcare) přístrojem BioRad Trans-

blot® Semi-dry Transfer Cell. Nejprve byla membrána aktivována methanolem, poté 
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přibližně 10 min koupána v blotovacím pufru. Pro blotování byl použit BioRad Extra 

Thick Blot Paper PROTEAN® XL Size a blotovací pufr.  Blotování probíhalo při 15 V, 

doba byla opět určena dle velikosti analyzovaného proteinu. Poté byla membrána 

blokována 1 hod ve 3% mléce a inkubována přes noc v primární protilátce. Druhý den 

byla membrána opláchnuta 3 x 5 min v PBS – Tweenu a 1 hod inkubována se 

sekundární protilátkou konjugovanou s peroxidasou. Po uplynutí této doby byla 

membrána opláchnuta 3 x 5 min a 2 x 8  min v PBS – Tweenu. Na membránu byl poté 

aplikován vyvolávací roztok LumiGLO® Reagent and Peroxide (Cell Signaling 

Technology ®), aplikace byla provedena dle protokolu společnosti Cell Signaling 

Technology®. V přítomnosti peroxidu vodíku konvertuje peroxidasa přítomná na 

membráně přidaný luminol na reakční intermediát, který emituje záření detekovatelné 

pomocí rentgenového filmu. Pro vyvolávání byl použit přístroj OPTIMAX X-Ray Film 

Processor. 

Pro zjištění proteinové nanášky byla membrána barvena pomocí Coomassie 

Briliant Blue G 250 (Serva) a následně odbarvena v destilované vodě. 

  

Statická analýza: 

Pro statistickou analýzu dat byl použit Wilcoxon Mann-Whitneyův test, což je 

neparametrický test, který se dá použít pro srovnání populací i pokud mají data 

nerovnoměrnou distribuci. Pro analýzu byl použit volně dostupný internetový program 

http://scistatcalc.blogspot.cz/2013/10/mann-whitney-u-test-calculator-work-in.html.  

 

Sekvenování: 

Kapilární elektroforéza byla provedena za účelem srovnání vytvořených PCR 

produktů s referenčními sekvencemi. Sekvenace byly provedeny v Laboratoři 

Sekvenace DNA na Přirodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, u společnosti SEQme 

(https://www.seqme.eu/) a společnosti GATC (https://www.seqme.eu/).  

 

Vyhledávání sekvencí, analýza sekvencí: 

Kódující sekvence lidských proteinů GCM1 a TET1 byly převzaty z databáze 

Ensembl (http://www.ensembl.org/index.html), sekvence TET1P1 byla vyhledána na 

serveru USCS (http://genome.ucsc.edu/) na chromosomu 13 manuálně, protože na 

serveru Ensembl ani NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) nebyla v době provádění 

tohoto experimentu dostupná celá sekvence TET1P1. 

http://scistatcalc.blogspot.cz/2013/10/mann-whitney-u-test-calculator-work-in.html
https://www.seqme.eu/
https://www.seqme.eu/
http://www.ensembl.org/index.html
http://genome.ucsc.edu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Pro analýzy vzorků, které byly sekvenovány, byl použit program Chromas Lite, 

sekvence pak byly srovnávány s referenční sekvencí pomocí internetového programu 

Blast (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).  

Pro analýzu bisulfitových reakcí byl použit internetový program QUMA 

(http://quma.cdb.riken.jp/). 

4.2.1 Analýza vlivu transkripčního faktoru GCM1 na transkripci ERVWE1 a 

demethylaci DNA jeho promotorové oblasti. 

 

Pro klonování lidského transkripčního faktoru GCM1 byla použita cDNA 

vyrobená z RNA BeWo buněk reverzní transkriptasou AccuScript High Fidelity. 

Kódující sekvence GCM1 byla amplifikována polymerasou Phusion Hot Start. Ke 

klonování byly použity primery specifické pro začátek a konec GCM1 – GCM1 FW a 

GCM1 RV.  

Produkt PCR reakce byl vložen do vektoru pGEM-T Easy a připravený plazmid 

GCM1-pGEM-T Easy byl transformován do bakteriálního kmene E. coli XL-1 Blue. 

Bakteriální kolonie byly druhý den analyzovány na přítomnost GCM1 pomocí PCR 

reakce. K analýze byly použity primery GCM1 – colony FW a GCM1 – colony RV. 

Čtyři kolonie s očekávanou velikostí fragmentu byly pro další analýzu 

připraveny na izolaci metodou miniprep (do 3 ml LB s 1 µg/ml ampicilinu byla přidána 

směs LB s bakteriálními koloniemi a bakterie byly třepány přes noc při 37°C). Druhý 

den byla plazmidová DNA izolována metodou miniprep.  

U takto izolované plazmidové DNA byla změřena koncentrace pomocí 

spektrofotometru a vektory byly kontrolně sekvenovány. Kvůli celkové délce 

analyzované sekvence byly pro sekvenaci použity čtyři primery – M13pUC FW, 

M13pUC RV, GCM1 FW a GCM1 – colony RV. Byla vybrána jedna kolonie, která 

měla analyzovanou sekvenci shodnou se sekvencí referenční. 

Z připraveného vektoru GCM1-pGEM-T Easy se správnou sekvencí byl 

vyštěpen fragment obsahující GCM1 restrikčním enzymem EcoRI (20 U/µl, NEB). 

Stejným restrikčním enzymem byl štěpen i expresní vektor pcDNA4/TO (Invitrogen™ 

Life Technologies). Na štěpení 3 µg GCM1-pGEM-T Easy bylo použito 8 U 

restrikčního enzymu EcoRI. Směs byla inkubována přes noc. Stejným způsobem byl 

naštěpen i 1 µg expresního vektoru pcDNA4/TO. Expresní vektor byl navíc ještě 

defosforylován pomocí Arktické fosfatasy. Obě směsi byly separovány na ultra čistém 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://quma.cdb.riken.jp/
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agarosovém gelu, ze kterého pak byl izolován fragment GCM1 ohraničený EcoRI místy 

a expresní vektor pcDNA4/TO linearizovaný v EcoRI místě.  

 Izolované fragmenty byly přes vzniklé kohezní konce spojeny dohromady 

pomocí T4 DNA ligasy. Reakce obsahovala 12 ng vektoru pcDNA4/TO a 40 ng GCM1.  

Ligační směs GCM1-pcDNA4/TO byla transformována do bakteriálního kmene E. coli 

XL-1 Blue. K analýze vytvořených bakteriální kolonií byla opět použita PCR reakce 

s primery GCM1 – colony FW a GCM1 – colony RV. Přítomnost úseku GCM1 byla po 

PCR detekována na agarosovém gelu. Z šesti kolonií obsahující GCM1-pcDNA4/to 

byly plazmidy izolovány metodou miniprep. 

Pro zjištění orientace, v jaké se vložila GCM1 sekvence do expresního vektoru 

pcDNA4/TO, se izolované plazmidy štěpily restrikčním enzymem NotI (NEB, 10 U/µl) 

a enzymem EcoRI (20 U/µl, NEB) pro kontrolu funkčnosti míst použitých pro vložení 

GCM1. Pro štěpící reakci bylo použito 400 ng plazmidové DNA a 5 U NotI restrikčního 

enzymu. Reakce probíhaly 2 hod. Fragmenty vzniklé štěpením byly analyzovány na 

agarosovém gelu.  

 Z kolonií byla vybrána jedna, která měla vloženou GCM1 sekvenci ve správné 

orientaci a měla odpovídající fragmenty po štěpení EcoRI. Tato kolonie byla připravena 

na izolaci metodou midiprep. Do 100 ml LB s ampicilinem byl přidán 1 ml bakteriální 

suspenze, který zůstal po izolaci metodou miniprep. Směs byla třepána přes noc při 

37°C a druhý den byla izolována plazmidová DNA, která byla dále použita pro 

transfekci buněk. 

Lidská buněčná linie HCT1
-
3B

-
 byla transfekována vektory GCM1-pcDNA4/TO 

a pcDNA4/TO. Byla provedena jak transientní, tak i stabilní transfekce. Z buněk 

transientně transfekovaných byla izolována RNA a celkové proteiny, z buněk stabilně 

transfekovaných RNA, chromosomální DNA a celkové proteiny. Ke stabilně 

transfekovaným buňkám byla navíc přidána činidla 5-azacytidin (Sigma) a forskolin 

(Sigma). Obě činidla byla přidána do kultivačního média. Forskolin byl přidáván ve 

finální koncentraci 40 µg/ml, 5-azacytidin v koncentraci 16 µg/ml. Buňky byly s těmito 

činidly inkubovány 3 dny a 6 dnů, médium s činidly bylo vyměňováno každé dva dny. 

Z těchto buněk byla opět izolována RNA a chromosomální DNA. 

Z izolované RNA z transientně i stabilně transfekovaných buněk bylo provedeno 

kvantitativní RT-PCR pro detekci množství transkripčního faktoru GCM1 na úrovni 

mRNA. K analýze byly použity primery GCM1 – colony FW a GCM1 – colony RV. 

Dále bylo u buněk stabilně transfekovaných vektory GCM1-pcDNA4/TO a 
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pcDNA4/TO a těchto buněk vystavených působení 5-azacytidinu a forskolinu určeno 

množství sestřižené a nesestřižené formy ERVWE1. K analýze pomocí kvantitativní 

RT-PCR byly použity primery Sync1 FW a Sync1 – spl RV pro detekci sestřižené 

formy a Sync1 FW a Sync1 – unspl RV pro detekci nesestřižené formy. Ve stejných 

vzorcích byla analyzována i produkce sestřižené a nesestřižené formy Syncytinu-2. Pro 

detekci sestřižené formy byly použity primery Sync2 – FW a Sync2 – spl RV, pro 

detekci nesestřižené formy transkriptu primery Sync2 – FW a Sync2 – unspl RV. 

V izolovaných celkových buněčných proteinech byla detekována přítomnost 

transkripčního faktoru GCM1 pomocí 12% akryamidového gelu. Jako primární 

protilátka byla použita králičí polyklonální primární protilátka proti GCM1 (GCM1 

antibody – N-terminal region, P100836_P050, Aviva Systems Biology, ředěno 500 x 

v PBS – Tweenu). Jako sekundární protilátka byla použita protilátka konjugovaná 

s peroxidasou – proti králičí primární protilátce (Cell Signaling Technology 7074, 

ředěno 3 000 x v PBS-Tweenu).  

Chromosomální DNA byla použita pro bisulfitové sekvenování promotorové 

oblasti ERVWE1. K detekci analyzované sekvence bylo použito PCR s primery  

Sync1 – bis FW a Sync1 – bis RV. FW primer nasedá těsně před ERVWE1, aby byla 

zajištěna specifická amplifikace pouze ERVWE1 lokusu (obr. 17). Oba použité primery 

jsou komplementární k sekvenci konvertované bisulfitem sodným.  

 

 

 

Obr. 17: Schématické znázornění promotorové oblasti ERVWE1 s primery Sync1-bis 

FW a RV. V této sekvenci je analyzováno 14 CpG dinukleotidů (kolečka na stopkách). 

 

Přítomnost fragmentů očekávané délky byla detekována na agarosovém gelu. 

Pro další analýzu byly smíchány PCR reakce triplikátu a tato směs byla izolována z 

ultra čistého agarosového gelu. Izolovaný fragment byl vložen do vektoru pGEM-T 

Easy a  transformován do bakterií E. coli XL-1 Blue. Bakteriální kolonie byly 
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sekvenovány. Pro sekvenaci byl použit univerzální primer nasedající do vektoru pGEM-

T Easy M13pUC RV. 

 Pro analýzu byly použity pouze sekvence, kde ve zkoumané DNA bylo 

minimálně 95 % všech cytosinů přítomných mimo CpG kontext konvertováno na 

thyminy. Identické sekvence byly vyřazeny. Analýzou bylo určeno procento 

methylovaných CpG z celkového počtu CpG. 

4.2.2 Kvantifikace exprese ERVWE1 v nádorech zárodečných buněk. 

 

Kousek tkáně velikosti čočkového zrna byl odříznut ze vzorku tkáně žiletkou, 

dokud byl vzorek ještě zmrzlý a poté homogenizován homogenizátorem (TisseRuptor, 

Qiagen) v 1  ml RNAzolu® RT (Molecular Research Centre, INC.). Z tkáně byla 

izolována RNA. Z RNA byla vyrobena cDNA, která pak byla použita pro kvantitativní 

analýzu produkce sestřižené a nesestřižené formy ERVWE1 pomocí primerů Sync1 

FW, Sync1 – spl RV a Sync1 – unspl RV. Izolace RNA ze vzorků T3 – E61 byla 

provedena Kateřinou Trejbalovou. 

4.2.3 Analýza možného mechanismu demethylace DNA promotoru ERVWE1 

v nádorech zárodečných buněk. 

 

4.2.3.1 Analýza produkce enzymů TET1, TET2 a TET3 v nádorech zárodečných 

buněk na úrovni mRNA 

Ve vzorcích nádorů zárodečných buněk byla analyzována hladina TET1, TET2 a 

TET3 na úrovni mRNA pomocí kvantitativní RT-PCR. K analýze byly použity primery 

TET1 – kvant FW, TET1 – kvant RV, TET2 – kvant FW, TET2 – kvant RV, TET3 – 

kvant FW a TET3 – kvant RV.  

 

4.2.3.2 Příprava expresního vektoru s kódující sekvencí TET1 enzymu 

K výrobě expresního vektoru obsahujícího kódující sekvenci lidského enzymu 

TET1 byla použita cDNA ze vzorku T20t (smíšený maligní germinální nádor se 

seminomovou složkou), která byla vyrobena pomocí reverzní transkriptasy AccuScript 

High Fidelity. K samotné amplifikaci byla použita polymerasa Phusion Hot Start. 

Vzhledem k délce TET1 (cca 6 600 bp) byly k amplifikaci použity dva páry primerů: 

TET1 – start FW a TET1 – EcoRV RV pro vytvoření části TET1A, TET1 – EcoRV FW 
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a TET1 – stop RV pro vytvoření části TET1B. Primery TET1 – EcoRV FW a RV 

obsahují EcoRV místo, přes které byly obě části následně spojeny.  

Oba fragmenty byly klonovány do vektoru pGEM-T Easy a transformovány do 

bakteriálního kmene kmene E. coli XL-1 Blue. Bakteriální kolonie byly analyzovány na 

přítomnost sekvence TET1 pomocí PCR reakce. Byly použity primery TET1 – kvant 

FW a TET1 – kvant RV pro analýzu TET1A, TET1B – colony FW a TET1B – colony 

RV pro analýzu TET1B. Z pěti kolonií s očekávánými fragmenty byly izolovány 

plazmidy metodou miniprep.  

Izolovaná plazmidová DNA byla sekvenována. Vzhledem k délce sekvencí bylo 

použito šest primerů pro sekvenaci každé části. Primery TET1 – start FW, TET1 – 

EcoRV RV, TET1A1 RV, TETA2 RV, M13pUC FW a M13pUC RV pro sekvenování 

TET1A, primery TET1 – EcoRV FW, TET1 – stop RV, TET1B – colony FW, TET1B – 

colony RV, M13pUC FW a M13pUC RV pro sekvenování TET1B. 

Z vybraných kolonií se správnou sekvencí, jedna TET1A-pGEM-T Easy a jedna 

TET1B-pGEM-T Easy, byla izolována plazmidová DNA. 

Pro zjištění orientace, v jaké jsou TET1A a TET1B ve vektoru pGEM-T Easy, 

byly vektory štěpeny restrikčním enzymem NcoI (10 U/µl, NEB). Pro štěpení 400 ng 

templátu byly použity 4 U NcoI. Reakce probíhala 2 hod. Vzniklé fragmenty byly 

analyzovány na agarosovém gelu.  

Zjistilo se, že oba úseky TET1 jsou integrovány proti směru transkripce vektoru. 

Aby se obě části sekvence TET1 navzájem propojily a byly vloženy do vektoru pGEM-

T Easy, byly plazmidy TET1A-pGEM-T Easy a TET1B-pGEM-T Easy štěpeny 

restrikčními enzymy EcoRV (20 U, NEB) a SacI (20 U, NEB) zároveň (znázorněno na 

obrázku 18). Ke štěpení 400 ng plazmidů bylo použito 8 U EcoRV a 8 U SacI. Reakce 

probíhala přes noc. Druhý den byly fragmenty požadované délky izolovány z ultra 

čistého agarosového gelu. 

 



69 

 

 

 

Obr. 18: Schéma znázorňující použitá restrikční místa SacI a EcoRV pro spojení TET1A 

a TET1B úseků s vektorem pGEM-T Easy, který zůstane po štěpení spojen s TET1A. Červeně je 

označena sekvence TET1A/B., černě vektor pGEM-T Easy. 

 

Jeden ze dvou spojovaných fragmentů byl defosforylován pomocí Arktické 

fosfatasy. Pro spojení TET1A-TET1B-pGEM-T Easy, tedy TET1-pGEM-T Easy, byla 

použita T4 DNA ligasa. Použitý poměr fragmentů TET1A-pGEM-T Easy:TET1B byl 

1:4. 

Druhý den byla ligační směs transformována do bakteriálního kmene E. 

coli  STBL2. Bakteriální kolonie byly analyzovány na přítomnost TET1 pomocí PCR 

reakce s využitím primerů TET1 – str FW a TET1 – str RV. Ze tří kolonií pozitivních 

na přítomnost TET1 byla izolována plazmidová DNA metodou miniprep.  

Pro kontrolu funkčnosti spojovacích míst byly plazmidy štěpeny enzymy NheI 

(10 U/µl, NEB) a EcoRV (20 U/µl, NEB) zároveň. Pro štěpení 400 ng templátu byly 

použity 4 U NheI 8 U EcoRV. Reakce probíhala 2 hod. Fragmenty vzniklé restrikčním 

štěpením byly analyzovány na agarosovém gelu. Byla vybrána jedna kolonie, ze které 

po štěpení vznikly fragmenty správné velikosti. 

Pro vložení TET1 do vektoru pcDNA3 byly TET1-pGEM-T Easy i pcDNA3 

(Invitrogen™ Life technologies) štěpeny restrikčním enzymem NotI (10 U/µl, NEB). 

Ke štěpení bylo použito 400 ng zmíněných plazmidů a 4 U NotI. Reakce probíhala přes 

noc. Druhý den byly fragmenty požadované délky izolovány z ultra čistého 

agarosového gelu.  

K defosforylaci vektoru pcDNA3 a následnému spojení TET1 s pcDNA3 byl 

použit Rapid DNA Dephos and Ligation Kit (Roche). Defosforylační a ligační reakce 

byla provedena přesně dle protokolu doporučeného firmou Roche. Vytvořený vektor byl 

transformován do bakteriálního kmene E. coli STBL2. Bakteriální kolonie byly 

analyzovány na přítomnost TET1 v PCR reakci pomocí primerů T7 FW a TET1 – 
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colony 2 RV. Z pěti pozitivních kolonií byla izolována plazmidová DNA metodou 

miniprep. 

Izolovaná plazmidová DNA byla štěpena restrikčními enzymy pro zjištění 

orientace vložené TET1 sekvence.  Byly provedeny tři samostatné restrikční reakce 

s enzymy BglII (10 U/µl, NEB), BamHI (20 U/µl, NEB) a NotI (10 U/µl, NEB). Ke 

štěpení 400 ng templátu se použily 4 U BglII a NotI a 8 U BamHI. Reakce probíhaly 

2 hod. Vzniklé fragmenty byly analyzovány na  agarosovém gelu. Z jedné kolonie 

s pozitivním výsledkem obou štěpení byla izolována plazmidová DNA metodou 

midiprep.  

Při sekvenaci byla zjištěna existence další sestřihové varianty TET1. Pro 

rozlišení těmito dvěma variantami nazvanými TET1 a TET1kr byla provedena PCR 

reakce. K reakci byl použit OneTaq Master Mix (NEB), reakce byla připravena dle 

protokolu doporučeného firmou NEB. Byly použity primery TET1 – mimofr FW a 

TET1 – mimofr RV. Výsledek PCR reakce byl analyzován na agarosové gelu. 

Klonování TET1kr bylo provedeno naprosto shodným způsobem jako TET1. Pro 

klonování byla použita cDNA vyrobená reverzní transkriptasou AccuScript High 

Fidelity z buněčné linie Daoy. Buněčná linie Daoy byla vybrána kvůli přítomnosti kratší 

sestřihové varianty TET1kr.  

Pro transientní transfekci TET1-pcDNA3, TET1kr-pcDNA3 a pcDNA3 byla 

použita buněčná linie HCT1
-
3B

-
. Každým vektorem byly transfekovány čtyři jamky na 

šesti jamkové destičce, dvě pak byly spojeny na izolaci RNA a dvě na izolaci proteinů. 

Z transientně transfekovaných buněk byla izolována RNA a celkové buněčné proteiny. 

Z RNA byla pomocí kvantitativní RT-PCR analyzována produkce TET1 mRNA, 

z celkových buněčných proteinů byla analyzována produkce TET1 na proteinové 

úrovni. 

Množství TET1 proteinu bylo analyzováno na 8% akryamidovém gelu. Na 

rozdíl od detekce GCM1 proteinu zde nebyla provedena sonikace proteinového lyzátu. 

Jako primární protilátka byla použita králičí polyklonální protilátka proti TET1 (Active 

Motif, katalogové číslo 61443, ředěná 500 x v PBS – Tweenu), jako sekundární 

protilátka byla použita protilátka konjugovaná s peroxidasou – proti králičí primární 

protilátce (Cell Signaling Technology 7074, ředěno 3 000 x v PBS-Tweenu). 

Pro porovnání množství TET1 a TET1P1 mRNA bylo použito kvantitativní RT-

PCR s primery TET1 – kvant FW, TET1 – kvant RV, TET1P1 – exclusive 1 FW, 

TET1P1 – exclusive 1 RV, TET1P1 – exclusive 2 FW a TET1P1 – exclusive 2 FW.  
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Pro zjištění, jestli vybrané primery jsou specifické pro TET1 či TET1P1, bylo 

pomocí jednotlivých páru primerů provedeno PCR s OneTaq polymerasou obsaženou 

ve OneTaq Master Mixu (NEB). V PCR reakci bylo provedeno 25 cyklů. Pro reakce 

byly použity následující templáty: 

TET1kvant  cDNA T10t, cDNA placenta 

TET1P1exclusive1 cDNA T10t, DNA HCT1
-
3B

-
 

TET1P1exclusive2 cDNA T10t, DNA HCT1
-
3B

-
 

Vzniklé fragmenty byly izolovány z ultra čistého agarosového gelu, vloženy do 

vektoru pGEM-T Easy a plazmidy transformovány do bakteriálního kmene E. coli XL-1 

Blue. Bakteriální kolonie obsahující analyzované plazmidy (od každého 18 kolonií) 

byly sekvenovány.  
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5. Výsledky 
 

5.1 Analýza vlivu transkripčního faktoru GCM1 na transkripci ERVWE1 a 

demethylaci DNA jeho promotorové oblasti. 

5.1.1 Klonování GCM1 

 

Prvním cílem této diplomové práce bylo zjistit, jestli je zvýšená exprese lidského 

transkripčního faktoru GCM1 dostatečná pro indukci exprese Syncytinu-1 

v neplacentálních tkáních. Zároveň bylo cílem práce zjistit, jestli v neplacentálních 

tkáních přítomnost GCM1 snižuje stupeň methylace DNA promotorové oblasti 

ERVWE1. Z těchto důvodů byl připraven expresní vektor obsahující kódující sekvenci 

lidského transkripčního faktoru GCM1. 

Pro klonování kódující sekvence lidského transkripčního faktoru GCM1 byla 

jako templát použita cDNA připravená z celkové RNA buněčné linie BeWo. Pomocí 

specifických primerů byla amplifikována sekvence o velikosti 1 311 bp. Primery byly 

navrženy tak, aby amplifikovaná sekvence obsahovala iniciační i terminační 

kodón buněčné sekvence GCM1. Sekvence GCM1 byla vložena do vektoru pGEM-T 

Easy a transformována do bakterií. Plazmidy byly sekvenovány. Byla vybrána jedna 

kolonie obsahující plazmid s bezchybnou sekvencí GCM1. Jako referenční sekvence 

byla vybrána sekvence transkriptu GCM1 prezentovaná v databázi Ensembl (GCM1-

001, ENST00000259803). 

Kódující sekvence GCM1 byla vyštěpena z vektoru pGEM-T Easy restrikčním 

enzymem EcoRI.  Dvě EcoRI místa jsou součástí MCS vektoru pGEM-T Easy a 

nacházejí se na obou stranách integrovaného GCM1. Pomocí vytvořených EcoRI míst 

byl fragment obsahující GCM1 vložen do expresního vektoru pcDNA4/TO 

linearizovaného v EcoRI místě. 

V expresních vektorech byla analyzována orientace vložené sekvence GCM1 

pomocí štěpení restrikčním enzymem NotI s rozpoznávacími místy v plazmidovém 

polylinkeru a asymetricky v inzertu GCM1. Při vložení GCM1 sekvence v požadované 

orientaci, tedy ve směru transkripce, vznikají po restrikčním štěpení fragmenty 1 103 bp 

a 5 245 bp. V opačné orientaci pak fragmenty 222 bp a 6 126 bp. Navíc byla u 

analyzovaných kolonií kontrolována funkčnost EcoRI míst správnou délkou fragmentu 

po štěpení restrikčním enzymem EcoRI. Po štěpení tímto enzymem vznikají fragmenty 

1 329 bp a 5 019 bp.  
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Byla vybrána jedna kolonie s pozitivním výsledkem obou štěpení. Vytvořený 

expresní vektor GCM1-pcDNA4/TO byl použit v experimentech studujících vliv 

nadexprese transkripčního faktoru GCM1 na transkripci ERVWE1 . 

5.1.2 Transfekce buněk expresním vektorem GCM1-pcDNA4/to 

 

Pro transfekční experimenty byla vybrána buněčná linie HCT1
-
3B

-
. Tato 

buněčná linie byla použita pro pokusy studující regulaci exprese ERVWE1 kvůli 

genetickému knock-outu methyltransferas DNMT1 a DNMT3B a nízkému stupni 

methylace DNA. V předchozích experimentech provedených v naší laboratoři bylo 

zjištěno, že DNA promotorové oblasti lokusu ERVWE1 je i v této buněčné linii z téměř 

80 % methylována (Kateřina Trejbalová, nepublikovaná data). Proto byla vybrána jako 

vhodný kandidát pro studium regulace exprese Syncytinu-1 a změny stupně methylace 

DNA jeho promotorové oblasti. 

Expresní vektory GCM1-pcDNA4/TO a pcDNA4/TO byly transfekovány do 

buněčné linie HCT1
-
3B

-
. Pro analýzu transientní transfekce byla RNA izolována po 

2 dnech. Pro vytvoření linie buněk stabilně exprimujících GCM1-pcDNA4/TO a 

pcDNA4/TO bylo k buňkám 24 hod po transfekci přidáno selekční antibiotikum zeocin. 

Po 11 dnech na miskách zůstaly pouze kolonie buněk produkujících buď GCM1-

pcDNA4/TO nebo pcDNA4/to. Z buněk byla izolována RNA a chromosomální DNA 

pro analýzu. 

 Transfekce GCM1-pcDNA4/TO měla negativní vliv na viabilitu buněk. 

V porovnání s kontrolními buňkami transfekovanými vektorem pcDNA4/TO rostly 

pomaleji a u některých buněk byl pozorován cytotoxický efekt. Po přibližně 

třiceti hodinách tento fenomén ustal, nicméně tato buněčná kultura stále rostla pomaleji 

než kultura kontrolní. 

5.1.3 Analýza exprese GCM1 na úrovni mRNA 

 

Jako první byla detekována exprese GCM1 na úrovni mRNA. Množství GCM1 

mRNA bylo analyzováno pomocí kvantitativní RT-PCR.  

Naměřená exprese mRNA transkripčního faktoru GCM1 je znázorněna na 

obrázku 19 (tabulka P1 s výchozími hodnotami je uvedena v příloze). U buněk 

transientně i stabilně transfekovaných pcDNA4/TO bylo množství GCM1 mRNA velice 

nízké, téměř na hranici detekce. Naproti tomu naměřené množství GCM1 mRNA 
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v buňkách transientně i stabilně transfekovaných GCM1-pcDNA4/TO bylo o několik 

řádů vyšší. V porovnání s hodnotami naměřenými v placentě byla pozorována vyšší 

hladina pouze při transientní transfekci buněk vektorem GCM1-pcDNA4/TO, kdy byla 

vyšší téměř 13 x. Z výsledků vyplývá, že vytvořený vektor je na úrovni mRNA funkční. 

 

 

Obr. 19: Exprese GCM1 na úrovni mRNA. Exprese GCM1 na úrovni mRNA v buňkách 

HCT1
-
3B

- 
 transientně transfekovaných vektory GCM1-pcDNA4/TO (= GCM1-transientní 

transfekce 2d) a  pcDNA4/TO (= kontrola-transientní transfekce 2d) a buňkách stabilně 

transfekovaných vektory GCM1-pcDNA4/TO (= GCM1-stabilní transfekce) a pcDNA4/TO (= 

kontrola-stabilní transfekce). Pro srovnání je v grafu uvedeno i množství GCM1 mRNA 

v placentě.  Transientní transfekce i analýza stabilně transfekovaných buněk byla provedena 

dvakrát. Každé měření bylo provedeno ve třech paralelách. U každého vzorku je znázorněna 

směrodatná odchylka průměru. 

 

Vzhledem k faktu, že v buňkách HCT1
-
3B

-
 je promotorová oblast lokusu 

ERVWE1 hypermethylovaná, byly buňky stabilně transfekované vektory GCM1-

pcDNA4/TO a pcDNA4/TO kultivovány s 5-azacytidinem a forskolinem po dobu 3 a 6 

dnů. 5-azacytidin je demethylační činidlo – v nízké koncentraci inhibuje funkci DNA 

methyltransferas, ve vysoké koncentraci se integruje do DNA či RNA a způsobuje 

buněčnou smrt. Forskolin pak funguje jako aktivátor exprese Syncytinu-1. V takto 

připravených buňkách bylo opět měřeno množství GCM1 na úrovni mRNA pomocí 

kvantitativní RT-PCR (obrázek 20 - tabulka P2 s výchozími hodnotami je uvedena 

v příloze). Pouze u buněk stabilně transfekovaných GCM1-pcDNA4/TO kultivovaných 
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s 5-azacytidinem po dobu 3 dnů se projevil aditivní efekt 5-azacytidinu zvýšenou 

hladinou mRNA GCM1. Tato exprese je skoro 2 x vyšší než v placentě a o několik řádů 

vyšší než v kontrolních buňkách s 5-azacytidinem po 3 dny. Po šesti dnech s 5-

azacytidinem exprese GCM1 opět klesla. Forskolin nevykazuje žádný vliv na expresi 

GCM1. Ze získaných výsledků je tedy zřejmé, že v buňkách stabilně transfekovaných 

GCM1-pcDNA4/TO kultivovaných s 5-azacytidinem  po 3 dny, bylo dosaženo hladiny 

mRNA GCM1 vyšší než v placentě.  

 

Obrázek 20: Znázornění exprese GCM1 na úrovni mRNA. Exprese byla měřena 

v HCT1
-
3B

-
 buňkách stabilně produkující GCM1-pcDNA4/TO (= GCM1) a pcDNA4/to (= 

kontrola). K buňkám byl přidán na 3 a 6 dnů 5-azacytidin (= 5-aza) a forskolin (= F). Pro 

srovnání je v grafu uvedena i exprese GCM1 v placentě a zkoumaných vzorků bez 5-azacytidinu 

a forskolinu. Měření byla provedena ve třech paralelách. U každého vzorku je znázorněna 

směrodatná odchylka průměru. 

5.1.4 Analýza vlivu transkripčního faktoru GCM1, 5-azacytidinu a  forskolinu na 

expresi a sestřih ERVWE1 

 

 Vzhledem k faktu, že přítomnost transkripčního faktoru GCM1 by měla vést 

k vyšší produkci Syncytinu-1 a následné fúzi buněk placenty (Yu et al., 2002), byla 

analyzována pomocí kvantitativní RT-PCR produkce úplně sestřižené a nesestřižené 

formy ERVWE1. Exprese syncytinu-1 byla měřena v buňkách HCT1
-
3B

-
 stabilně 

transfekovaných vektory GCM1-pcDNA4/TO a pcDNA4/TO a v těchto buňkách 

kultivovaných s 5-azacytidinem a forskolinem po 3 a 6 dnů. Zároveň byla pro 
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porovnání analyzována i exprese v placentě. Naměřené hodnoty jsou znázorněny na 

obrázku 21 (tabulka P3 s výchozími hodnotami je uvedena v příloze). Z hodnot v grafu 

je patrné, že buňky stabilně transfekované GCM1-pcDNA4/TO a kultivované s 5-

azacytidinem po 3 dny mají nejvyšší produkci ERVWE1, a to jak sestřižené, tak i 

nesetřižené formy. Detekovaná exprese je přibližně 2 x vyšší než v kontrolních buňkách 

s 5-azacytidinem po 3 dny. Přítomnost forskolinu po 3 a 6 dnů ani 5-azacytidin po dobu 

6 dnů nezvýšila expresi syncytinu-1. Nicméně ze srovnání produkce syncytinu-1 v 

analyzovaných vzorcích s placentou vyplývá, že zde naměřené hladiny sestřižené a 

nesestřižené formy ERVWE1 jsou zanedbatelné. 

Z výsledků vyplývá, že samotná nadprodukce transkripčního faktoru GCM1 

není dostatečná pro významnou indukci exprese Syncytinu-1. Přítomnost 

demethylačního činidla 5-azacytidinu vedla k malému zvýšení produkce sestřižené i 

nesestřižené formy ERVWE1, nicméně tato exprese je ve srovnání s množstvím obou 

forem detekovaným v placentě zanedbatelná. 

Obr. 21: Shrnutí exprese sestřižené a nesestřižené formy transkriptu ERVWE1.Černé 

sloupce znázorňují sestřiženou formu, bílé nesestřiženou formu transkriptu. Analýza byla 

provedena v buňkách stabilně transfekovaných vektory GCM1-pcDNA4/TO (= GCM1) a 

pcDNA4/TO (= kontrola) a v těchto buňkách vystavených působení 5-azacytidinu (= 5-aza) a 

forskolinu (= F) po 3 a 6 dnů. Pro srovnání je uvedena i produkce obou forem syncytinu-1 

v placentě. Měření bylo provedeno ve třech paralelách. U každého vzorku je znázorněna 

směrodatná odchylka průměru. 
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5.1.5 Analýza vlivu transkripčního faktoru GCM1, 5-azacytidinu a forskolinu na 

promotorovou oblast lokusu ERVWE1 

 

Pro analýzu vlivu nadexprese transkripčního faktoru GCM1, demethylačního 

činidla 5-azacytidinu a aktivátoru exprese syncytinu-1 forskolinu bylo provedeno 

bisulfitové sekvenování promotorové oblasti ERVWE1. Výsledky analýzy jednotlivých 

vzorků jsou zobrazeny na obrázku 22. Přítomnost forskolinu po dobu 3 dnů neměla vliv 

na methylaci DNA promotorové oblasti ERVWE1. Stejně tak DNA promotorové oblasti 

buněk stabilně nadprodukujících GCM1 i buněk kontrolních byla ve všech 

analyzovaných vzorcích hypermethylovaná. Ani 5-azacytidin přítomný po 3 dny neměl 

vliv na methylaci DNA promotorové oblasti buněk stabilně nadexprimujících GCM1. U 

kontrolních buněk k částečné demethylaci DNA došlo, ale i tak je zde naměřený stupeň 

methylace DNA poměrně vysoký. Přítomnost obou látek po 6 dnů také nevedla 

k demethylaci DNA promotorové oblasti. Celkově tedy ani nadprodukce GCM1 a 

současná kultivace buněk s  5-azacytidinem a forskolinem nevedla k demethylaci DNA 

promotorové oblasti lokusu ERVWE1, což odpovídá pouze zanedbatelnému zvýšení 

exprese syncytinu-1 na úrovni mRNA. 
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Obr. 22: Znázornění methylačních vzorců promotorové oblasti ERVWE1. Každý řádek 

představuje jeden analyzovaný klon, každé kolečko CpG dinukleotid. Plné kolečko znázorňuje 

methylovaný cytosin v CpG dinukleotidu, prázdné kolečko nemethylovaný cytosin. Nad každým 

methylačním vzorcem je uveden název analyzovaného vzorku a v závorce procento 

methylovaných CpG z celkového počtu CpG v ve zkoumané oblasti. Levou část obrázku tvoří 

buňky, které stabilně nadexprimují GCM1-pcDNA4/TO, pravou část kontrolní buňky stabilně 

produkující pcDNA4/TO. 

5.1.6 Analýza vlivu transkripčního faktoru GCM1, 5-azacytidinu a  forskolinu na 

expresi syncytinu-2 na úrovni mRNA 

 

Vzhledem k možnému vlivu transkripčního faktoru GCM1 i na expresi z lokusu 

ERVFRDE1 a stupeň methylace DNA jeho promotorové oblasti (Liang et al., 2010), 

byla analyzována také exprese sestřižené a nesestřižené formy mRNA syncytinu-2 

GCM1 (79%) pcDNA4/TO (77%) 

GCM1 5-aza 3d (78%) 

GCM1 F 3d (88%)  pcDNA4/TO  F 3d (82%) 

pcDNA4/TO  5-aza 3d (57%) 

GCM1 F 6d (88%) pcDNA4/TO F 6d (81%) 

GCM1 5-aza 6d (80%) pcDNA4/TO 5-aza 6d (69%) 
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pomocí kvantitativní RT-PCR. K analýze byly opět použity buňky HCT1
-
3B

-
 stabilně 

transfekované vektorem GCM1-pcDNA4/TO, kontrolní buňky transfekované vektorem 

pcDNA4/TO a tyto buňky kultivované s 5-azacytidinem a forskolinem po dobu 3 a 6 

dnů. Výsledky měření jsou shrnuty na obrázku 23 (tabulka P4 s výchozími hodnotami je 

uvedena v příloze). Pro srovnání je uvedena i exprese obou forem syncytinu-2 

v placentě. Produkce sestřižené formy syncytinu-2 byla ve všech analyzovaných 

vzorcích v podstatě zanedbatelná a mezi jednotlivými vzorky se příliš nelišila. Přidání 

forskolinu a 5-azacytidinu po dobu 3 dnů vedlo ke zvýšení hladiny nesestřižené formy. 

Nicméně i zde je naměřená hladina ve srovnání s hodnotami naměřenými v placentě 

velmi nízká. Z provedené analýzy vyplývá, že samotná nadprodukce transkripčního 

faktoru GCM1 není dostatečná k indukci exprese Syncytinu-2. Expresi nezvýšila ani 

přítomnost demethylačního činidla 5-azacytidinu a forskolinu. 

 

Obr. 23: Znázornění exprese sestřižené a nesestřižené formy transkriptu syncytinu-2. 

Černé sloupce znázorňují produkci sestřižené formy, bílé nesestřižené formy. Produkce 

syncytinu-2 na úrovni mRNA byla analyzována v buňkách stabilně transfekovaných GCM1-

pcDNA4/TO (= GCM1) a pcDNA4/TO (= kontrola) a těchto buňkách kultivovaných s 5-

azacytidinem (= 5-aza) a forskolinem (= F). Pro srovnání je uvedeno množství obou forem 

syncytinu-2 naměřené v placentě. Měření bylo provedeno ve třech paralelách. U každého 

vzorku je znázorněna směrodatná odchylka průměru. 
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5.2 Kvantifikace exprese ERVWE1 v nádorech zárodečných buněk. 

 

Ve vzorcích nádorů (seminomy, smíšené maligní germinální nádory, lymfomy a 

endometriální karcinomy) a kontrolách byla analyzována hladina exprese ERVWE1 na 

úrovni mRNA, sestřižené i nesestřižené formy transkriptu. Vzorky endometriálních 

karcinomů byly analyzovány kvůli pozorované expresi syncytinu-1 (Strick et al., 2007). 

Lymfomy, konkrétně pak vzorky Hodgkinových lymfomů, byly vybrány z toho důvodu, 

že stejně jako u seminomů zde byly pozorovány fúze buněk (Kuppers and Hansmann, 

2005). Nicméně fúze buněk pozorované v seminomech (Miettinen et al., 1985) zdaleka 

neprobíhají v takovém rozsahu jako v placentě a nemusí být způsobeny Syncytinem-1.  

Významně zvýšená exprese sestřižené i nesestřižené formy ERVWE1 byla 

detekována v seminomech a některých smíšených maligních germinálních nádorech 

(konkrétně pak v těch se seminomovou složkou) ve srovnání s kontrolami (obrázek 24 a 

25). Nicméně hladina sestřižené a nesestřežené formy ERVWE1 u smíšených 

germinálních nádorů se seminomovou složkou nekoreluje s procentem seminomové 

složky v nádoru. Například vzorek T67t obsahuje pouze 25 % seminomové složky, ale 

hladina exprese sestřižené formy ERVWE1 je zde vyšší než ve vzorku T42t, který je 

tvořen seminomem z 65 %. V lymfomech byla hladina syncytinu-1 velmi nízká 

(obrázek 26). Ve vzorcích endometriálních karcinomů byla detekována pouze velmi 

slabá exprese, jak sestřižené tak i nesestřižené formy ERVWE1 (obrázek 26). Pro 

srovnání, v placentě bylo detekováno přibližně 900 % POLR2A sestřižené formy a 

100 % nesestřižené formy ERVWE1. Nejvyšší hodnoty naměřené u endometriálních 

karcinomů jsou u sestřižené formy téměř 1 000 x nížší, u nesestřižené formy ERVWE1 

asi 10 x nížší. Výchozí hodnoty použité pro vytvoření uvedených grafů jsou součástí 

přílohy – tabulky P5, P6 a P7. Z výsledků vyplývá, že v seminomech a smíšených 

maligních germinálních nádorech se seminomovou složkou je produkce sestřižené i 

nesestřižené formy ERVWE1 zvýšena ve srovnání s kontrolami. 
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Obr. 24: Znázornění exprese syncytinu-1 na úrovni mRNA v seminomech. Černé 

sloupce znázorňují produkci sestřižené formy, bílé nesestřižené formy transkriptu ERVWE1. 

Každý analyzovaný vzorek je označen pořadovým číslem a značkou t, pokud se jedná o 

nádorovou tkáň, h pokud se jedná o kontrolní tkáň. Měření byla provedena ve třech paralelách. 

U každého vzorku je znázorněna směrodatná odchylka průměru. 
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Obr. 25: Znázornění exprese syncytinu-1 na úrovni mRNA ve smíšených maligních 

germinálních nádorech. Černé sloupce znázorňují produkci sestřižené formy, bílé nesestřižené 

formy transkriptu. Každý analyzovaný vzorek je označen pořadovým číslem a značkou t, pokud 

se jedná o nádorovou tkáň, h pokud se jedná o kontrolní tkáň. Všechna měření byla provedena 

ve třech paralelách. U každého vzorku je znázorněna směrodatná odchylka průměru. 
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Obr. 26: Znázornění exprese syncytinu-1 na úrovni mRNA. A – kontrolní varlata, B – 

lymfomy a C – endometriální karcinomy. Černé sloupce znázorňují produkci sestřižené formy, 

bílé nesestřiženou formu transkriptu ERVWE1. Každý analyzovaný vzorek je označen 

pořadovým číslem a značkou t, pokud se jedná o nádorovou tkáň, h pokud se jedná o kontrolní 

tkáň. Všechna měření byla provedena ve třech paralelách. U každého vzorku je znázorněna 

směrodatná odchylka průměru. 
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5.3 Analýza možného mechanismu demethylace DNA promotoru ERVWE1 

v nádorech zárodečných buněk. 

5.3.1 Analýza produkce TET1, TET2 a TET3 na úrovni mRNA v nádorech 

zárodečných buněk 

 

Z předchozích měření provedených v naší laboratoři vyplývá, že v nádorech 

zárodečných buněk, zejména pak seminomech, je hladina methylace DNA promotorové 

oblasti ERVWE1 oproti nenádorovým kontrolám snížena (obrázek P1 v příloze, 

Kateřina Trejbalová, nepublikovaná data). Stupeň methylace DNA promotorové oblasti 

ERVWE1 v seminomech se pohybuje mezi 38 až 100 %, kdežto v  kontrolách mezi 82 

až 100 %. V seminomech tedy není pozorována stejná míra hypomethylace DNA 

promotorové oblasti ERVWE1 jako v placentě. I mírná demethylace ale může hrát 

důležitou roli. Bylo zjištěno, že na DNA promotorové oblasti ERVWE1 je přítomen 5-

hydroxymethylcytosin (Kateřina Trejbalová, nepublikovaná data). Enzymy TET by se 

mohly podílet na demethylaci  DNA promotorové oblasti i v seminomech. Navíc, 

enzymy TET hrají důležitou roli během vývoje zárodečných buněk. Z těchto zmíněných 

důvodů byla ve zkoumaných vzorcích nádorů a kontrol analyzována hladina enzymů 

TET1, TET2 a TET3 na úrovni mRNA. 

Hladina demethylačního enzymu TET1 byla v seminomech a smíšených 

maligních germinálních nádorech se seminomovou složkou vyšší, než v kontrolách 

(obrázek 27 a 28). Opět zde není korelace mezi procentem seminomové složky nádoru a 

hladinou mRNA TET1. Například nejvyšší hladina mRNA TET1 byla naměřena 

ve vzorku T20t, kteý obsahuje 10 % seminomové složky. Naproti tomu výrazně nižší 

hladina mRNA TET1 byla detekována ve vzorku T30t, který je seminomem tvořen ze 

70 %. Exprese TET1 enzymu v lymfomech a endometriálních karcinomech byla velmi 

nízká. Výchozí hodnoty použité pro vytvoření uvedených grafů jsou součástí přílohy – 

tabulky P8 a P9. Analýza produkce TET2 (obrázek 29 a 30) a TET3 (obrázek 31 a 32) 

enzymů neodhalila podobně markantní rozdíl mezi nádorovou a kontrolní tkání jako u 

TET1. Výchozí hodnoty použité pro vytvoření uvedených grafů jsou součástí přílohy – 

tabulky P10 a P11. Z výsledků tedy vyplývá, že v seminomech a smíšených maligních 

germinálních nádorech se seminomovou složkou je produkce enzymu TET1 na úrovni 

mRNA vyšší než v kontrolách. 
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Obr. 27: Exprese TET1 na úrovni mRNA v seminomech. Každý analyzovaný vzorek je 

označen pořadovým číslem a značkou t, pokud se jedná o nádorovou tkáň, h pokud se jedná o 

kontrolní tkáň. Všechna měření byla provedena ve třech paralelách. U každého vzorku je 

znázorněna směrodatná odchylka průměru. 
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Obr. 28: Exprese enzymu TET1 na úrovni mRNA. A – smíšené maligní germinální 

nádory, B – kontrolní varlata, C – lymfomy, D – endometriální karcinomy. Každý analyzovaný 

vzorek je označen pořadovým číslem a značkou t, pokud se jedná o nádorovou tkáň, h pokud se 

jedná o kontrolní tkáň. Všechna měření byla provedena ve třech paralelách. U každého vzorku 

je znázorněna směrodatná odchylka průměru. 
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Obr. 29: Exprese enzymu TET2 na úrovni mRNA. A – seminomy, B – smíšené maligní 

germinální  nádory, C – kontrolní varlata. Každý analyzovaný vzorek je označen pořadovým 

číslem a značkou t, pokud se jedná o nádorovou tkáň, h pokud se jedná o kontrolní tkáň. 

Všechna měření byla provedena ve třech paralelách. U každého vzorku je znázorněna 

směrodatná odchylka průměru. 
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Obr 30:  Exprese enzymu TET2 na úrovni mRNA. A – lymfomy, B – endometriální 

karcinomy. Každý analyzovaný vzorek je označen pořadovým číslem a značkou t, pokud se 

jedná o nádorovou tkáň, h pokud se jedná o kontrolní tkáň. Všechna měření byla provedena ve 

třech paralelách. U každého vzorku je znázorněna směrodatná odchylka průměru. 
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Obr. 31: Exprese enzymu TET3 na úrovni mRNA. A – seminomy, B – smíšené maligní 

germinální nádory, C – kontrolní varlata. Každý analyzovaný vzorek je označen pořadovým 

číslem a značkou t, pokud se jedná o nádorovou tkáň, h pokud se jedná o kontrolní tkáň. 

Všechna měření byla provedena ve třech paralelách. U každého vzorku je znázorněna 

směrodatná odchylka průměru. 
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Obr. 32: Exprese Exprese enzymu TET3 na úrovni mRNA. A – lymfomy, B – 

endometriální nádory, C – kontrolní varlata. Každý analyzovaný vzorek je označen pořadovým 

číslem a značkou t, pokud se jedná o nádorovou tkáň, h pokud se jedná o kontrolní tkáň. 

Všechna měření byla provedena ve třech paralelách. U každého vzorku je znázorněna 

směrodatná odchylka průměru. 

 

Pomocí Wilcoxon Mann-Whitneyova testu byla analyzována statistická 

signifikance rozdílů mezi naměřenými hodnotami dat. Statistická analýza byla 

provedena pouze v případě sestřižené a nesestřižené formy ERVWE1 a exprese TET1 

enzymu a to pouze u vzorků seminomů. U dalších skupin vzorků analýzy enzymu TET1 

a TET2 a TET3 enzymů obecně nebyla statistická analýza provedena kvůli velmi 

malému množství dat. Statisticky signifikantní rozdíly byly naměřeny mezi expresí 

sestřižené (p = 0,0002) i nesestřižené formy (p = 0,0006) ERVWE1 v seminomech 

oproti kontrolám. Stejně tak statisticky signifikantní rozdíl existuje i mezi expresí TET1 

v seminomech  proti kontrolám (p = 0,0004). Výsledky tedy potvrzují statisticky 

signifikantní rozdíly mezi produkcí sestřižené i nesestřižené formy ERVWE1 
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v seminomech na úrovni mRNA ve srovnání s  kontrolami a u stejných vzorků i rozdíl 

v produkci TET1 enzymu na úrovni mRNA. 

5.3.2 Konstrukce expresního vektoru s kódující sekvencí TET1 

5.3.2.1 Klonování TET1 

Pro amplifikaci kódující sekvence TET1 enzymu byla použita cDNA připravená 

z nádoru T20t. Vzhledem k velikosti celého transkriptu, 6 555 bp, byla PCR reakce 

rozdělena na dvě části: TET1A – 3 889 bp a TET1B – 2 666 bp (obrázek 33). Část 

TET1A obsahuje iniciační kodón pocházející z buněčného TET1, část TET1B obsahuje 

terminační kodón taktéž z buněčného TET1. RV primer použitý pro klonování TET1A a 

FW primer použitý pro klonování TET1B obsahují EcoRV restrikční místo, které pak 

bylo použito pro spojení obou sekvencí. Toto EcoRV místo je součástí buněčného 

TET1. 

 

 

Obr. 33: Schématické znázornění klonování TET1. Gen kódující enzym TET1 se nachází 

na chromosomu 10. Obdélníky jsou znázorněny exony – černě kódující a bíle nekódující. Čárou 

je znázorněna okolní genomová DNA. Šipky představují primery použité k amplifikaci. 

  

Obě přípravené části TET1 byly separátně vloženy do plazmidu pGEM-T Easy a 

sekvenovány. Poté byly spojeny TET1A a TET1B v pGEM-T Easy vektoru (celkově 

TET1-pGEM-T Easy) využitím EcoRV míst přítomných v primerech použitých pro 

amplifikaci kódující sekvence. Z vektoru pGEM-T Easy byla sekvence TET1 vložena 

do expresního vektoru pcDNA3 použitím NotI restrikčních míst, které jsou součástí 

MCS vektoru pGEM-T Easy.  
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 Vzhledem k faktu, že vybraná NotI místa jsou stejná, bylo nutné najít klon 

obsahující TET1 ve správné orientaci, tedy ve směru transkripce expresního vektoru. 

Orientace byla zjištěna pomocí restrikčního štěpení enzymy BamHI a BglII. Při vložení 

TET1 fragmentu ve směru transkripce vektoru byly po štěpení enzymem BamHI 

získány fragmenty 1 071  bp a 8 334 bp, po štěpení BglII fragmenty 671 bp, 2 284 bp a 

6 450 bp. Byla vybránana jedna kolonie TET1-pcDNA3 s fragmentem vloženým ve 

správné orientaci. Byl připraven expresní vektor s kódující sekvencí enzymu TET1. 

 

5.3.2.2 TET1 x TET1kr 

Při sekvenaci bylo zjištěno, že část TET1B osahuje 87 bp navíc oproti sekvenci 

uvedené v databázi Ensembl (TET1-001 ENST00000373644). Vzhledem k poloze této 

sekvence mezi osmým a devátým exonem byla nazvána E8-M (obrázek 34). Tato krátká 

sekvence má 86% homologii s TET1 pseudogenem (obrázek P2 v příloze). Přítomnost 

E8-M nemění čtecí rámec a dokonce obsahuje na svých krajích báze AG – GT, což je 

charakteristické pro sestřihová místa exonů. Navíc, sekvence E8-M se nachází 

v katalytické doméně enzymu TET1, takže by její přítomnost mohla mít vliv na funkci 

proteinu. Na základě zmíněných vlastností by mohl být E8-M alternativním exonem 

TET1.  

 

Obr. 34: Schématické znázornění genu kódujícího enzym TET1. Gen kódující enzym 

TET1 se nachází na chromosomu 10. Je tvořen dvanácti exony (znázorněno obdélníky). Černé 

obdélníky představují kódující exony, bílé nekódující. Červeně je znázorněn objevený 

alternativní exon E8-M. 

 

Na základě existence tohoto alternativního exonu, byly analyzovány vybrané 

buněčné linie a nádory, jestli zde není přítomna formu prezentovaná v databázích, tedy 

bez sekvence E8-M. Pomocí PCR reakce byly analyzovány různé vzorky na přítomnost 

E8-M. Byly detekovány dva produkty – delší fragment o velikosti 227 bp, kde je 

přítomen E8-M, a kratší fragment o velikosti 139 bp, bez E8-M. K analýze bylo 

vybráno 20 vzorků cDNA, mezi kterými byly vzorky nádorů T7t a T7h, T10t a T10h, 

T11, T12t a T12h, T13t a T13h, T14, T20t a T20h a T23, buněčná linie BeWo, placenta, 

kosterní sval, mozek, mozeček, buněčná linie Daoy a Jurkat. PCR analýza byla 
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provedena v duplikátech, výsledek je na obrázku 35. V žádném z analyzovaných vzorků 

nebyla převaha formy bez E8-M. Bylo zjištěno, že E8-M se vykytuje ve všech 

analyzovaných vzorcích, ale vzorky se mezi sebou liší množstvím mRNA s E8-M a bez 

E8-M. Poměr mezi mRNA s E8-M a bez E8-M by mohl být tkáňově specifický. 

 

Obr. 35: Analýza dvou sestřihových variant TET1 transkriptu lišících se v přítomnosti 

87 bp dlouhého fragmentu E8-M. V přítomnosti tohoto exonu je detekován fragment délky 227 

bp, pokud chybí tak 139 bp. 1 – T20t, 2 – T20h, 3 – T10t, 4 – T10h, 5 – T23t, 6 – T24t, 7 – T12t, 

8 – T12h, 9 – BeWo, 10 – placenta, 11 – T11h, 12 – T14h, 13 – T12t, 14 – T13h, 15 – T7t, 16 – 

T7h, 17 – kosterní sval, 18 – mozek, 19 – mozeček, 20 – Daoy, 21 – Jurkat. Bylo analyzováno 

celkově 20 různých vzorků v duplikátech.  

 

Ze zkoumaných vzorků byla vybrána buněčná linie Daoy pro klonování 

sekvence TET1Bkr, která na rozdíl od TET1B nemá exon E8-M. Výroba TET1Bkr byla 

provedena stejným způsobem jako TET1B. Na konec byl TET1Bkr spojen s TET1A, za 

vzniku expresního vektoru TET1kr-pcDNA3.  

 

5.3.2.3 Transfekce buněk TET1-pcDNA3 a TET1kr-pcDNA3 

Pro transfekční pokusy byla opět vybrána nádorová buněčná linie HCT1
-
3B

-
. 

Tentokrát byla provedena pouze transientní transfekce. Buněčná linie byla 

transfekována expresní vektory TET1-pcDNA3, TET1kr-pcDNA3. Jako negativní 

kontrola posloužil samotný vektor pcDNA3. Po dvou dnech byly transfekované buňky 

izolovány pro analýzu produkované RNA a proteinů. 
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5.3.2.4 Analýza produkce TET1 enzymu na úrovni mRNA 

Produkce mRNA enzymu TET1 byla analyzována pomocí kvantitativní RT-

PCR. Exprese byla detekována v transientně transfekovaných buňkách HCT1
-
3B

-
TET1-

pcDNA3, HCT1
-
3B

-
TET1kr-pcDNA3 a v HCT1

-
3B

-
pcDNA3 jako negativní kontrole. 

Naměřené hodnoty exprese TET1 jsou na obrázku 36 (tabulka P12 s výchozími 

hodnotami je uvedena v příloze). Produkce TET1 v buňkách nadprodukujících TET1-

pcDNA3 byla přibližně 130 x vyšší než v buňkách kontrolních. Produkce TET1 

v buňkách nadprodukujících TET1kr-pcDNA3 byla téměř 13 x vyšší než v buňkách 

kontrolních. Produkce TET1 v buňkách transfekovaných TET1-pcDNA3 byla skoro 

10 x vyšší než v buňkách transfekovaných  TET1kr-pcDNA3. Vyrobené vektory jsou 

tedy na úrovni mRNA funkční. 

 

Obr. 36: Shrnutí exprese TET1 na úrovni mRNA v transientně transfekovaných buňkách 

HCT1
-
3B

- 
TET1-pcDNA3 (= TET1), TET1kr-pcDNA3 (= TET1 kr) a pcDNA3 (= kontrola). 

Transientní transfekce probíhala 2 dny. Transientní transfekce byla provedena dvakrát. 

Všechna měření byla provedena ve třech paralelách. U každého vzorku je znázorněna 

směrodatná odchylka průměru. 

 

5.3.2.5 Analýza exprese enzymu TET1 na úrovni proteinu 

Pomocí Western blotu byla detekována přítomnost TET1 na úrovni proteinů. Pro 

analýzu byly použity buňky HCT1
-
3B

-
 transientně transfekované vektory TET1-

pcDNA3, TET1kr-pcDNA3 a pcDNA3 jako kontrola. Protein TET1 má dle databáze 

UniProt velikost 235 kDa. Výsledný Western blot je prezentován na obrázku 37. 

Množství proteinu bylo odhadnuto z výsledku Western blotu a nanášky proteinového 
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lyzátu. V buňkách transientně trasfekovaných TET1-pcDNA3 a TET1kr-pcDNA3 bylo 

detekováno asi 2 x větší množství TET1 proteinu než v kontrolních buňkách transientně 

transfekovaných vektorem pcDNA3. Protein, o kterém se předpokládá, že by měl 

představovat TET1, má menší velikost než 235 kDa. Pomocí Western blotu byl 

detekován protein TET1, i když o menší velikosti, než se předpokládalo. 

 

Obr. 37: Exprese TET1 na proteinové úrovni. A – detekce enzymu TET1 na filmu, B – 

nanáška proteinového lyzátu. 1 – TET1-pcDNA3, 2 – TET1kr-pcDNA3, 3 – pcDNA3. 

5.3.3 TET1 x TET1 pseudogen 

 

Vzhledem k existenci pseudogenu TET1 (TET1P1), který je přítomen na 

chromosomu 13 a se kterým má delší forma TET1 společný exon E8-M, byla 

analyzována exprese TET1P1. Cílem bylo zjistit, zda dochází k expresi TET1P1 na 

úrovni mRNA. Pro srovnávací analýzu byly použity primery TET1 – kvant FW a RV 

pro detekci exprese TET1 a specifické primery TET1P1exclusive2 W a RV pro 

TET1P1. Nejde zde o přesnou kvantifikaci, pouze o srovnání cyklů, ve kterých došlo 

k detekci přítomnosti TET1/TET1P1 produktu pomocí PCR. Jedná se tedy o čistě 

orientační srovnání. V tabulce 4 jsou uvedeni zástupci ze skupin seminomů, smíšených 

maligních germinálních nádorů, kontrolních varlat a dalších vybraných vzorků. Přesné 

hodnoty cyklů, ze kterých byla tabulka připravena, jsou součástí přílohy P13. Z tabulky 

vyplývá, že nádorová tkáň seminomů a smíšených maligních germinálních nádorů 

produkuje vyšší množství TET1 na úrovni mRNA a kromě T13t malé, ale přesto 

 1             2               3  1          2            3 

A  B  
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detekovatelné množství TET1P1. Kontroly produkují téměř nedetekovatelné množství 

TET1 i TET1P1. Buněčná linie BeWo obsahuje poměrně vysokou hladinu TET1 a 

nízkou hladinu TET1P1, buňky placenty a HeLa buňky produkují malé množství TET1 

a nedetekovatelné množství TET1P1. Z výsledků tedy vyplývá, že ke slabé, ale přesto 

detekovatelné expresi TET1P1 dochází. 

 

Tabulka 4: Shrnutí exprese TET1 a TET1P1. Značky uvedené v tabulce: +++ = detekce 

přítomnosti dané sekvence do cyklu 28, ++ = detekce do cyklu 31, + = detekce do cyklu 35, - = 

detekce nad cyklus 35. Exprese je srovnána i s produkcí RNA polymerasy II α v analyzovaných 

vzorcích.  

 

 TET1 TET1P1  TET1 TET1P1 

seminomy smíšené maligní germinální  nádory  

T7t +++ + T20t +++ - 

T7h + - T20h ++ - 

T10t +++ + T12t +++ + 

T10h + + T12h + + 

T13t +++ ++ kontrolní varlata  

T13h + - T11h - - 

   T18h + + 

BeWo +++ +    
placenta + -    
HeLa + -    

 

Po ověření, že použité primery jsou specifické pro TET1 či TET1P1 a tedy, že 

exprese TET1P1 nemůže zkreslovat naměřené výsledy exprese TET1, byla provedena 

PCR reakce a sekvenace. Pomocí primerů TET1 – kvant FW a RV (specifické pro 

TET1) byly analyzovány vzorky cDNA z nádoru T10t a cDNA z placenty, pomocí 

primerů TET1P1exclusive1 FW a RV a TET1P1exclusive2 FW a RV (specifické pro 

TET1P1) cDNA z nádoru T10t a chromosomální DNA z buněk HCT1
-
3B

-
. Vzniklé 

fragmenty byly vloženy do vektoru pGEM-T Easy a sekvenovány (po 20 sekvencích od 

každého fragmentu). Sekvenace stoprocentně prokázala, že primery TET1 – kvant jsou 

specifické čistě pro TET1 a primery TET1P1exclusive1 a 2 jsou specifické pro TET1P1 

v cDNA i chromosomální DNA. Tyto výsledky potvrzují specifitu používaných 

primerů. 
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6. Diskuze 
 

6.1 Analýza vlivu transkripčního faktoru GCM1 na transkripci ERVWE1 a 

demethylaci DNA jeho promotorové oblasti. 

 

Jak už bylo zmíněno v teoretickém úvodu, transkripční faktor GCM1 zvyšuje 

produkci Syncytinu-1 a následnou fúzi buněk placenty (Yu et al., 2002). Spolu se 

stupněm methylace DNA promotorové oblasti lokusu ERVWE1 a vznikem příslušné 

sestřihové varianty tohoto lokusu patří mezi prozatím známé regulátory exprese 

syncytinu-1. V této diplomové práci byl analyzován vliv transkripčního faktoru GCM1 

na demethylaci DNA promotorové oblasti ERVWE1 v neplacentálních buňkách. Bylo 

také zkoumáno, zda jsou nadprodukce proteinu GCM1 a demethylace DNA pomotorové 

oblasti ERVWE1 dostačující pro indukci exprese syncytinu-1 v neplacentálních tkáních. 

Z tohoto důvodu byl sledován vliv ektopické exprese proteinu GCM1 na produkci 

syncytinu-1 na úrovni mRNA.  

Bylo ověřeno, že v buňkách HCT1
-
3B

-
 transientně transfekovaných expresním 

vektorem GCM1-pcDNA4/TO je detekovaná exprese GCM1 na úrovni mRNA o 

několik řádů vyšší než v buňkách kontrolních. Navíc je zde naměřená hladina mRNA 

GCM1 vyšší než v placentě.  

V buňkách stabilně transfekovaných vektorem GCM1-pcDNA4/TO byla exprese 

GCM1 na úrovni mRNA také o několik řádů vyšší než v buňkách kontrolních. Ale na 

rozdíl od transientní transfekce stejným vektorem nedosahovala hladiny GCM1, která 

byla detekována v placentě.  

Výrazně nižší hladinu mRNA GCM1 při stabilní transfekci oproti transientní 

transfekci je možné vysvětlit cytotoxicitou ektopicky exprimovaného transkripčního 

faktoru GCM1. V buněčné kultuře buněk nadprodukujících GCM1 byly pozorovány 

odumírající buňky a celkově tato buněčná populace rostla pomaleji než kontrolní. Je 

tedy možné, že vysoká hladina GCM1 selektuje buňky, které produkují velké množtví 

tohoto transkripčního faktoru a v kultuře zůstávají pouze ty, které jej produkují na nižší 

hladině. Zejména selekce pro stabilní expresi GCM1 může vést k přerůstání buněk, 

které produkují méně proteinu. To podporuje i pozorování, že u buněk stabilně 

transfekovaných GCM1-pcDNA4/TO  se postupně snižovalo zastoupení odumírajících 

buněk a růst buněk se oproti kontrole zpomalil. 
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Byla také analyzována produkce transkripčního faktoru GCM1 na proteinové 

úrovni (obrázek P3 v příloze). Z obrázku je patrné, že jak u transientní, tak i u stabilní 

transfekce je rozdíl mezi buňkami transfekovanými GCM1-pcDNA4/TO a kontrolními 

buňkami transfekovanými pcDNA4/TO – a to alespoň dvojnásobný. Velmi důležité je 

pro srovnání exprese detekovaného proteinu srovnat nejen samotný výsledek Western 

blotu, ale také velikost nanášky proteinového lyzátu. Rozporuplný je výsledek exprese 

proteinu GCM1 v buňkách HCT1
-
3B

-
 samotných, kde byla detekovaná hladina nižší než 

v buňkách transfekovaných kontrolním vektorem pcDNA4/TO. Prozatím není jisté, zda 

je tento rozpor pozorovaný pouze na proteinové úrovni, nikoli na úrovni mRNA, 

způsoben použitou protilátkou nebo jiným metodickým problémem. Přesto se díky 

pozorovanému cytotoxickému efektu v buněčné kultuře transfekované GCM1-

pcDNA4/TO předpokládá, že alespoň k nízké nadexpresi transkripčního faktoru GCM1 

na proteinové úrovni dochází. Nejedná se sice o hladinu exprese GCM1 jako v placentě, 

ale i tak je vyšší než v kontrolách. Z tohoto důvodu se pokračovalo v analýze vlivu 

tohoto proteinu na expresi ERVWE1. V publikacích týkajících se proteinu GCM1 se 

pro detekci jeho ektopické exprese využívá také proteinové značky produkované spolu 

s proteinem GCM1 (Nait-Oumesmar et al., 2000). Tento experimentální přístup bude 

v budoucnu testován. Další problém představují posttranslační modifikace. Jak bylo 

zmíněno v teoretické části, na proteinu GCM1 může docházet k velkému množství 

různých posttranslačních modifikací, ale pouze některé vedou ke vzniku funkčního 

GCM1. Shrnuto v (Chang et al., 2011). Prozatím neexistuje protilátka, která by 

umožnila rozlišit mezi funkčními a nefunkčními formami tohoto proteinu. Tedy i přes 

zmíněné problémy a rozpory se předpokládá, že k nízké nadexpresi proteinu GCM1 

dochází. 

Transkripční faktor GCM1 zvyšuje expresi Syncytinu-1 v placentě (Yu et al., 

2002). Proto byla analyzována produkce sestřižené a nesestřižené formy ERVWE1 

v buněčné linii HCT1
-
3B

-
 stabilně transfekované vektory GCM1-pcDNA4/TO a 

pcDNA4/TO. Exprese obou forem transkriptu ERVWE1 byla velmi nízká, téměř na 

hranici detekce. Dále byla analyzována methylace DNA v promotorové oblasti 

ERVWE1, kvůli potenciálnímu vlivu GCM1 na hladinu jeho methylace (Hitoshi et al., 

2011). Hladina methylace DNA promotoru byla v GCM1 nadprodukujících buňkách 

přibližně stejná jako v buňkách kontrolních. Tedy samotná nadexprese transkripčního 

faktoru GCM1, alespoň na proteinové úrovni, které zde bylo dosaženo, není dostačující 
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pro demethylaci DNA promotorové oblasti lokusu ERVWE1 ani pro indukci produkce 

syncytinu-1 v neplacentálních tkáních. 

Z důvodu přetrvávající poměrně vysoké methylace DNA promotoru ERVWE1 i 

při velmi nízké aktivitě DNA methytransferas v buněčné linii HCT1
-
3B

-
, byly k buňkám 

přidány dvě látky – 5-azacytidin, který způsobuje demethylaci DNA a forskolin, který 

funguje jako nespecifický aktivátor transkripce z lokusu ERVWE1. Z analýzy vyplývá, 

že působení 5-azacytidinu po 3 dny vedlo k nejvyšší hladině GCM1 na úrovni mRNA, a 

to v buňkách stabilně nadprodukujících GCM1. Transkripce GCM1 byla v tomto 

případě vyšší než v placentě. Vliv 5-azacytidinu po dobu 6 dnů a působení forskolinu po 

3 dny a 6 dnů hladinu GCM1 nijak nezvyšovalo. Naopak přítomnost forskolinu 

množství GCM1 na úrovni mRNA ještě snížilo. Jak už bylo zmíněno výše, 

hypomethylace genomové DNA buněčné linie HCT1
-
3B

-
 je způsobena nízkou aktivitou 

DNA methyltransferas. 5-azacytidin je schopen inhibovat funkci DNA 

methyltransferas.  Z předchozích experimentů provedených v naší laboratoři vyplynulo, 

že i tak je 5-azacytidin schopen, při vhodné koncentraci, která pro buňky není toxická, 

ještě více demethylovat genomovou DNA (Kateřina Trejbalová a Magda Matoušková, 

nepublikovaná data).  

Pokud jde o expresi z lokusu ERVWE1, i zde byla detekována nejvyšší hladina 

v buňkách nadprodukujících transkripční faktor GCM1 kultivovaných s 5-azacytidinem 

po 3 dny. Naměřená hladina obou forem ERVWE1 byla spíše na úrovni pozadí a byla o 

tři řády nižší než v placentě. Tento výsledek je v souladu s pozorováním, že nedochází 

k fúzi buněk v analyzované buněčné kultuře. V buňkách byla také zkoumána hladina 

methylace DNA promotorové oblasti ERVWE1. Z výsledků vyplývá, že ani přidání 

činidel 5-azacytidinu a forskolinu společně se zde dosaženou hladinou proteinu GCM1, 

není dostačující k demethylaci DNA promotoru ERVWE1 v neplacentálních tkáních. 

Nejnižší hladina methylace byla detekována v kontrolních buňkách HCT1
-
3B

-
 stabilně 

transfekovaných pcDNA4/TO, vystavených působení forskolinu po 3 dny. Ale ani tak 

se nejedná o stupeň demethylace, který byl pozorován v placentě (Gimenez et al., 2009; 

Matouskova et al., 2006). Tato zjištění jsou v souladu s minimální demethylací 

promotorové oblasti ERVWE1 kombinovaným účinkem limitních koncentrací 5-

azacytidinu a trichostatinu A (TSA) (Matouskova et al., 2006). Vzhledem k faktu, že 

HCT1
-
3B

-
 buňky mají i při výrazně snížené hladině celkové methylace DNA 

zachovanou poměrně vysokou methylaci DNA ERVWE1 promotorové oblasti, lze 

konstatovat, že methylace DNA promotorové oblasti tohoto endogenního retroviru je 
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velmi striktně regulována. Významnou roli zde může hrát chromatinová struktura 

tohoto lokusu a také vliv širšího genomového okolí. 

Přítomnost transkripčního faktoru GCM1 by měla mít také pozitivní efekt na 

produkci Syncytinu-2 (Liang et al., 2010). Proto byla ve zkoumaných vzorcích 

analyzována produkce sestřižené i nesestřižené formy syncytinu-2. Přítomnost vyšší 

hladiny GCM1 sice měla za následek vyšší produkci sestřižené formy syncytinu-2, 

nicméně opět ve srovnání s placentou je tato exprese téměř nulová.  

Z výsledků tedy vyplývá, že v neplacentálních tkáních není mírná nadexprese 

transkripčního faktoru GCM1 dostačující ani k demethylaci DNA promotorové oblasti 

ERVWE1 ani k produkci Syncytinu-1. Navíc ani nadprodukce GCM1 se současným 

použitím činidel 5-azacytidinu a forskolinu není dostačující pro indukci exprese 

Syncytinu-1. Musí tedy existovat ještě další faktory, které se podílejí na regulaci 

exprese Syncytinu-1. Stejně je tomu i v případě regulace exprese Syncytinu-2. Uvedená 

tvrzení platí při zde dosažené hladině proteinu GCM1 – při vyšší hladině může být 

výsledek odlišný. 

6.2 Kvantifikace exprese ERVWE1 v nádorech zárodečných buněk. 

 

I když se nepodařilo navodit expresi ERVWE1 v buňkách HCT1
-
3B

-
, 

z  předchozích analýzy provedené v naší laboratoři vyplynulo, že k expresi a účinnému 

sestřihu ERVWE1 na úrovni mRNA může docházet i v neplacentálních tkáních, 

konkrétně pak v seminomech. Analyzovaná sbírka nádorů čítala pouze 4 vzorky 

seminomů (Trejbalova et al., 2011), proto bylo nutné toto pozorování ověřit na 

reprezentativním počtu vzorků. Kromě seminomů byly analyzovány také smíšené 

maligní germinální nádory, lymfomy a endometriálních karcinomy.  

Celkově, i se zahrnutím předchozích vzorků, bylo analyzováno 22 vzorků 

seminomů, 13 vzorků smíšených maligních germinálních nádorů, 8 vzorků lymfomů, 6 

kontrolních varlat a 7 vzorků endometriálních karcinomů. 

K vysoké expresi syncytinu-1 dochází v seminomech ve srovnání s kontrolami. 

Rozdíly mezi produkcí sestřižené i nesestřižené mRNA ERVWE1 oproti kontrolám jsou 

významné i statisticky. Zvýšená exprese obou forem transkriptu ERVWE1 byla 

pozorována i u smíšených maligních germiálních nádorů se seminomovou složkou, ale 

k analýze byl pouze malý počet vzorků, což může vést k určitému zkreslení výsledků. 

Neplatilo zde, že by množství seminomové složky odpovídalo hladině exprese 
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syncytinu-1. Problém s malým počtem vzorků platí i u této skupiny bez seminomové 

složky – zde ale ve většině vzorků zvýšená produkce obou forem ERVWE1 nebyla 

pozorována. V případě lymfomů byla ve všech vzorcích detekována velice nízká 

exprese syncytinu-1. Překvapivý je výsledek u endometriálních karcinomů. 

V endometriálních karcinomech nebyla detekována exprese ERVWE1, což je v rozporu 

s daty publikovanými skupinou Reinera Stricka a jeho kolegů, kteří zde opakovaně 

detekovali zvýšenou hladinu syncytinu-1 pomocí kvantitativní RT-PCR (Strick et al., 

2007; Strissel et al., 2012). Autoři však v této práci nerozlišovali mezi sestřiženou a 

nesestřiženou formou. Byl proveden orientační přepočet dat naměřených 

v endometriálních karcinomech v naší laboratoři a v laboratoři Reinera Stricka. Pouze 

vzorek E58 dosahoval hladiny detekované ve zmíněných publikacích. Ale i tento 

vzorek, s nejvyšší naměřenou expresí sestřižené formy ERVWE1, má podle zde 

prezentovaných měření produkci na úrovni pozadí (Kateřina Trejbalová, nepublikovaná 

data). Vzhledem k faktu, že v analyzovaných vzorcích obsažených v této práci nejsou 

zdravá endometria a jedná se o různá stádia vývoje nádoru, ještě nemůže být tato 

rozdílnost zjištění úplně uzavřena. Nicméně podle dat získaných v této práci mají 

endometriální karcinomy zanedbatelnou expresi sestřižené i nesestřižené formy 

ERVWE1. 

K účinné expresi a sestřihu ERVWE1 dochází podle analýzy v nádorech 

zárodečných buněk, konkrétně pak v seminomech a smíšených maligních germinálních 

nádorech se seminomovou složkou. Tato zvýšená exprese je doprovázena sníženou 

hladinou methylace DNA v promotorové oblasti ERVWE1 v těchto nádorech (obrázek 

P1 v příloze a (Trejbalova et al., 2011)). Prozatím není známo, jestli dochází k expresi a 

sestřihu ERVWE1 i v jiných typech nádorů zárodečných buněk. Tato analýza je jedním 

z dlouhodobých cílů naší laboratoře. 

6.3 Analýza možného mechanismu demethylace ERVWE1 promotoru 

v nádorech zárodečných buněk. 

6.3.1 Analýza produkce enzymů TET1, TET2 a TET3 v nádorech zárodečných 

buněk na úrovni mRNA 

 

Exprese syncytinu-1 je spojena s hypomethylací promotorové oblasti ERVWE1 

(Matouskova et al., 2006). Nedávno byly charakterizovány enzymy TET1, TET2 a 

TET3, které zajišťují aktivní demethylaci 5-methylcytosinu (Ito et al., 2011; Tahiliani et 
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al., 2009). Tyto enzymy jsou aktivní i během vývoje zárodečných buněk, proto je v této 

práci analyzována hladina demethylačních enzymů TET1, TET2 a TET3 ve vzorcích 

nádorů na úrovni mRNA pomocí kvantitativní RT-PCR. 

Z analýzy vyplývá, že hladina enzymu TET1 na úrovni mRNA je zvýšená 

v seminomech ve srovnání s kontrolami a tento rozdíl je významný i statisticky. Ve 

smíšených maligních germinálních nádorech bez seminomové složky, lymfomech a 

endometriálních karcinomech nebyly oproti kontrolám pozorovány významné rozdíly. 

U smíšených maligních germinálních nádorů se seminomovou složkou byla detekována 

vyšší produkce enzymu TET1 oproti kontrolám, ale malý počet analyzovaných vzorků 

může vést k určitému zkreslení výsledků. Stejně jako v analýze produkce mRNA 

ERVWE1, ani v těchto vzorcích není korelace mezi procentem seminomové složky a 

naměřenou hladinou TET1 na úrovni RNA. Z analýzy produkce enzymů TET2 a TET3 

na úrovni mRNA sice vyplývá rozdíl mezi produkcí těchto enzymů v nádorech a 

kontrolách, nicméně nebyl tak markantní jako v případě enzymu TET1. Proto byla 

exprese enzymů TET2 a TET3 na úrovni mRNA prozatím analyzována u menšího 

počtu vzorků a výzkum byl zaměřen na enzym TET1. 

Většina dostupných dat ukazuje, že hladina TET1 enzymu je v nádorech oproti 

zdravé tkáni snížena. Zde prezentovaná data ale poukazují na to, že tomu tak nemusí být 

ve všech případech. Tento výsledek také podporuje práce publikovaná v prosinci roku 

2013 o hladině TET1 enzymu v seminomech (Nettersheim et al., 2013). Navíc, 

seminomy jsou nádory vznikající ze zárodečných buněk, kde dochází k aktivní 

demethylaci DNA, které se enzym TET1 účastní (Ito et al., 2010; Yamaguchi et al., 

2013). 

Na základě výše zmíněných výsledků se zdá, že by vyšší hladina enzymu TET1 

mohla být zodpovědná za snížení stupně methylace DNA pomotorové oblasti 

ERVWE1. Tato možnost je dále prověřována snahou specificky určit hladinu 5-

hydroxymethylcytosinu v promotorové oblasti ERVWE1. 5-hydroxymethycytosin 

vzniká z 5-methylcytosinu působením enzymů TET a tato modifikace je mezistupněm 

aktivní demethylace. 5-hydroxymethylcytosin je dále rychle odbourán a to vede 

k obnovení nemethylovaného stavu DNA. Aktivní demethylace ERVWE1 promotoru 

by mohla být předpokladem umožňujícím jeho expresi v nádorech zárodečných buněk. 

Jsou zde ale zřejmě další faktory, které se v těchto buňkách podílí na vysoké expresi 

syncytinu-1. Nádory zárodečných buněk se tak vyznačují vysokou expresí a účinným 

sestřihem ERVWE1.  
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6.3.2 Příprava expresního vektoru s kódující sekvencí enzymu TET1 

 

Na základě výsledků analýzy, která zkoumala produkci enzymu TET1 na úrovni 

mRNA v nádorech zárodečných buněk, byl vytvořen expresní vektor obsahující 

kódující sekvenci lidského enzymu TET1. Tento konstrukt bude použit v dalších 

experimentech studujících regulaci exprese syncytinu-1. 

Při vytváření konstruktu bylo zjištěno, že existují dvě varianty transkriptu TET1, 

které se liší přítomností sekvence dlouhé 87 bp. Nová sestřihová varianta byla nazvána 

E8-M. Tato sekvence nenarušuje čtecí rámec, má na svých okrajích nukleotidy 

charakteristické pro exony a je součástí nedávno objeveného pseudogenu TET1 

(TET1P1). Je tedy považována za alternativní exon. 

Po transientní transfekci expresního vektoru obsahujícího jednu nebo druhou 

formu TET1 do buněk HCT1
-
3B

-
  byla na úrovni mRNA pozorována 10 x vyšší hladina 

TET1 formy obsahující E8-M oproti TET1 formě bez E8-M. Obě formy mRNA vedly k 

přibližně 2 x většímu množství proteinů TET1 oproti kontrolním buňkám. Důvod, proč 

je na hladině proteinů nízká exprese TET1 by mohl souviset s tím, že těsně před 

používaným iniciačním kodónem TET1 se v genomové DNA, stejně jako ve 

vytvořených konstruktech, nachází ještě jeden ATG kodón. V okolí ani jednoho z těchto 

kodónů není úplně odpovídající sekvence Kozakové, která je nezbytná pro účinné 

nasednutí ribosomu na začátku translace. V současné době je proto připravován TET1 

konstrukt s modifikovaným 5‘ koncem, který by měl podpořit účinnou translaci. Je 

snaha také dosáhnout maximální účinnosti transfekce expresního vektoru obsahujícího 

TET1, který má velikost okolo 9 400  bp. V literatuře nebyla prozatím publikována 

existence vektoru exprimujícího lidský enzym TET1. 

Protein TET1 detekovaný Western blotem měl menší velikost, než bylo 

očekáváno. I přes tento problém, je to jediná protilátka ze čtyř zkoušených, při jejímž 

použití se zdá, že by opravdu měla ukazovat hledaný protein a produkuje nejmenší 

množství nespecifického signálu. Dalšími zkoušenými protilátkami byly: Abcam – 

ab157004, ab157007 a ab156993 – s ani jednou ze zmíněných protilátek se nedal získat 

použitelný výsledek.  

V literatuře se nevyskytují údaje, které by popisovaly sestřihové varianty 

lidského enzymu TET1. Z výše uvedených vlastností E8-M a se předpokládá, že se 

jedná o exon a tedy že existují dvě sestřihové varianty enzymu TET1. Byly navrženy 

specifické primery pro detekci přítomnosti/nepřítomnosti E8-M v různých vzorcích. 
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Analýzou bylo zjištěno, že ve všech zkoumaných vzorcích (výběr ze seminomů, 

smíšených maligních germinálních nádorů, kontrol a vybraných buněčných linií a tkání) 

byly detekovány obě délkové varianty. Dle analýzy buď ve vzorcích převládala delší 

varianta (s E8-M) nebo byly obě varianty zastoupeny v přibližně stejném množství. Obě 

formy se liší přítomností fragmentu dlouhého 29 aminokyselin v oblasti katalytické 

domény, což může mít významný vliv na aktivitu enzymu TET1. U lidského enzymu 

TET1 prozatím nebyl popsán alternativní sestřih. Důvodem může být skutečnost, že se 

v publikacích prozatím pracuje hlavně s enzymem TET1 myši. Nicméně u myšího 

TET1 bylo objeveno šest sestřihových variant (databáze Ensembl 

ENSMUSG00000047146), takže existence alternativního sestřihu i u lidského proteinu 

TET1 není až tak překvapující. Dlouhodobějším cílem je zjistit, jestli jsou obě 

sestřihové varianty schopny vytvořit protein TET1 se stejnou funkcí. 

6.3.3 TET1 x TETP1 

 

Nedávno byl objeven pseudogen TET1 (TETP1), který je u člověka lokalizován 

na chromosomu 13 (ENSG00000232204). Prozatím neexistují žádné publikace 

popisující TET1P1. Během klonování byla detekována přítomnost exonu E8-M, který je 

také součástí TET1P1. Podobnost mezi TET1 a TET1P1 je 87%. Na základě sekvenace 

se tedy může rozlišit mezi TET1 a TET1P1. V této práci byly navrženy primery 

specifické pouze pro TET1P1. Tyto primery byly následně použity pro detekci hladiny 

TET1P1 ve vybraných vzorcích seminomů, smíšených maligních germinálních nádorů, 

kontrol, placentě a buněčných liniích BeWo a HeLa. V analyzovaných vzorcích byla 

detekována velmi nízká produkce TET1P1. 

Pro jistotu byl sekvenován i produkt vznikající při kvantitativní RT-PCR při 

použití primerů TET1 – kvant FW a RV. Z výsledků sekvenace je jisté, že pomocí 

těchto primerů se specificky detekuje exprese pouze TET1, nikoli TET1P1.  

Na základě zmíněných výsledků je tedy jisté, že pomocí navržených primerů se 

dá specificky rozlišit mezi produkcí TET1 a TET1P1. Navíc bylo zjištěno, že 

v analyzovaných vzorcích dochází k velmi nízké expresi TET1P1 na úrovni mRNA. 

Jedná se tedy o procesovaný pseudogen, k jehož transkripci na velmi nízké úrovni stále 

dochází. Poměrně překvapivé je, že tento pseudogen má zachovanou i 5´ část sekvence, 

protože ta často u pseudogenů chybí. Probíhající transkripce TET1P1 by mohla mít 

regulační vliv na transkripci genu TET1. 
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Při klonování kódující sekvence TET1 byla tedy odhalena existence 

procesovaného pseudogenu TET1P1, jehož přítomnost byla posléze na základě analýzy 

sekvencí odhalena i u myši a u primátů (šimpanz, gorila, orangutan, gibon, makak a 

pavián). Přestože je tento pseudogen na nízké úrovni transkribován, intenzita této 

transkripce zřejmě není regulována stejně jako transkripce TET1 i když se zdá být o 

něco vyšší v seminomech než v kontrolách. Případnou úlohu TET1P1 je potřeba 

v budoucnosti ještě prozkoumat. 
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7. Souhrn 
 

Protein Syncytin-1, kódovaný endogenním retrovirem ERVWE1, se podílí na 

fúzi lidských placentálních cytotrofoblastů v syncytiotrofoblasty. Vznik 

syncytiotrofoblastové vrstvy je esenciální pro účinnou výměnu živin a plynů mezi 

matkou a plodem. Receptor potřebný pro fúzi buněk zprostředkovanou Syncytinem-1 je 

přítomen téměř ve všech typech tkání. To znamená, že exprese Syncytinu-1 musí být 

přísně regulována, jinak by k Syncytinem-1 indukované fúzi buněk mohlo docházet i 

mimo placentu. Prozatím známými regulátory produkce Syncytinu-1 jsou stupeň 

methylace DNA promotorové oblasti, přítomnost transkripčního faktoru GCM1 a 

účinný sestřih na úrovni mRNA.  

V této práci bylo ověřováno, zda je zvýšená produkce transkripčního faktoru 

GCM1 dostačující pro indukci exprese Syncytinu-1 a jestli má přítomnost GCM1 vliv 

na stupeň methylace DNA promotorové oblasti ERVWE1. Bylo zjištěno, že samotná 

nadprodukce GCM1, alespoň na zde dosažené úrovni, není v neplacentálních tkáních 

dostačující ani k produkci Syncytinu-1 ani ke snížení stupně methylace DNA 

promotorové oblasti.  

Předchozí analýza provedená v naší laboratoři prokázala expresi syncytinu-1 

v seminomech. V této práci byl analyzován reprezentativní počet vzorků seminomů, 

smíšených maligních germinálních nádorů, lymfomů a endometriálních karcinomů. 

Kvantifikace sestřižené a nesestřižené formy transkriptu ERVWE1 potvrdila, že ve 

srovnání s kontrolami dochází ke statisticky významnému zvýšení exprese syncytinu-1 

v seminomech.  

Pro aktivaci transkripce ERVWE1 se předpokládá alespoň částečná demethylace 

DNA promotorové oblasti. Proto byla v této práci zkoumána exprese demethylačních 

enzymů TET1, TET2 a TET3 na úrovni mRNA. Měření exprese demethylačních 

enzymů bylo provedeno v nádorech zárodečných buněk, kde byla pozorována i vyšší 

exprese syncytinu-1. Bylo zjištěno, že v seminomech je statisticky vyšší produkce 

enzymu TET1 oproti kontrolám. Tyto výsledky naznačují, že by se enzym TET1 mohl 

podílet na aktivní demethylaci DNA promotoru ERVWE1 v seminomech. V návaznosti 

na toto zjištění byl vytvořen expresní vektor, který obsahuje kódující sekvenci enzymu 

TET1. Připravený expresní vektor bude dále využit v experimentech studujících 

aktivaci exprese syncytinu-1 v neplacentálních tkáních. Při přípravě TET1 expresního 

vektoru byla odhalena existence další, prozatím nepopsané sestřihové varianty enzymu.  
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Výsledky práce poukazují na komplexní regulaci exprese ERVWE1 a naznačují 

možnost aktivní demethylace DNA promotorové oblasti tohoto lokusu. 

Na tuto práci bude navazovat další výzkum demethylace DNA promotorové 

oblasti ERVWE1 a stanovení množství 5-hydroxymethylcytosinu. Velkou výzvu 

představuje enzymologické srovnání obou sestřihových variant TET1 a popis tkáňové 

specificity alternativního sestřihu.  
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9. Přílohy 
 

9.1 Analýza vlivu transkripčního faktoru GCM1 na transkripci ERVWE1 a 

demethylaci DNA jeho promotorové oblasti. 

Kvantifikace množství transkripčního faktoru GCM1 na úrovni mRNA: 

Tabulka P1: Shrnutí produkce GCM1 transkripčního faktoru na úrovni mRNA. 

Tabulka obsahuje přesný název analyzovaných buněk, procento GCM1 a procento 

směrodatné odchylky průměru. 

  

název % GCM1 % odchylka 

placenta 588,41 151,12 

HCT1
-
3B

-
GCM1-pcDNA4/TO-transientní transfekce 2d 7 496,00 2 438,54 

HCT1
-
3B

-
pcDNA4/TO-transientní transfekce 2d 0,21 0,07 

HCT1
-
3B

-
GCM1-pcDNA4/TO-stabilní transfekce  364,89 32,07 

HCT1
-
3B

-
pcDNA4/TO-stabilní transfekce 4,85 1,09 

 

Tabulka P2: Shrnutí produkce GCM1 na úrovni mRNA v buňkách stabilně 

produkujících GCM1-pcDNA4/to a pcDNA4/to, které byly vystaveny působení 

demethylačních činidel 5-azacytitidu (= 5-aza) a forskolinu (= F) po dobu 3 a 6 dnů. 

V tabulce je uveden název, zkrácený název, procento GCM1 a procento směrodatné 

odchylky průměru. 

 

název zkrácený název % 

GCM1 

% 

odchylka 

placenta placenta 588,41 151,12 

HCT1
-
3B

-
GCM1-pcDNA4/TO-stabil GCM1 364,89 32,07 

HCT1
-
3B

-
pcDNA4/TO-stabil kontrola 4,85 1,09 

HCT1
-
3B

-
GCM1-pcDNA4/TO forskolin 

3d 
GCM1 F 3d 249,10 20,48 

HCT1
-
3B

-
pcDNA4/TO forskolin 3d kontrola F 3d 3,17 0,14 

HCT1
-
3B

-
GCM1-pcDNA4/TO 5-

azacytidin 3d 
GCM1 5-aza 3d 1135,95 53,76 

HCT1
-
3B

-
pcDNA4/TO-stabil 5-azacytidin 

3d 
kontrola 5-aza 

3d 

3,11 1,76 

HCT1
-
3B

-
GCM1-pcDNA4/TO forskolin 

6d  
GCM1 F 6d 96,70 6,19 

HCT1
-
3B

-
pcDNA4/TO forskolin 6d  kontrola F 6d 2,68 0,23 

HCT1
-
3B

-
GCM1-pcDNA4/TO 5-

azacytidin 6d  
GCM1 5-aza 6d 212,44 1,38 

HCT1
-
3B

-
pcDNA4/TO 5-azacytidin 6d kontrola 5-aza 

6d 

7,10 0,60 
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Kvantifikace množství sestřižené a sestřižené formy transkriptu syncytinu-1: 

Tabulka P3: Shrnutí exprese sestřižené a nesestřižené formy transkriptu 

ERVWE1. Tabulka obsahuje název, zkrácený název, procento sestřižené formy a její 

odchylku a procento nesestřižené formy a jejich směrodatnou odchylku průměru. 

Vzhledem k malé velikosti čísel byly výsledné hodnoty zaokrouhleny na tři desetinná 

místa. 

 

název zkrácený 

název 

% 

sestřižen

á forma 

% 

odchylk

a 

% 

nesestřižen

á forma 

% 

odchylk

a 

placenta placenta 871,210 72,330 110,240 5,030 

HCT1-3B-GCM1-

pcDNA4/TO 
GCM1   0,006 0,000 1,384 0,292 

HCT1-3B-pcDNA4/TO kontrola 0,005 0,000 0,807 0,136 

HCT1-3B-GCM1-

pcDNA4/TO forskolin 3d 
GCM1 F 

3d 

0,080 0,008 0,299 0,179 

HCT1-3B-pcDNA4/TO 

forskolin 3d 
kontrola 

F 3d 

0,056 0,009 1,080 0,074 

HCT1-3B-GCM1-

pcDNA4/TO 5-azacytidin 

3d 

GCM1 5-

aza 3d 

0,265 0,014 2,510 0,070 

HCT1-3B-pcDNA4/TO    

5-azacytidin 3d 
kontrola 

5-aza 3d 

0,115 0,014 1,557 0,081 

HCT1-3B-GCM1-

pcDNA4/TO forskolin 6d  
GCM1 F 

6d 

0,115 0,023 1,425 0,435 

HCT1-3B-pcDNA4/TO 

forskolin 6d  
kontrola 

F 6d 

0,028 0,028 0,760 0,025 

HCT1-3B-GCM1-

pcDNA4/TO 5-azacytidin 

6d  

GCM1 5-

aza 6d 

0,032 0,039 1,817 0,054 

HCT1-3B-pcDNA4/TO 5-

azacytidin 6d 
kontrola 

5-aza 6d 

0,161 0,020 2,071 0,244 

 

. 

Kvantifikace množství sestřižené a nesestřižené formy syncytinu-1: 

Tabulka P4: Shrnutí exprese sestřižené a nesestřižené formy syncytinu-2 ve 

zkoumaných vzorcích. Tabulka obsahuje celý název, zkrácený název, procento 

sestřižené formy transkriptu, procento nesestřižené formy a procenta směrodatné 

odchylky průměru.  

 

název zkrácený 

název 

% 

sestřižen

á forma 

% 

odchylk

a 

% 

nesestřižen

á forma 

% 

odchylk

a 

placenta placenta 468,75 38,43 161,12 75,34 

HCT1-3B-GCM1-

pcDNA4/TO 
GCM1   2,35 1,07 0,64 0,67 

HCT1-3B-pcDNA4/TO kontrola    0,48 0,12 5,56 1,31 
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HCT1-3B-GCM1-

pcDNA4/TO forskol 3d 
GCM1 F 

3d 

0,34 0,07 24,38 2,20 

HCT1-3B-pcDNA4/TO 

forskol 3d 
kontrola 

F 3d 

0,39 0,11 19,14 1,47 

HCT1-3B-GCM1-

pcDNA4/TO 5-azacytidin 

3d 

GCM1 5-

aza 3d 

0,57 0,20 25,25 4,25 

HCT1-3B-pcDNA4/TO 5-

azacytidin 3d 
kontrola 

5-aza 3d 

0,50 0,37 26,58 1,84 

HCT1-3B-GCM1-

pcDNA4/TO forskol 6d  
GCM1 F 

6d 

0,41 0,07 6,62 1,65 

HCT1-3B-pcDNA4/TO 

forskol 6d  
kontrola 

F 6d 

0,32 0,17 4,08 0,67 

HCT1-3B-GCM1-

pcDNA4/TO 5-azacytidin 

6d  

GCM1 5-

aza 6d 

0,47 0,34 14,78 1,74 

HCT1-3B-pcDNA4/TO 5-

azacytidin 6d 
kontrola 

5-aza 6d 

0,65 0,32 5,80 1,02 

 

 

9.2 Kvantifikace exprese ERVWE1 v nádorech zárodečných buněk. 

 

Analýza produkce sestřižené a nesestřižené formy transkriptu ERVWE1: 

Tabulka P5: Shrnutí exprese syncytinu-1 na úrovni mRNA v seminomech. 

V tabulce je uvedena zkratka nádoru, procento sestřižené formy, procento nesestřižené 

formy a jejich směrodatné odchylky průměru.  
 

seminomy   

 % sestřižená forma % odchylka % nesetřižená forma % odchylka 

T3t 424,89 7,04 192,13 5,04 

T3t2 282,12 6,99 152,33 2,16 

T4t 156,59 3,11 47,21 2,12 

T4h 46,55 3,15 11,98 1,26 

T5t 2,46 1,01 17,45 2,87 

T5h 1,34 0,02 1,12 0,22 

T7t 55,35 2,34 32,45 1,09 

T7h 0,45 0,87 2,06 0,49 

T10t 29,87 0,09 7,98 1,15 

T10h 2,42 0,08 2,34 0,39 

T13t 35,32 2,99 20,04 1,97 

T13h 5,78 1,03 4,05 0,18 

T15t 247,98 8,49 65,87 11,39 

T29t 18,90 2,19 20,86 0,91 

T29h 1,34 0,97 0,08 6,10 

T31t 19,39 0,87 4,23 0,29 

T32t 100,11 6,23 61,56 14,29 

T32h 0,99 1,04 0,44 4,10 



iv 

 

T33t 50,80 5,23 19,48 1,98 

T38t    42,78 
 

2,85 11,72 5,16 

T51t 150,80 4,98 11,99 1,22 

T51h 23,58 3,85 0,38 1,23 

T53t 2,26 0,86 17,42 1,31 

T54t 147,51 23,09 61,19 4,72 

T54h 21,25 3,93 9,85 0,12 

T62t 7,21 1,73 0,85 0,08 

T62h 3,76 0,96 1,48 0,05 

T66t 12,14 1,73 4,86 0,79 

T66h 3,23 0,62 14,07 0,02 

T68t 0,04 0,03 50,62 2,47 

T68h 68,25 0,75 222,01 19,13 

T70t 228,23 33,38 187,28 6,85 

T71t 208,75 6,42 174,01 11,01 

T72t 67,69 4,15 318,55 24,26 

T73t 5,01 0,64 23,82 4,75 

T73h 11,19 1,08 48,38 5,45 

 

Tabulka P6: Shrnutí exprese syncytinu-1 na úrovni mRNA ve smíšených 

maligních germinálních tumorech. V tabulce je uvedena zkratka nádoru, procento 

sestřižené formy, procento nesestřižené formy a jejich směrodatná odchylka průměru.  

 

smíšené maligní germinální nádory   

 % sestřižená forma % odchylka % nesetřižená forma % odchylka 

T12t 48,55 5,32 28,99 5,01 

T12h 1,34 0,43 2,29 1,38 

T16t 102,99 10,44 38,69 3,44 

T20t 13,60 1,98 17,98 1,48 

T20h 0,48 0,03 1,90 1,98 

T28t 1,59 0,21 1,33 0,57 

T28h 45,83 2,49 17,37 7,83 

T30t 65,78 5,33 58,67 9,34 

T30h 30,33 2,87 27,33 2,59 

T39t 0,01 0,01 2,08 0,08 

T39h 2,41 1,04 0,19 0,06 

T40t 0,39 0,06 0,48 0,02 

T40h 1,98 0,09 0,34 1,87 

T42t 119,35 12,44 58,06 1,98 

T42h 2,67 2,04 6,09 7,98 

T49t 3,82 1,00 2,29 0,15 

T49h 13,53 1,15 0,14 0,13 

T52t 939,63 92,27 8,60 2,11 

T52h 23,40 0,49 119,14 11,89 

T63t 2,65 0,27 0,21 0,12 

T63h 3,73 1,26 7,53 0,57 



v 

 

T67t 157,18 33,16 5,15 0,77 

T67t2 135,55 7,93 88,61 3,70 

T67h 32,20 15,84 36,13 0,00 

T69t 1,52 0,37 8,73 0,31 

T69h 24,41 3,62 6,12 5,11 

 

Tabulka P7: Shrnutí exprese syncytinu-1 na úrovni mRNA v kontrolních 

varlatech, lymfomech a endometriálních karcinomech. V tabulce je uvedena zkratka 

nádoru, procento sestřižené formy, procento nesestřižené formy a jejich směrodatná 

odchylka od průměru.  

 

kontrolní varlata 

  % sestřižená forma % odchylka % nesetřižená forma % odchylka 

T11h 0,31 0,04 4,33 1,01 

T14h 1,33 0,01 8,98 1,04 

T18h 0,38 0,02 2,69 2,44 

T64h 0,19 0,03 22,84 1,04 

T65h 0,33 0,08 14,24 2,3 

T76h 0,12 0,04 17,49 5,3 

lymfomy         

  % sestřižená forma % odchylka % nesetřižená forma % odchylka 

T9t 0,35 0,11 3,87 0,01 

T9h 1,47 0,02 1,9 1,06 

T19t 0,32 0,01 6,35 1,69 

T21t 0,04 0,01 40,33 5,2 

T22t 0,24 0,01 13,98 0,99 

T23t 0,27 0,02 10,42 1,97 

T24t 0,14 0,01 2,8 1,89 

T25t 0,15 0,02 4,95 1,88 

T26t 1,21 0,03 21,1 6,13 

T27t 0,44 0,01 12,33 3,1 

endometriální karcinomy     

  % sestřižená forma % odchylka % nesetřižená forma % odchylka 

E55 0,11 0,01 1,3 0,52 

E56 0,06 0,01 0,76 0,08 

E57 0,03 0,01 1,03 0,09 

E58 0,2 0,05 8,64 0,43 

E59 0,12 0,04 1,28 0,44 

E60 0,04 0,01 1,03 0,51 

E61 0,12 0,04 1,85 0,57 
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9.3 Analýza možného mechanismu demethylace ERVWE1 promotoru 

v nádorech zárodečných buněk. 

 

Stupeň methylace DNA promotorové oblasti ERVWE1 v nenádorové a nádorové 

tkáni: 

 

 

 

Obr. P1: Znázornění stupně methylace DNA promotorové oblasti ERVWE1 

v kontrolní tkáni (1 = kontrolní tkáň) a v seminomech (2 = nádorová tkáň). Z grafu je 

patrné, že v nádorové tkáni je stupeň methylace nižší než v nenádorové tkáni. Analýza 

byla provedena Kateřinou Trejbalovou.  

 

Analýza produkce TET1 na úrovni mRNA: 

Tabulka P8: Shrnutí produkce enzymu TET1 na úrovni mRNA v seminomech, 

smíšených maligních germinálních nádorech a kontrolních varlatech. V tabulce je 

obsažena zkratka nádoru, procento exprese TET1 a procento směrodatné odchylky 

průměru. 
 

seminomy smíšené maligní germinální nádory 

 % TET1 % odchylka  % TET1 % odchylka 

T3t 1 235,33 140,70 T12t 958,19 62,21 

T3t2 1 161,10 200,56 T12h 19,97 4,31 

T4t 3 653,87 235,79 T16t 449,49 3,32 

T4h 144,63 28,67 T20t 11 295,12 38,52 

T5t 5 636,90 416,07 T20h 366,76 0,95 

T5h 55,39 4,79 T28t 704,61 27,41 

T7t 2 053,28 410,15 T28h 83,27 5,87 

T7h 214,19 214,19 T30t 1 734,19 176,00 

T10t 1 858,50 118,74 T30h 1 089,17 71,88 

T10h 684,63 90,43 T39t 251,59 15,18 

T13t 2 050,78 123,82 T39h 231,93 38,28 
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T13h 186,32 22,45 T40t 606,76 18,08 

T15t 4 165,80 504,26 T40h 76,84 5,68 

T29t 4 397,86 540,12 T42t 1 965,27 119,25 

T29h 144,93 89,74 T42h 287,68 196,80 

T31t 3 941,79 32,91 T49t 359,14 39,46 

T32t 773,43 60,62 T49h 53,52 4,40 

T32h 23,48 20,85 T52t 873,99 69,69 

T33t 665,59 30,02 T52h 97,14 3,68 

T38t 674,98 140,40 T63t 11,03 1,12 

T51t 738,13 108,01 T63h 14,42 1,44 

T51h 409,92 37,84 T67t 1 580,17 79,38 

T53t 36,27 2,64 T67t2 79,97 10,00 

T54t 402,63 18,29 T67h 282,12 28,86 

T54h 63,08 3,53 T69t 1 089,17 70,06 

T62t 386,50 53,43 T69h 210,18 12,76 

T62h 1 146,93 62,02    

T66t 250,20 9,09 kontrolní varlata   

T66h 594,21 50,94  % TET1 % odchylka 

T68t 24,95 5,23 T11h 227,25 117,13 

T68h 906,26 36,84 T14h 97,24 18,93 

T70t 1 941,50 240,64 T18h 8,75 1,19 

T71t 3 386,21 292,86 T64h 3,65 0,72 

T72t 48,95 3,61 T65h 1,45 0,12  

T73t 70,81 7,70 T76h 2,14 0,35  

T73h 90,54 4,09     

 

Tabulka P9: Shrnutí produkce enzymu TET1 na úrovni mRNA v lymfomech a 

endometriálních nádorech. V tabulce je uvedena zkratka nádoru, procento exprese 

TET1 a procento směrodatné odchylky průměru. 

   

lymfomy   endometriální nádory 

 % TET1 % odchylka % TET1 % odchylka 

T9t 54,34 3,12 E55 57,40 2,24 

T9h 59,91 25,63 E56 86,50 6,24 

T19 17,28 0,44 E57 119,76 15,72 

T21 21,67 2,56 E59 80,17 11,49 

T22 61,04 3,38 E60 15,02 1,78 

T23 98,23 1,88 E61 30,63 1,91 

T24 22,44 3,88    
T25 9,57 2,86    
T26 14,13 2,07    
T27 51,88 5,75    

 

 

 



viii 

 

Analýza produkce TET2 na úrovni mRNA: 

Tabulka P10: Shrnutí produkce enzymu TET2 na úrovni mRNA seminomech, 

smíšených grminálních nádorech, v lymfomech, endometriálních karcinomech a 

kontrolních varlatech. V tabulce je uvedena zkratka nádoru, procento exprese TET1 a 

procento směrodatné odchylky průměru. 

 

seminomy     smíšené maligní germinální nádory 

  % TET2 % odchylka   % TET2 % odchylka 

T4t 57,43 8,01 T12t 54,01 2,87 

T4h 6,98 0,99 T12h 4,31 0,08 

T5t 26,12 0,78 T16t 44,16 3,01 

T5h 5,40 0,08 T20t 26,13 2,45 

T7t 65,77 4,11 T20h 296,25 20,98 

T7h 13,43 6,45 T28t 118,09 7,99 

T10t 29,67 1,01 T28h 136,11 5,29 

T10h 15,22 1,13 T30t 280,50 15,05 

T13t 47,67 2,03 T30h 61,36 2,33 

T13h 10,88 0,09 T39t 150,16 17,24 

T15t 95,55 9,01 T39h 108,92 17,38 

lymfomy     T40t 4,44 1,57 

  % TET2 % odchylka T40h 16,94 1,82 

T9t 54,13 1,02 T42t 460,92 2,95 

T9h 48,66 3,99 T42h 42,13 32,07 

T19t 96,11 6,10 endometriální karcinomy 

T21t 2 211,41 155,87   % TET2 % odchylka 

T22t 338,50 54,78 E55 0,22 0,02 

T23t 121,01 4,01 E56 0,15 0,01 

T24t 40,22 3,99 E57 0,22 0,02 

T25t 32,49 0,94 E59 398,58 8,98 

T26t 917,28 51,43 E60 208,02 23,55 

T27t 366,87 39,10 E61 549,37 31,15 

kontrolních varlata      
  % TET2 % odchylka    
T11h 30,78 0,97    
T14h 71,35 3,01    
T18h 108,11 26,49    
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Analýza produkce TET3 na úrovni mRNA: 

Tabulka P11: Shrnutí produkce enzymu TET3 na úrovni mRNA v seminomech, 

smíšených maligních germinálních nádorech, lymfomech, endometriálních karcinomech 

a kontrolních varlatech. V tabulce je uvedena zkratka nádoru, procento exprese TET1 a 

procento směrodatné odchylky průměru. 
 

seminomy  smíšené maligní germinální nádory 

 % TET3 % odchylka % TET3 % odchylka 

T4t 190,15 7,22 T12t 182,87 3,45  
T4h 77,90 12,98 T12h 32,56 3,31  
T5t 92,41 5,44 T16t 163,28 8,67  
T5h 43,22 4,10 T20t 64,97 3,41  
T7t 145,12 2,12 T20h 148,25 7,90  
T7h 89,78 3,45 T28t 130,19 3,72  
T10t 102,45 10,11 T28h 135,57 2,79  
T10h 120,12 7,67 T30t 350,12 21,98  
T13t 270,11 46,96 T30h 228,91 38,39  
T13h 84,90 11,12 T39t 279,23 26,56  
T15t 985,09 106,86 T39h 4,70 0,23  
lymfomy  T40t 15,71 5,50  
 % TET3 % odchylka T40h 12,80 8,12  
T9t 279,34 23,09 T42t 349,49 62,53  
T9h 212,98 21,89 T42h 35,75 16,01  
T19t 212,41 9,10 endometriální karcinomy  
T21t 233,09 17,27   % TET2 % odchylka  
T22t 232,87 8,49 E55 103,03 7,45  
T23t 276,12 7,98 E56 143,47 22,87  
T24t 328,08 17,61 E57 134,08 5,43  
T25t 82,39 1,01 E59 213,07 10,95  
T26t 184,98 14,81 E60 71,95 10,54  
T27t 1 766,15 194,87 E61 215,00 7,09  
kontrolní varlata      
 % TET3 % odchylka    
T11h 154,80 30,61     
T14h 163,41 11,18     
T18h 49,21 4,15     
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Výroba expresního vektoru s kódující sekvencí TET1 – analýza produkce TET1 na 

úrovni mRNA: 

Tabulka P12: Shrnutí exprese TET1 enzymu na úrovni mRNA. Tabulka obsahuje název 

analyzovaného vzorku, jeho zkrácený název, který je dále použit i v grafu, procento exprese 

TET1 a směrodatnou odchylku průměru v procentech. 

 

název zkrácený název % TET1 % odchylka 

HCT1
-
3B

-
TET1pcDNA3 transient 2d TET1 878,13 31,22 

HCT1
-
3B

-
TET1kr-pcDNA3 transient 2d TET1kr 88,30 6,47 

HCT1
-
3B

-
pcDNA3 transient 2d kontrola 6,86 0,58 

 

Rozlišení TET1 x TET1P1: 

Tabulka P13: Shrnutí cyklů kvantifikace (Cq) z kvantitativního RT-PCR pro 

orientační srovnání exprese TET1 a TET1P1. 

 

 TET1 Cq TET1P1 Cq 

T7t 25,77 34,32 

T7h 33,01 38,18 

T10t 23,40 31,85 

T10h 29,70 32,51 

T12t 24,93 31,81 

T12h 31,36 33,92 

T13t 23,86 30,77 

T13h 31,30 36,37 

T20t 25,57 35,89 

T20h 29,13 37,05 

T11h 36,51 35,64 

T18h 34,84 34,98 

BeWo 23,81 33,08 

placenta 31,91 35,42 

HeLa 33,16 35,21 

 

TET1 ACCTACTATGAAAGAATTACTAAAGGACGTAATCCAGAAAGAAGATATATGAAACCGGAA   

         |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||  |||||| |||| |||| 

TET1P1 ACCTACTATGAAAGAATTACTAAAGGACATAATCCAGAAAGACAATATATAAAACTGGAA   

 

TET1 CGAATCAGTCCGGGACACGAGGCCAT  

         | |||  ||  || ||| |||||||| 

TET1P1 CAAATTTGTGTGGAACATGAGGCCAT  

 

Obr. P2: Srovnání sekvence exonu E8-M u enzymu TET1 (horní řádek) a 

TET1P1 (dolní řádek). Rozdíly v TET1P1 oproti TET1 jsou vyznačeny červeně. 

Sekvence mají 86% homologii. 



xi 

 

9.4 Analýza exprese transkripčního faktoru GCM1 na proteinové úrovni 

 

Obr. P3: Western blot GCM1. A – Detekce transkripčního faktoru GCM1. B – Nanáška 

proteinového lyzátu. 1  – GCM1-pcDNA4/TO transientní transfekce, 2 – pcDNA4/to 

transientní transfekce, 3 – GCM1-pcDNA4/TO stabilní transkfekce, 4 – pcDNA4/TO 

stabilní transfekce, 5 – HCT1
-
3B

-
. 
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