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Teoretická část diplomové práce je věnována problematice infekce HIV  

a opičího viru SIV. Čtenář se také blíže seznámí s charakteristikou NK buněk. Velká 

pozornost je směřována oblasti receptorů NK buněk, především KIR. Na základě 

provedených studií se ukázalo, že určité alelické varianty pro KIR receptory  

jsou spojovány s lepším průběhem infekce HIV. Na základě této informace je cílem 

vyvinout takové monoklonální protilátky, které by jednoznačně určovaly,  

jakými variantami KIR receptorů je konkrétní jedinec (pacient) obdařen. Pomocí 

těchto protilátek lze následně provádět detailní studie role funkce jednotlivých 

receptorů v rezistenci proti rozvoji AIDS a přispět k objasnění důležitých mechanismů 

onemocnění. 

Samotnému vývoji těchto protilátek ale předchází vývoj expresního systému 

alelických variant KIR receptorů NK buněk, což je hlavním úkolem experimentální 

části práce. K dispozici byly vzorky 15 alelických variant KIR3DL získaných od opic 

Macaca mulatta infikovaných virem SIV. Virus SIV u makaků je považován za jediný 

uznávaný model AIDS. K vytvoření expresního systému bylo zapotřebí KIR3DL alely 

amplifikovat pomocí PCR, vložit restrikční místa, amplifikační produkt vložit  

do expresního plasmidu p-Display, ten následně transformovat do kompetentních 

buněk, kde došlo k jeho pomnožení. Po vyizolování plasmidu bylo nutné ověřit 

správné vklonování alely. Byla provedena transfekce p-Display do eukaryotických 

buněk Jurkat. Vyselektovaly se pozitivní klony buněk obsahující plasmid, exprese 

plasmidu byla ověřena detekcí antigenu hemaglutininu A pomocí Western blotu. 

Exprese proteinu na povrchu buňky se ověřila pomocí detekce hemaglutininu A  



na průtokovém cytometru. Pozitivní klony se dále použily pro screening protilátek 

proti KIR3DL pomocí Western blotu.  

V prvním screeningu bylo vyzkoušeno 48 navržených mAb, z nichž se pro druhý 

screening vybraly 4. V druhém screeningu byly vybrány tři protilátky proti KIR3DL, 

z nichž dvě byly navrženy proti všem alelám (DMY+RCR 1.2 a DMY+RCR 2.2)  

a třetí proti alelám mm 13 a 14 (NYS+TFK 1.2). Výsledky z detekce HA  

na průtokovém cytometru ukázaly, že exprese proteinů na povrch buňky není příliš 

vysoká. Otázkou zůstává, zdali bude takováto exprese stačit pro vývoj protilátek  

a relevantní interpretaci výsledků výzkumu. 
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