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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. 

Klíčová slova 

KIR receptory, NK buňky, HIV- lidský virus imunodeficience, AIDS – syndrom 

získané imunodeficience, SIV – opičí virus imunodeficience 
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The theoretical part of the diploma thesis aims to introduce in detail human 

immunodeficiency virus (HIV) and simian immunodeficiency virus (SIV). The SIV 

infection of certain monkey species represents currently the only available model  

of human AIDS. In addition, readers will learn about the characteristics of NK cells. 

This part also focuses on receptors of NK cells, especially KIRs. The results  

of previous studies have shown that some variants of KIR alleles are associated  

with a favourable course of HIV infection. On the basis of this key information  

the attention is concentrated on the development of monoclonal antibodies that 

uniquely determine individual variants of KIR receptors. Such monoclonal antibodies 

will then allow for more detailed studies of the role of certain KIRs in the disease 

progression and enable to deepen our knowledge of mechanisms of the disease.  

The experimental part of the diploma thesis focuses on the development  

of the expression system of individual variants of KIR alleles. It represents  

the necessary preceding step before the actual development of the antibodies,  

because the individual antibody-hybridoma samples need to be tested on a valid 

system. There were samples of 15 individual variants of KIR3DL alleles obtained  

from rhesus monkeys infected by SIV. To create an expression system it was necessary 

to amplify KIR3DL alleles by PCR, insert restriction sites and insert the amplification 

product into the expression plasmid p-Display, in which it was subsequently 

transformed into competent bacteria for amplification. After the purification  

of plasmid it was crucial to verify a correct orientation and sequence of the allele.  

The transfection of p-Display into eukaryotic cells Jurkat was then performed  

and positive clones of the cells containing the plasmid were selected. Expression  

of the plasmid was verified by detecting plasmid-coded hemagglutinin A peptide  



by Western blot. Protein expression on the cell surface was verified by the detection  

of haemagglutinin A using flow cytometer. Positive clones were subsequently used  

for screening of newly developed monoclonal antibodies against KIR3DL  

with Western blot. 

At the beginning 48 newly designed mAb were tested in the first screening,  

after which four antibodies were selected and examined in the second screening.  

From these, three KIR3DL antibodies were chosen. Two KIR3DL antibodies were 

designed against all alleles (DMY +RCR 1.2, DMY+RCR 2.2) and the other one 

against 13 mm and 14 mm alleles (NYS + TFK 1.2). The results of the detection  

of HA on the flow cytometer have shown that the expression of proteins on the cell 

surface was fairly low. It remains to be analyzed whether this expression is sufficient 

for testing of the suitability of newly developed antibodies for flow cytometry. 
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KIR, NK cells, HIV - Human Immunodeficiency Virus, AIDS - Acquired 

Immune Deficiency Syndrome, SIV - Simian Immunodeficiency Virus 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Vývoj eukaryotického 

expresního systému pro studium struktury, exprese a funkce receptorů NK buněk 

vypracovala samostatně a veškeré myšlenky, data a jejich zdroje, z nichž jsem  

pro zpracování čerpala, řádně cituji. Práce nebyla využita k získání jiného  

nebo stejného titulu. 

 

 

 

V Hradci Králové dne 22.4.2012 Simona Frydrychová 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji všem, kteří mi byli nějakým způsobem nápomocni při psaní diplomové 

práce. Především bych ráda poděkovala panu prof. MUDr. Pavlu Boštíkovi, Ph.D., 

který mi umožnil realizovat práci na pracovišti Centrum pokročilých studií v rámci 

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, za odborné vedení práce, cenné 

rady, a připomínky. Dále bych chtěla poděkovat Mgr. Monice Schmidt za odborné 

vedení a zaškolení během práce v laboratoři. Velký dík patří i mým blízkým a rodině 

za podporu nejen při tvoření diplomové práce, ale po celé studium. 

 

 

 

V Hradci Králové dne 22.4.2012 Simona Frydrychová 

  



Obsah 

1. ÚVOD............................................................................................................................ 11 

2. ZADÁNÍ A CÍL PRÁCE ..................................................................................................... 13 

3. TEORETICKÁ ČÁST ......................................................................................................... 14 

3.1 HIV A SIV ................................................................................................................... 14 

3.1.1 Historie virů HIV a SIV ........................................................................................... 14 

3.1.2 Charakteristika a struktura retrovirů ..................................................................... 16 

3.1.3 Mechanismus patogeneze HIV .............................................................................. 19 

3.1.4 Způsoby přenosu .................................................................................................. 20 

3.1.5 Klinický obraz infekce ........................................................................................... 20 

3.1.6 SIV (Simian immunodeficiency virus) ..................................................................... 21 

3.2 NK BUŇKY ................................................................................................................... 23 

3.2.1 Obecná charakteristika NK buněk ......................................................................... 23 

3.2.2 Subpopulace NK buněk a jejich heterogenita ......................................................... 24 

3.2.3 Diferenciace a maturace NK buněk ....................................................................... 25 

3.2.4 Regulace funkce NK buněk .................................................................................... 26 

3.2.4.1 Vnitrobuněčná regulace NK buněk .............................................................................. 26 

3.2.4.2 Vnější regulace NK buněk ............................................................................................ 27 

3.2.5 KIR receptory ........................................................................................................ 27 

3.2.6 Role NK buněk a jejich receptorů na průběh infekce HIV ........................................ 30 

4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ................................................................................................ 33 

4.1 POUŽITÉ CHEMIKÁLIE A KOMERČNÍ KITY ............................................................................... 33 

4.2 PŘÍPRAVA ROZTOKŮ ....................................................................................................... 36 

4.2.1 TAE 1x koncentrovaný pufr ................................................................................... 36 

4.2.2 Tekuté LB médium ................................................................................................ 36 

4.2.3 Tuhá LB půda ....................................................................................................... 36 

4.2.4 Příprava kompletního kultivačního média RPMI 1640 pro buňky Jurkat ................. 36 

4.2.5 Příprava zamrazovacího média ............................................................................. 36 

4.2.6 Příprava lyzovacího pufru ..................................................................................... 36 

4.2.7 Příprava promývacího roztoku Cell Wash pro cytometrii ....................................... 37 

4.2.8 Příprava roztoků pro Western blot ........................................................................ 37 

4.3 POUŽITÉ BUNĚČNÉ LINIE, KOMPETENTNÍ BUŇKY, PLASMIDY, PROTILÁTKY ...................................... 39 

4.4 POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY ........................................................................................ 40 

4.5 METODIKA A PRACOVNÍ POSTUPY ...................................................................................... 42 

4.5.1 Příprava plasmidu p-Display pro ligaci .................................................................. 42 



4.5.1.1 Izolace plasmidu ......................................................................................................... 42 

4.5.1.2 Dvojité štěpení plasmidu pomocí restrikčních enzymů Sfi I a Sal I ................................. 42 

4.5.1.3 Defosforylace plasmidu ............................................................................................... 42 

4.5.1.4 Preparativní elektroforéza .......................................................................................... 42 

4.5.1.5 Izolace defosforylovaného a naštípaného vektoru D-p-Display/ Sfi I + Sal I z gelu .......... 43 

4.5.1.6 Měření koncentrace D-p-Display/Sfi I + Sal I ................................................................ 43 

4.5.2 Příprava KIR sekvencí pro ligaci............................................................................. 43 

4.5.2.1 PCR amplifikace cílových KIR sekvencí z plasmidu ........................................................ 43 

4.5.2.2 Kontrolní elektroforéza ............................................................................................... 44 

4.5.2.3 Dvojité štěpení KIR sekvencí enzymy Sfi I a Sal I ........................................................... 44 

4.5.3 Ligace .................................................................................................................. 45 

4.5.4 Transformace ....................................................................................................... 45 

4.5.5 PCR z kolonií a inokulace kmene do tekutého LB média ......................................... 46 

4.5.6 Tvorba zásobních konzerv ..................................................................................... 47 

4.5.7 Ověření zaklonovaných sekvencí ........................................................................... 47 

4.5.7.1 Izolace plasmidu ......................................................................................................... 47 

4.5.7.2 Kontrolní dvojité štěpení izolovaného plasmidu enzymy Sfi I + Sal I .............................. 47 

4.5.7.3 Sekvenování ............................................................................................................... 47 

4.5.8 Rozmražení eukaryotických buněk Jurkat a jejich kultivace .................................... 48 

4.5.9 Nukleofekce ......................................................................................................... 48 

4.5.10 Selekce klonů Jurkat s vklonovaným plasmidem ............................................... 48 

4.5.11 Lýza buněk....................................................................................................... 49 

4.5.12 Stanovení koncentrace celkové bílkoviny v buněčném lyzátu metodou BCA 

(Bicinchoninic acid) ..................................................................................................................... 49 

4.5.13 1D SDS-PAGE mini ............................................................................................ 50 

4.5.13.1 Nalití gelu ................................................................................................................. 50 

4.5.13.2 Příprava vzorků pro 1D SDS-PAGE.............................................................................. 51 

4.5.13.3 Nanášení vzorků na gel a elektroforéza ..................................................................... 51 

4.5.14 Western blot polosuchou cestou ...................................................................... 52 

4.5.15 Chemiluminiscenční imunodetekce ................................................................... 53 

4.5.15.1 Imunodetekce- Hemaglutininu A (HA) ....................................................................... 53 

4.5.15.2 Imunodetekce- KIR sekvence ..................................................................................... 53 

4.5.16 Průtoková cytometrie ...................................................................................... 54 

5. VÝSLEDKY ..................................................................................................................... 56 

5.1 IZOLACE PLASMIDU S VKLONOVANOU ALELOU ....................................................................... 56 

5.2 KONTROLNÍ DVOJITÉ ŠTĚPENÍ PLASMIDU P-DISPLAY S VKLONOVANOU ALELOU ............................... 59 

5.3 IMUNODETEKCE HEMAGLUTININU A PO WESTERN BLOTU ........................................................ 61 

5.4 IMUNODETEKCE KIR3DL ................................................................................................. 63 

5.4.1 I. screening protilátek proti KIR3DL ....................................................................... 64 



5.4.2 II. screening protilátek proti KIR3DL ...................................................................... 69 

5.5 DETEKCE HA POMOCÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE .................................................................... 76 

6. DISKUZE ........................................................................................................................ 81 

7. ZÁVĚR ........................................................................................................................... 86 

8. SEZNAM ZKRATEK ......................................................................................................... 87 

9. SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................... 89 

10. SEZNAM TABULEK ........................................................................................................ 90 

11. SEZNAM LITERATURY.................................................................................................... 91 

12. PŘÍLOHY........................................................................................................................ 96 

12.1 MAPA MNOHOČETNÉHO KLONOVACÍHO MÍSTA VEKTORU P-DISPLAY ........................................... 96 

12.2 STANDARD MOLEKULOVÝCH HMOTNOSTÍ 10-250 KDA (BIO-RAD) ............................................ 97 

12.3 DNA STEP LADDER 200 BP (PROMEGA) ............................................................................. 97 



11 

 

1. Úvod 

V posledních letech se výrazně změnil pohled na NK buňky,  

jakožto představitele buněčné přirozené imunity, které hrají důležitou roli u různých 

onemocnění. Nový zájem o tyto buňky se objevil zejména v souvislosti s výzkumem 

HIV infekce, u níž se dříve předpokládala účast pouze získaného imunitního systému.  

Jak se ukázalo, reaktivita a funkce NK buněk hraje významnou roli zejména v první, 

akutní fázi onemocnění, která je ale následně určující pro další průběh.  

Funkce a reaktivita těchto buněk je řízena zejména systémem vnitrobuněčné 

signalizace přes různé skupiny receptorů exprimovaných na buněčném povrchu. 

Jednou z nejpočetnější a nejpoutavější skupiny receptorů jsou KIRs (killer cell 

imunoglobulin-like receptors). Tyto receptory mohou jak aktivovat tak inhibovat 

funkci NK buněk. Dělí se do několika podskupin dle struktury. Skládají  

se z extracelulární, transmembránové a intracelulární části. KIR receptory se svou 

extracelulární částí váží na molekuly MHC 1. třídy. Geny KIR receptorů a jejich 

exprese je do určité míry podobná haplotypům MHC systému. Dědičnost KIR  

je složitá, receptory jsou kódovány více lokusy a výsledné uspořádání u daného 

jedince má více variant podle toho, které podskupiny a v jakých variantách jsou 

děděny. Každý člověk tak oplývá určitým repertoárem KIR receptorů, lišícím  

se od ostatních. 

Výsledky studií u AIDS ukázaly, že existuje spojitost mezi kombinací určitých 

variant alel KIR (na úrovni exprese m-RNA) a HLA s pomalejší progresí  

a příznivějším průběhem nemoci. Právě proto je snaha dále se zabývat těmito 

konkrétními variantami. Studie ukázaly, že asociace KIR3DL alel spolu s některými 

alelami KIR3DH tvoří velmi silnou kombinaci pro predikci průběhu tohoto 

onemocnění. Aby bylo možné postupovat dále, je nutné vyvinout systém,  

který by jednoznačně určil, které varianty toho daného receptoru jsou exprimovány  

na povrchu buňky, což je možné dokázat pomocí monoklonálních protilátek (mAb). 

Vývoj expresního systému KIR receptorů NK buněk za účelem vývoje těchto 

monoklonálních protilátek je hlavním cílem této práce. 

Infekce simian immunodeficience virus (SIV) u vnímavých opic je obdobou HIV 

infekce u lidí. Stejně jako HIV i SIV ničí imunitní systém hostitele, napadá zejména  

CD4 T-lymfocyty, ale i jiné buňky imunitního systému. Výsledkem SIV infekce  

u asijských makaků je opičí AIDS (SAIDS), kdy dochází k selhání imunity a smrt 
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nastává vlivem přítomných oportunních infekcí. Onemocnění u opic tedy probíhá 

velmi podobně jako u lidí s AIDS, většinou ovšem rychleji. Infekce SIV u makaků  

je proto jediný a světově uznávaný model AIDS. Alely KIR receptorů,  

s kterými se v tomto výzkumu pracuje, jsou získány právě od opic Macaca mulatta, 

které byly infikovány virem SIV. Na základě pozorování a šetření bylo zaznamenáno, 

které konkrétní opice vykazovaly lepší průběh onemocnění. Alelám získaným  

od těchto resistentních makaků byla ve výzkumu věnována hlavní pozornost,  

s nimi se ve vývoji mAb pracovalo přednostně. Výzkum je soustředěn na vývoj mAb 

proti variantám genu pro podskupinu receptorů KIR3DL. 

Teoretická část diplomové práce je věnována  problematice infekce HIV  

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

jejich regulací a podtypy. Velká pozornost je směřována na oblast receptorů  

NK buněk, konkrétně KIR. Závěr teoretické časti je věnován problematice zabývající 

se souvislostí mezi konkrétními alelickými variantami KIR receptorů a dalších 

molekul s průběhem nemoci a vlivem na její výsledek. 

Experimentální část se zabývá vytvořením expresních systémů KIR3DL variant 

v eukaryotických buňkách, které tak budou na svém povrchu exprimovat gen  

pro danou alelickou variantu KIR3DL receptoru. Expresní systém byl následně použit 

pro vývoj nových monoklonálních protilátek proti konkrétním variantám KIR3DL. 
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2. Zadání a cíl práce 

Cílem práce je vývoj expresních systémů v eukaryotických buňkách Jurkat,  

kdy budou vytvářeny klonální populace těchto buněk stabilně exprimující gen  

pro danou variantu KIR3DL receptoru. Sekvence kódující různé varianty receptorů 

KIR jsou k dispozici na pracovišti ve formě plasmidové DNA (plasmid p-GEM).  

Tuto DNA bude nutno nejdříve pomocí HiFi PCR amplifikovat. Dále se provede 

restrikční štěpení amplifikovaných produktů a vektoru p-Display s následnou ligací 

KIR sekvencí do tohoto plasmidu, který specificky směruje exprimované sekvence  

na cytoplasmatickou membránu. 

Poté se plasmidy s vklonovanou alelou amplifikují tím, že se transformují  

do bakterií, konkrétně se jedná o kompetentní buňky E.coli XL-1, provede se selekce 

pozitivních kolonií, čištění plasmidů a jejich sekvenace, aby se ověřila správnost 

cílových sekvencí.  

Následně budou tyto rekombinantní plasmidy transfekovány do eukaryotických 

buněk Jurkat. Po transfekci bude prováděna selekce pozitivních buněk pomocí 

cytostatika G418. Tím se získá populace pouze těch buněk, které nesou plasmid  

a tedy i jím kódovaný gen pro rezistenci k G418.  

Rezistentní buňky budou otestovány pomocí protilátek proti chřipkovému 

hemaglutininu A (HA), který je rovněž kódován plasmidem p-Display. HA tak slouží  

jako indikátor exprese studovaných genů. HA bude detekován nejprve pomocí 

Western blotu s chemiluminiscenční detekcí, posléze pomocí průtokové cytometrie.  

Na závěr bude celý systém využit k testování strukturních charakteristik KIR 

receptorů pomocí monoklonálních protilátek – hybridomů, reagujících s konkrétními 

variantami KIR sekvencí, a to metodou Western blotu. 
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3. Teoretická část 

3.1 HIV a SIV 

3.1.1 Historie virů HIV a SIV 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) a SIV (Simian Immunodeficiency Virus) 

působí syndrom získané imunodeficience u lidí, respektive u vnímavých opic.  

Jejich historie sahá do 80. let 20. století a vznik HIV v lidské populaci je s virem SIV 

úzce spjatý. První byl ovšem během roků 1982 až 1984 izolován virus HIV,  

jakožto původce infekčního onemocnění zvaného AIDS (Acquired Immune Deficiency 

Syndrome neboli syndrom získané imonudeficience)
[1]

.  

V objevení viru má svoji zásluhu jeden důležitý mezník v oblasti infekční 

medicíny. V roce 1980 byl poprvé izolován lidský retrovirus, konkrétně se jednalo  

od lidský T-lymfotropní virus typ I (HTLV – I). Retroviry a jejich cyklus byly známy 

už dříve, a to od roku 1970, kdy D. Baltimore a H. M. Temin objevili enzym reverzní 

transkriptázu. Do roku 1980 se ovšem nevyskytl žádný případ infekce retrovirem  

u člověka. Bylo zjištěno, že HTLV - I způsobuje řídké, ale vysoce maligní T-buněčné 

leukémie, které se objevovaly převážně endemicky v Japonsku, Africe a v Karibiku, 

v menší míře na jiných místech. Dva roky na to byl objeven příbuzný virus HTLV – II. 

Ten je pravděpodobně odpovědný za vznik některých případů HCL – hairy-cell 

leukemia a chronické formy T-buněčné leukémie
[2]

. Bylo prokázáno, že tyto dva typy 

HTLV se šíří krevní cestou, sexuálním stykem a transplacentárně, další jejich 

společnou charakteristikou bylo, že oba způsobovali nemoc s dlouho dobou latence  

a napadaly T-lymfocyty
[1]

. 

V roce 1981 byly zaznamenány první případy AIDS v USA, nemoc se objevila 

mezi mladými homosexuálními muži. Brzy bylo prokázáno, že syndrom postihuje  

u nemocných imunitní systém a dochází k depleci CD4 T-lymfocytů
[3]

. Důkaz o tom,  

že původcem nemoci u homosexuálů je retrovirus, byl podán až v roce 1983, kdy byla 

provedena analýza tkáně nemocného se zduřelými lymfatickými uzlinami.  

Po dvou týdenní kultivaci byla prokázána aktivita reverzní transkriptázy. Detekovaný 

retrovirus ovšem nereagoval jednoznačně ani s HTLV – I, ani HTLV – II reagens, 

neodpovídala ani elektronová mikrografie. Virus byl proto pojmenován LAV 

(lymphadenopathy-associated virus) skupinou vědců v čele s L. Montagnierem. LAV 

byl izolován u homosexuálních mužů, hemofiliků a Afričanů. V témže roce 1983  
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byly izolovány Robertem Gallem a jeho spolupracovníky od nemocných s AIDS viry 

pojmenované jako HTLV – III. V brzké době ale bylo prokázáno, že se jedná  

o identický virus s LAV
[2]

. Mezinárodní komise poté provedla změnu jména viru  

na HIV a uvedla, že virus HIV infikuje a usmrcuje CD4 T buňky a vyvolává  

jejich depleci u nemocných s AIDS, může však infikovat i další buňky imunitního 

systému. Konkrétně se jedná o buňky bílé krevní řady, a to makrofágy a dendritické 

buňky, které poté mohou přenášet virus do lymfatických orgánů a i do mozkové tkáně, 

kde virus napadá gliové buňky CNS
[1]

. 

Hlavním cílem náročných studií bylo poznat velmi důkladně viry příbuzné HIV, 

které by pomohly porozumět, jak se HIV vyvinul a dostal do lidské populace  

a jeho vlastnostem, které vedly ke smrtícím účinkům AIDS. Jak už bylo zmíněno, 

první retroviry objevené u člověka byly HTLV I a II. O dva roky později byl popsán 

příbuzný virus u opic (japonský makakus). Virus byl označen jako STLV - simian  

T-lymphotropic virus. Genetické studie STLV u asijských a afrických opic ukázaly,  

že lidský HTLV byl více příbuzný STLV u afrických opic (africký šimpanz  

nebo zelená opice – green monkey). Homologie byla až 95 % na rozdíl od asijských 

opic, kde homologie činila 90 %. Z čehož vyplývá, že africký STLV virus mohl hrát 

významnější roli v původu HTLV
[1]

. 

Předpokládá se tedy, že HTL viry se vyvíjely v Africe, infikování byli jak lidé, 

tak primáti. Infekce se rozšířila do Ameriky vlivem otrokářství a do Japonska 

prostřednictvím obchodníků
[1]

.  

Během těchto rozsáhlých studií v roce 1983 bylo ohlášeno veterinárními 

patology vypuknutí nemoci podobné AIDS u asijských opic, které žily v zajetí v USA. 

Díky podobnosti s AIDS bylo onemocnění pojmenováno SAIDS. Nemoc se projevila 

pouze u asijských makaků, z nichž byl následně v roce 1985 izolován virus nazvaný 

SIV (Simian Immunodeficiency Virus), který byl význačně příbuzný s HIV,  

jak prokázaly studie protilátek
[4]

. 

SIV virus napadá taktéž CD4 T-lymfocyty, biochemické a biofyzikální vlastnosti 

SIV proteinů byly podobné jako u HIV. Důležitý byl fakt, že opičí protilátky 

rozpoznávaly HIV proteiny a protilátky od nemocných lidí s AIDS rozpoznávaly SIV 

proteiny. Podobnosti byly prokázány i v klinicko-laboratorním obraze, kdy u asijských 

opic byl detekován pokles CD4 T-lymfocytů, jenž se projevil v následné imunosupresi. 

Příčinou smrti opic pak byly oportunní infekce v důsledku selhání imunity,  

stejně jako u lidí s AIDS
[4]

. 
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Díky těmto podobnostem je SIV infekce vnímavých opic považována za jediný 

model pro studium infekce HIV, využívá se také k předběžnému testování léků  

a vakcín, které jsou nadějné při léčbě AIDS. Příbuznost viru SIV k HIV dle sekvenční 

analýzy dosahuje 50 %. Ovšem ani taková podobnost nebyla dostatečná 

k jednoznačnému určení, že SIV je prekurzorem HIV u lidí. Proto se provádělo další 

pátrání zahrnující sérologické studie k prokázání intermediárního viru mezi SIV  

a HIV. V roce 1985 v Senegalu v západní Africe bylo zjištěno při testování sér 

prostitutek s antigeny z HIV i SIV, že kolem 10 % vzorků reagovalo s oběma druhy. 

To svědčilo o infekci lidí v západní Africe retrovirem lišícím se od retroviru,  

který postihoval obyvatele střední Afriky, Evropy a USA. Západoafrický virus byl více 

příbuzný viru SIV než HIV
[1]

. Nálezy tohoto viru byly odlišné od viru AIDS a označil 

se jako čtvrtý retrovirus HTLV – IV. Nyní má původní AIDS virus označení HIV – 1  

a západoafrický lidský virus HIV – 2
[1]

. Díky specifickým vlastnostem byl vytvořen v 

rámci rodiny retrovirů zvláštní rod lentivirů, do nichž byly HIV i SIV viry zařazeny. 

Dle dřívějších studií je prokázáno, že HIV – 2 má endemický charakter,  

a to západoafrický, nevyvolává zde však klinické epidemie typu AIDS
[5]

. Způsoboval 

syndromy, které nebyly přičítány novému onemocnění díky příznivějším klinickým 

příznakům. Ukázalo se ale, že stupeň virulence a patogenicity HIV – 2 se geograficky 

liší, jelikož u některých pacientů v Evropě, kteří vykazovali příznaky AIDS,  

byl izolován HIV – 2
[1]

. 

Veškeré pátrání po původu AIDS nakonec vyústilo v jeden závěr. Viry primátů a 

lidí sdílely ve své evoluci společný základ a dle současných poznatků se dostaly  

do lidské populace mezidruhovým přenosem, což znamená, že z opic nakažených 

virem SIV se infekce přenesla na člověka
[6]

. 

3.1.2 Charakteristika a struktura retrovirů 

Součástí HIV je pouze genetický materiál a ochranný bílkovinný obal. Nelze  

ho považovat za organismus v pravém slova smyslu, jelikož nemá všechny prostředky 

pro svou reprodukci. Jeho reprodukce je závislá na hostiteli. Jedná se tedy a typický 

parazitismus. U virů se vyvinul způsob, jak si podřídit buněčný aparát svých hostitelů 

a využít jej tak pro výrobu svých bílkovin. Viry jako svůj genetický materiál obsahují 

buď DNA, nebo ribonukleovou kyselinu RNA, jak je tomu u HIV
[7]. Retroviry mají  

mezi všemi RNA viry ovšem jedinečnou schopnost, a tou je schopnost opačného 

postupu přepisu genetické informace oproti obvyklému. Retroviry využívají vlastní 
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enzym reverzní transkriptázu, která použije virovou RNA jako svou matrici  

pro syntézu nové DNA 
[1]

.  

Při infekci hostitele retrovirem splyne jeho vnější bílkovinný obal s buněčnou 

membránou hostitele, čímž se uvolní do cytosolu virová RNA s reverzní 

transkriptázou, která pomocí dalších buněčných mechanismů vyrobí DNA kopii  

podle virové RNA. Vzniká tak transkript virové ssDNA a pomocí polymerázy  

se dosyntetizuje druhé komplementární vlákno DNA. Virová genetická informace  

je tak ve formě odpovídající genetické informaci hostitele
[7]

. Virová DNA poté migruje 

k buněčnému jádru, kde se jako provirus začlení do hostitelské DNA prostřednictvím 

působení virového enzymu integrázy. Zde virová DNA vyčkává a toto klidové období 

se nazývá jako období latence
[1]

. Po určitém čase vlivem faktorů působících na buňku, 

často působících její aktivaci, se začnou na podkladě virové DNA syntetizovat 

jednotlivé části nových virionů - virová RNA a virové bílkoviny. Podnětem  

pro aktivaci buňky mohou být například infekce. Virové proteiny doputují k buněčné 

membráně, kde se na jejím vnitřním povrchu procesem zvaným pučení zformují nové 

RNA viriony. Odchlípí se od povrchu hostitelské buňky a krevním řečištěm  

jsou unášeny do dalších částí těla, aby infikovaly ostatní buňky
[7]

. Pučení může 

probíhat pomalu, kdy hostitelská buňka není zničena, nebo naopak tak rychle, že dojde 

k lýze buňky
[1]

. 

Během procesu pučení se spolu s virem odtrhne část vnější buněčné lipidové 

membrány i s buněčnými proteiny, z níž v pravidelném uspořádání vyčnívají virové 

proteiny, konkrétně se u HIV jedná o glykoproteiny gp120 a gp41, kde číslice udává 

velikost molekuly v kDa. Na virové membráně jsou přítomné také molekuly HLA 

systému, jedná se o buněčné antigeny, které dříve tvořily součást buněčné membrány 

hostitele. Pod virovým obalem se ukrývá struktura nazývaná jaderná skořápka.  

Je tvořena proteinem p18 a má fasetovaný vzhled. Uvnitř se pak nachází jádro vysoce 

organizované struktury tvořené proteinem p24. Jádro má tvar dutého kužele,  

v jehož dutině je uložená genetická informace ve formě RNA a reverzní 

transkriptáza
[7]

. 
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Obrázek 1: Struktura retroviru 

 

Převzato a upraveno z: http://www.eenzyme.com/hivresearchtools.aspx ;  

citace: [2014-03-08] 

Na molekulárně-genetické úrovni se genom všech retrovirů skládá  

ze čtyř kódujících genů: gag, pro, pol a env. Gag sekvence je odpovědná za tvorbu 

třech hlavních strukturálních proteinů – MA – protein matrix p17, CA – protein 

kapsidy p24, NC – protein nukleokapsidy p7. Pro sekvence má význam v tvorbě 

proteáz, sekvence pol kóduje enzymy reverzní transkriptázu a integrázu. Sekvence env 

kóduje jak transmembránové, tak povrchové podjednotky obalového glykoproteinu. 

Gen kóduje původní glykoprotein gp160, který je štěpen furinem v endoplasmatickém 

retikulu hostitelské buňky a posttranslačními procesy vzniká gp120 a gp41. Komplexní 

retroviry, kam ředíme i HIV a SIV, mají kromě těchto tří kódujících sekvencí  

ještě další geny, a to jsou vif, vrp, vpu, nef, tat a rev, které se účastní v regulaci genové 

exprese, shromáždění infekčních částic a modulaci replikace viru v infikovaných 

buňkách. 

Kromě těchto kódujících sekvencí obsahuje genom retrovirů nekódující 

sekvence. Sem se řadí dvě dlouhé terminální repetice (LTRs), které obsahují elementy 

potřebné k řízení a regulaci genové exprese, reverzní transkripci a integraci virové 

DNA do chromozomu hostitelské buňky. Dále se jedná o sekvenci zvanou „packaging 

signal“, která je nezbytná pro specifické zabalení virové RNA do nově vytvořeného 

virionu. V retrovirálním genomu je přítomna také sekvence PTT (polypurine tract), 
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která funguje jako místo pro zahájení syntézy pozitivního vlákna DNA při reverzní 

transkripci
[8]

. 

3.1.3 Mechanismus patogeneze HIV 

Obalový protein je jedinou komponentou HIV, jehož role v usmrcování buňky 

byla prokázána. Glykoproteiny jsou zodpovědné za dvojí mechanismus, který vede 

k zániku buňky. První mechanismus funguje prostřednictvím molekul CD4. Obalové 

virové glykoproteiny obsahují vazebná místa, která rozpoznávají jiné glykoproteiny, 

konkrétně se jedná právě o CD4 molekuly. Tyto CD4 rozpoznávací znaky  

jsou zakotveny do povrchu buněčné membrány některých buněk. Virion  

se na ně prostřednictvím vazebných míst naváže, což má za následek nastartování 

procesu, který vede k internalizaci viru. Následné množení viru v buňce  

má za následek buněčnou smrt nebo eliminaci těchto buněk. Buňkami nesoucími CD4 

molekuly jsou zejména pomocné T-lymfocyty (Th). Tyto buňky imunitního systému 

hrají důležitou roli v imunitní reakci. Funkce viru je tedy postavena tak, že virus sám 

hubí buňky, které hrají důležitou roli v jeho eliminaci
[1]

. V menší míře jsou CD4 znaky 

přítomné na povrchu monocytů a různých typů tkáňových makrofágů, proto se může 

virion navázat i na ně. Díky průniku infikovaných makrofágů přes hematoencefalickou 

bariéru se virus dostává i do centrální oblasti mozku, což se ve výsledku může projevit 

v klinickém měřítku
[7]

. Tyto buňky imunitního systému ovšem mají tak málo CD4 

molekul, že se vyhnou destrukci tím způsobem, který postihne Th4 - lymfocyty
[1]

.  

Na druhou stranu jsou proto považovány za rezervoár infekce
[7]

. Vnímavost buněk 

k cytopatickému účinku viru je přímo úměrná koncentraci CD4 molekul na jejich 

povrchu, proto jsou tedy nejvíce poškozovány Th4 - lymfocyty
[9]

.  

Ve druhém mechanismu destrukce hraje významnou roli glykoprotein gp120. 

Ten spolu s proteiny CD4 zprostředkuje proces fúze buněk. Dochází ke spojení mnoha 

buněk (až 500) ve velkou odumírající masu, která se nazývá syncytium.  

Tento mechanismus vysvětluje zčásti drastickou depleci Th4 - lymfocytů.  

Glykoproteiny se účastní na destrukci cílových buněk i nepřímo. Imunitní systém 

odpovídá na infekci HIV tvorbou protilátek proti obalovému glykoproteinu stejně tak, 

jako proti jiným virovým proteinům. Tato reakce ovšem nevede k eliminaci  

a inaktivaci viru. Důležitá místa obalových glykoproteinů jsou chráněna vrstvou 

polysacharidových molekul.  
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Nejdůležitější je ale fakt, že během množení viru dochází neustále ke vzniku 

variant viru, jakožto výsledek mutací. Ty vznikají chybami v replikačním pochodu, 

zejména pak vysokou chybovostí reverzní transkriptázy, ale např. i v důsledku 

neschopnosti korekce chyb virové DNA polymerázy
[1]

. 

Kromě způsobu vstupu viru do buňky pomocí CD 4+ molekul se v poslední době 

ukazuje, že existují i jiné mechanismy, a to je vstup viru prostřednictvím receptoru  

pro Fc fragment imunoglobulinů. V takovém případě vstupuje virus do buňky  

ve formě imunokomplexu, tedy ve vazbě na protilátku proti některému povrchovému 

antigenu HIV. Dnes se ví, že pro vstup do buňky kromě vazby CD4 - gp120  

je také nezbytná přítomnost koreceptoru (jako je např. CCR5) a znaku CD26  

na povrchu „nenápadné“ buňky. Jedná se vlastně o proteázu, která je spolu s virovým  

gp41 zodpovědná za fúzi buněčné membrány a viru, a tím pádem za vstup viru  

do cytosolu
[9]

.  

3.1.4 Způsoby přenosu 

Infekce se přenáší pohlavní cestou, parenterálně (krví, krevními transfúzemi, 

transplantací orgánů), vertikálně z matky na dítě během nitroděložního vývoje  

a porodu. Virus lze izolovat jak z krve, tak spermatu, vaginálního sekretu, mateřského 

mléka a plodové vody. V malém množství je přítomen i ve slinách, slzách  

a dalších tělních tekutinách. Izolace viru ovšem ještě neznamená, že se dotyčnou 

tekutinou dá ve skutečnosti infekce přenést. Důvodem může být příliš nízká virová 

nálož, nebo že část těla, která přišla do styku s tělní tekutinou, nemusí obsahovat 

buňky vnímavé k infekci. Dále mohou existovat přirozené bariéry, které brání viru 

napadnout hostitele. Přenos slinami a slzami se v cestě šíření nákazy neuplatňuje. Krví 

se virus dostává do všech tělních orgánů včetně mozku
[7]

. 

3.1.5 Klinický obraz infekce 

Jak už bylo zmíněno výše, rozlišujeme dva typy HIV – 1 a 2. HIV 1 je přitom 

odpovědný za drtivou většinu všech onemocnění v rámci světové pandemie.  

Dle genetického rozdílu v oblasti genomu se HIV - 1 člení do 3 skupin: M (major),  

O (outlier) a N (NonM nonO), přičemž skupina M je odpovědná za světovou 

pandemii. Kmeny skupiny M se rozdělují do 9 subtypů – clades - (A-K). V České 

republice, stejně jako ve zbytku Evropy a v Americe, je dominantní subtyp B
[3]

. 

Od získání infekce k plně rozvinutým projevům AIDS většinou uplyne několik 

let. Postupně se začnou objevovat konkrétní klinické projevy, které doprovází 
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jednotlivá stadia nemoci. Dle klasifikace CDC (Centrum pro kontrolu chorob) a WHO 

jsou pacienti rozděleni do několika klinických (A, B, C) a laboratorních kategorií. 

První klinické stádium – primární HIV infekce (A) se vyznačuje 

necharakteristickými příznaky, které se objeví mezi 3. až 5. týdnem po expozici viru. 

Patří k nim chřipkové obtíže, příznaky mononukleózy, exantém, zduření lymfatických 

uzlin, průjem či postižení CNS. První stádium může ovšem probíhat i bez jakýchkoliv 

klinických příznaků jako skrytá infekce. Laboratorně se infekce projeví přechodně 

významným poklesem CD4 T – lymfocytů, průkazem antigenu p24 v krvi a vysokou 

hladinou RNA HIV. Následuje sérokonverze protilátek anti-HIV, upraví se laboratorní 

nálezy a vymizí klinické příznaky, virus ovšem dále napadá další buňky imunitního 

systému a intenzivně se množí
[3]

. 

Následuje stádium asymptomatické (A), které může trvat dokonce až 15 let. 

Virus přetrvává především v lymfatických uzlinách v latentní formě. Nemocný může 

být zcela bez obtíží. Až koncem tohoto stadia se opět začíná infekce klinicky 

manifestovat, například generalizovaným zduřením uzlin a poklesem  

CD4 T-lymfocytů
[9]

. 

Pokud počet CD4 T-lymfocytů poklesne pod 500/µl přechází nemocný  

do časného symptomatického stadia (B), kdy se už vyskytují drobné oportunní infekce, 

jako jsou dermatitidy, kandidové infekce orofaryngu, vaginy, nevysvětlitelné průjmy, 

herpes zoster, nebo jsou přítomné periferní neuropatie a trombocytopenie
[9]

.  

Po několika letech nemoc přechází do pozdního symptomatického stadia (C), 

kdy počet CD4 T – lymfocytů klesne pod 200/µl. Stadium je charakterizováno 

výskytem velkých oportunních infekcí, jako je pneumocystová pneumonie, 

toxoplasmová encefalitida, kryptokoková meningitida aj. Jsou přítomny některé 

malignity (např. Kaposiho sarkom, lymfomy, karcinom děložního čípku), kachexie  

a encefalopatie. Tato onemocnění pak definují syndrom získané imunodeficience 

AIDS
[3]

.  

3.1.6 SIV (Simian immunodeficiency virus) 

SIV je retrovirus schopný přirozeně infikovat nejméně 45 druhů afrických 

primátů. Na základě analýzy kmenů nalezených u čtyř druhů opic z ostrova Bioko 

vědci v roce 2010 oznámili, že virus SIV napadl opice před více než 32 000 lety
[10]

. 
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U kmenů virů SIVsmm u mangabeye kouřového a SIVcpz u šimpanzů  

se předpokládá, že překročily druhovou bariéru směrem k člověku, což má za následek 

vývoj HIV – 2, respektive HIV – 1
[5]

.  

Na rozdíl od HIV - 1 a HIV - 2 infekcí u lidí, SIV infekce u jejich přirozených 

hostitelů, tedy primátů, se v mnoha případech zdají být nepatogenní. Rozsáhlé studie  

u mangabeye kouřového prokázaly, že SIVsmm infekce nezpůsobuje žádné 

onemocnění u těchto zvířat, a to navzdory vysokým hladinám cirkulujícího viru.  

Pokud však tento virus infikuje asijského nebo indického makaka rhesus,  

u tohoto zvířete dojde zpravidla k vývoji opičího AIDS neboli SAIDS. Nedávná studie 

SIVcpz u volně žijících šimpanzů naznačuje, že u infikovaných šimpanzů  

se mohou projevit příznaky podobné AIDS jako u HIV - 1 infikovaných lidí. Pozdější 

fáze SIV infekce se rozvine v SAIDS, stejně jako infekce HIV v AIDS
[11]

. 

Studie prováděné u HIV in vitro ukázaly, že jeho tropismus je úzký a omezený 

pouze na lidi a šimpanze, replikaci viru u jiných druhů primátů brání určité faktory 

jako je například TRIM5α (tripartitní motiv 5 alpha), APOBEC3G, a tetherin. TRIM5α 

je intracelulární protein, který rozpoznává kapsidu různých retrovirů  

a blokuje jejich reprodukci. Rozdíly v druhové specificitě SIV a souvisejících retrovirů 

lze tedy částečně vysvětlit různými variantami TRIM5α proteinů u lidí a opic
[12, 13]

. 

Rozsah přirozených hostitelů opičích lentivirů je tedy částečně určen jejich schopností 

potlačovat tyto omezující faktory. Schopnost odolávat těmto faktorům se děje 

prostřednictvím INF-1
[14]

. 
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3.2 NK buňky 

3.2.1 Obecná charakteristika NK buněk 

NK buňky jsou jedněmi z důležitých efektorů buněčné přirozené imunity.  

Jsou to přirození zabíječi (natural killers – NK cells), kteří se projevují v obraně  

proti virovým agens a nádorovým buňkám. Zvýšený zájem o tyto buňky je v současné 

době spojován zejména s jejich rolí během infekce HIV a SIV infekce u opic. Hrají 

také roli během těhotenství, kdy jsou sledovány jejich hladiny. Pokud je počet  

NK buněk příliš vysoký, lékaři se někdy v těchto případech uchylují k opatřením,  

které vedou ke snížení počtu NK buněk, což prospívá ve výsledku k úspěšnému 

těhotenství. Uvažuje se totiž, že v některých situacích mohou NK buňky napadat plod 

ženy jako vetřelce v organismu. Další rolí NK buněk je odpověď na stres.  

Pro svou schopnost spontánně usmrcovat různé buňky jsou často označovány  

jako buňky spontánní cytotoxicity. NK buňky jsou na svém povrchu obdařeny  

Fc-receptory, díky nimž zabijí nádorově zvrhlou buňku či buňku napadenou virem 

prostřednictvím protilátek, které v tomto případě slouží k označení buněk, které mají 

být usmrceny. V závislosti na tomto způsobu zabíjení se NK buňky řadí mezi buňky 

schopné ADCC, tj. na protilátce závislá buňkami zprostředkovaná cytotoxicita
[15]

.  

NK buňky tvoří zvláštní skupinu mononukleárních buněk. Na první pohled  

se morfologicky ale od ostatních skupin liší, neboť ve své cytoplasmě obsahují zřetelně 

viditelná granula, proto se také mohou označovat jako LGL (large granular 

lymphocytes), tedy lymfocyty s velkými granuly. Granula mají načervenalou barvu  

a jsou patrná při běžném hematologickém barvení
[16]

. Tato granula obsahují zejména 

granzymy a perforiny. Při rozpoznání nádorové buňky nebo buňky napadené virem  

se z granul uvolní tyto látky. 

Perforiny jsou proteiny neenzymatické povahy, jejichž úkol spočívá 

v proděravění membrány cílové buňky, kdy v membráně perforin spontánně 

polymeruje. Polymerací 10 až 20 perforinových jednotek dochází k vytvoření dutého 

válcovitého útvaru, který dává vzniknout póru. Proděravěním membrány se poruší 

semipermeabilita a cytoplasma cílové buňky tak komunikuje s okolním prostředím, 

dochází k rozvratu iontové a vodné rovnováhy a k následné buněčné smrti
[17]

. 
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3.2.2 Subpopulace NK buněk a jejich heterogenita 

Původně se předpokládalo, že NK buňky tvoří pouze jednu populaci buněk,  

které jsou u lidí charakterizovány absencí povrchového markeru CD3 a expresí 

receptoru CD56
[18]

. Jak se ale později ukázalo, NK buňky nejsou zcela homogenní 

skupinou, jelikož existují podskupiny a subtypy těchto buněk. Lze je nalézt  

v mnoha lymfoidních i nelymfoidních tkáních včetně jater, plic, brzlíku, slinivky  

a dělohy
[19]

. NK buňky tvoří pouze malou část mononukleárních buněk v periferní krvi 

(5%), ovšem v lymfatických tkáních jsou jejich počty mnohonásobně vyšší (až 50%). 

Lymfatické tkáně jsou považovány za hlavní místo pro zrání, diferenciaci a edukaci 

NK buněk, zastávají tedy podobnou úlohu jako tymus pro T-lymfocyty. Ukázalo se,  

že více jak 95% NK buněk jsou CD3
-
 a na svém povrchu exprimují  

CD8α homodimerní řetězce (α/α).  

U lidí mohou být dále tyto NK buňky rozděleny dle hustoty přítomného znaku 

CD56 a CD16. CD56 se označuje jako NCAM (neural cell adhesion molecule), jedná 

se o adhezivní molekulu, která se exprimuje na povrchu neuronů, glií, kosterních svalů 

a NK buněk. Molekula CD16 představuje Fc-γ-RIII receptor. Dvě hlavní subpopulace 

NK buněk byly charakterizovány těmito znaky – CD3
-
CD56

bright
CD16

-  

a CD3
-
CD56

dim
CD16

+
. Tyto dvě podskupiny se také liší v expresi znaku CD27. 

Zatímco u subpopulace CD3
-
CD56

dim
CD16

+ 
k expresi CD27 nedochází,  

u CD3
-
CD56

bright
CD16

- 
se tento znak exprimuje a je snadno detekovatelný

[20]
.  

Přítomnost těchto dvou subtypů se liší i v lokalizaci. Zatímco v lymfatických 

tkáních jsou kolem 90% přítomny NK buňky s fenotypem CD16
-
CD27

+
CD56

bright
, 

v periferní krvi převládají NK buňky CD16
+
CD27

-
CD56

dim[21]
. Původně nebylo jisté, 

zdali tyto dvě fenotypově odlišné populace NK buněk představují zcela diferenciované 

buňky, v současné době se řada studií přiklání k tomu, že subpopulace CD56
bright 

NK 

buněk v lymfatických tkáních se vyvíjí a diferencuje v CD56
dim 

NK buňky. 

Mechanismus ovšem není ještě zcela prostudován. Předpokládá se spolupráce 

s ostatními buňkami, jako jsou dendritické buňky či fibroblasty. 

CD56
bright

CD16
- 
NK buňky exprimují naváděcí receptory jako CCR7 a CD62L  

a mají schopnost vylučovat cytokiny INF-γ a TNF-α. NK buňky CD56
diim

CD16
+
  

jsou hlavními činiteli v cytotoxicitě na MHC nezávislé a obsahují velké množství 

granzymů a perforinů
[22]

. 
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Existují i další linie NK buněk. Řadíme mezi ně vysoce specializované uterinní 

NK buňky a NK buňky gastrointestinálního traktu. I u uterinních NK buněk je důležité 

zaznamenat fakt, že se jedná o heterogenní skupinu. NK buňky endometria  

se svým fenotypem i funkcí liší od NK buněk osidlujících deciduální tkáně.  

Tyto buňky jsou obohaceny o speciální markery a jejich funkcí není pouze 

cytotoxicita, ale podílejí se také například na remodelaci spirálních artérií
[23]

. 

NK buňky gastrointestinálního traktu (GIT) jsou v poslední době značně 

zkoumány, jelikož GIT je oblastí vysoké replikace HIV i SIV v období akutní infekce. 

Tato linie NK buněk asociovaná se střevní sliznicí se liší od populace v krevním řečišti 

a je charakterizována expresí NKp44 u lidí a NKp46 u myší a produkcí interleukinu 

IL-22. I proto jsou někdy nazývány jako NK-22 podtyp
[24]

. Jak se ukázalo, tyto linie 

jsou také charakterizované syntézou antimikrobiálních peptidů. Tyto buňky nejsou 

cytotoxické, nevylučují IFNy a exprimují transkripční faktor RORγt místo E4BP4
[19]

.  

3.2.3 Diferenciace a maturace NK buněk 

NK buňky se vyvíjí z hematopoetických kmenových buněk, které migrují 

z kostní dřeně do lymfatických tkání, přes stádium lymfoidní progenitorové buňky 

společné NK buňkám, T a B-lymfocytům, přes stádium pre-NK buňky,  

pro-NK buňky ve stádium nezralé NK buňky. Ty dále vyzrávají v CD16
-

CD27
+
CD56

bright 
NK buňky. Velká část těchto CD56

bright
 buněk vyzrává v 

CD16
+
CD27

-
CD56

dim
. Většina z CD56

dim
 NK buněk poté opouští lymfatické tkáně a je 

přítomna v krevním oběhu
[25]

.  

Pro každé vývojové stádium NK buňky je charakteristické spektrum přítomných 

povrchových znaků. Jejich přehled je znázorněn na obrázku č. 2, z něhož je snadno 

zřetelné, že KIR receptory, které budou podrobně popsány v kapitole 3.2.5,  

jsou exprimovány až u nejvíce diferencovaných NK buněk. Z této informace vyplývá, 

že schopnost NK buněk tvořit různé cytokiny již v útlejších stadiích vývoje  

není závislá na regulaci zprostředkované KIR receptory, zatímco schopností 

cytolytického zabíjení jsou obdařeny pouze nejvíce diferenciované buňky, jelikož tato 

aktivita je ovlivněna právě interakcí KIR receptorů se svými ligandy. Důležitou roli 

v diferenciaci má účast různých transkripčních faktorů, mezi něž řadíme Notch-L∆4, 

ligand pro tyrozinovou kinázu FLT3, IL-7. Membránově vázaný interleukin 15 hraje 

klíčovou roli ve vývoji a diferenciaci NK buněk. Hlavní zdroj IL-15 pro NK buňky 

představují dendritické buňky
[25]

.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bun%C4%9B%C4%8Dn%C3%A1_diferenciace


26 

 

Obrázek 2: Diferenciace a maturace NK buněk a jejich povrchové znaky 

 

Převzato a upraveno z: http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fimmu.2013.00055/full; 

citace: [2014-03-27] 

3.2.4 Regulace funkce NK buněk 

Regulace funkce NK buněk probíhá jak vnitrobuněčně, tak zevní cestou.  

Mezi vnitrobuněčnou regulaci řadíme regulaci pomocí receptorů,  

které jsou exprimovány na povrchu NK buněk a přenášejí signály do nitra. Vnější 

regulaci představují působky produkované ostatními buňkami, které ovlivňují funkce 

NK buněk
[25]

. 

3.2.4.1 Vnitrobuněčná regulace NK buněk  

Cytolytická aktivita NK buněk je modulována interakcí s inhibičními  

a aktivačními receptory na jejich povrchu. Vedle molekuly CD16, které se dostává 

značné pozornosti vzhledem k jejímu zprostředkování na protilátce závislé buněčné 

cytotoxicity, existují tři hlavní rodiny receptorů. Jedná se o C-type lectin-like receptory 

nadrodiny NKG2 (CD94/NKG2), které jsou kódovány na chromozomu  

12q1.3-13.4
[26]

. NKG2 rodina zahrnuje NKG2A, B, C, E a F molekuly,  

které jsou exprimovány na povrchu buňky jako dimery. Mají aktivační nebo inhibiční 

funkci, což závisí především na povaze molekul, se kterými dochází k oné 

dimerizaci
[27]

. Druhý typ receptorů se řadí do nadrodiny imunoglobulin-like receptors, 

které jsou kódovány na chromozomu 19q13.4. Tuto nadrodinu receptorů lze dále 

rozlišit na KIR (killer cell imunoglobulin-like receptors) a LIR (leukocyte-associated 

immunoglobulin-like receptors) receptory
[26]

. KIR receptory mají jak inhibiční,  

http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fimmu.2013.00055/full
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tak aktivační význam v regulaci funkcí NK buněk. Další rodina receptorů se nazývá 

NCRs (natural cytotoxicity receptors), kam se řadí molekuly NKp30, NKp44 a 

NKp46. Inhibiční funkci má Siglec-7 a 2B4 molekula
[25]

. Obrázek č. 3 představuje 

obecné shrnutí receptorů a cytokinů NK buněk. 

Obrázek 3: Receptory NK buněk 

 

Převzato a upraveno z: http://www.sciencemag.org/content/331/6013/44/F2.expansion.html; 

citace: [2014-03-08] 

3.2.4.2 Vnější regulace NK buněk 

Mezi cytokiny, které indukují aktivaci NK buněk, se řadí IL-2, IL-15 a IL-21.  

Dále se na regulaci funkcí NK buněk podílí TGF-β, IL-17, activin A a molekuly 

tvořené prostatou nazývané prostasomy
[25]

. 

3.2.5 KIR receptory 

KIR jsou nejvíce variabilní receptory NK buněk. Jejich ligandy jsou velmi 

polymorfní klasické molekuly HLA systému (HLA-A, HLA-B a C)
[25]

. 

Prostřednictvím KIR receptorů také NK buňky komunikují s dalšími buňkami 

imunitního systému jako jsou makrofágy či dendritické buňky. Zpětná komunikace 

pak probíhá prostřednictvím cytokinů produkovaných NK buňkami. 

http://www.sciencemag.org/content/331/6013/44/F2.expansion.html
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Variabilita těchto receptorů je dána obsahem genů a jednotlivých alel, což vede 

k diverzitě haplotypů a vysokému počtu rozdílných genotypů. Doposud  

bylo identifikováno na 15 různých genových lokusů. Některé genové lokusy  

jsou ubikvitní a vyskytují se u všech lidí, jiné lokusy jsou polygenní a u konkrétních 

jedinců se buď presentují, nebo nikoliv. KIR haplotypy jsou pak definovány  

na základě přítomnosti či absence těchto lokusů. KIR geny jsou děděny  

ve dvou haplotypech – A a B
[26]

. Vysoká diverzita je dále podpořena faktem,  

že každý z těchto lokusů je representován různým počtem alel, dále jsou přítomné 

pseudoalely a různé delece nebo duplikace konkrétních genů
[25]

. 

Názvosloví jednotlivých KIR genů kódujících KIR receptory bylo vypracováno 

skupinou WHO pro nomenklaturu faktorů HLA systému. Z názvu lze vyčíst obecnou 

strukturu receptoru. Za označením KIR následuje číslice oznamující počet 

extracelulárních Ig-like domén. „D“ je označení pro doménu, následuje buď „L“ 

představující dlouhý proteinový řetězec směřující do cytoplasmy, nebo „S“ značící 

krátký cytoplasmatický řetězec. Může se vyskytnout i písmeno „P“, které značí 

pseudogeny. Například tedy KIR3DL znamená receptor se třemi extracelulárními 

doménami a dlouhým cytoplasmatickým řetězcem. Receptory, které jsou tvořeny 

dlouhou proteinovou intracelulární částí, jsou ve většině případů označovány  

jako inhibiční, na rozdíl od KIR receptorů s krátkým proteinovým řetězcem,  

které jsou považovány za aktivační. To ovšem neplatí vždy, např. KIR receptor 

kódovaný geny KIR2DL4 sdílí strukturální rysy jak s inhibičními, tak aktivačními 

KIR, ačkoliv podle obecných pravidel by měl mít pouze inhibiční funkci. Dále v názvu 

následuje číslo, které značí počet kódujících genů a proteinů s touto strukturou
[26]

.  

Pokud jsou dva a více genů s podobnou strukturou a mají velmi podobnou 

sekvenci, mají stejné toto číslo. K rozlišení slouží písmeno psané za číslicí.  

Jako příklad uvádím geny KIR2DL5A a KIR2DL5B. 

Alely KIR jsou značeny podobným způsoben jako alely HLA systému.  

První tři číslice označují alely lišící se v sekvenci exonů a vedou tudíž 

k nesynonymním změnám. Další dvě číslice popisují alely lišící se v exonových 

sekvencích vedoucích k synonymním změnám, poslední dvě číslice značí alely lišící  

se v intronech, promotorech a ostatních nekódujících sekvencích
[26]

.  

Bylo zjištěno, že v rozpoznávání klasických a neklasických MHC I molekul  

se více prosazují KIR receptory s inhibiční funkcí. Inhibiční KIRs tedy hrají klíčovou 

roli v potlačení cytolytických funkcí NK buňky. Většina KIR2DL s dvěma 
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imunoglobulinovými extracelulárními doménami rozpoznávají HLA-C molekuly. 

Existují podtypy C1 a C2, kdy C1 epitop obsahuje v pozici 80 asparagin a u C2  

se v pozici 80 vyskytuje lysin, což má za následek rozdílnou afinitu k receptoru.  

KIR receptory se třemi imunoglobulinovými doménami rozpoznávají HLA-A  

a HLA-B molekuly
[27]

. Solubilní molekuly HLA-G se vyskytují v plasmě v různém 

množství, ve vysoké koncentraci jsou exprimovány trofoblastem během těhotenství. 

Jsou rozpoznávány receptory KIR2DL4
[25]

. 

Mechanismus KIR zprostředkované inhibice probíhá na základě navázání PTPs 

(protein tyrosine phosphatases) na sekvenci ITIM (immunoreceptor tyrosine-based 

inhibitory motif) lokalizovaný intracelulárně. Vazba ligandu na tyto receptory vede 

k fosforylaci tyrosinu v motivu ITIM kinázami z rodiny Src, což umožní vazbu tyrosin 

fosfatázy SHP -1 či SHP-2. Ta pak defosforyluje substráty tyrosin kináz,  

které jsou součástí aktivačních kaskád. Takto je tedy potlačena aktivace NK buňky
[28]

.  

Obrázek 4: Mechanismus inhibice funkce NK buněk u KIR3DL 

 

Převzato z: http://www.medscape.com/viewarticle/571267_3; citace: [2014-03-08] 

 

KIR receptory s krátkým cytoplasmatickým řetězcem (KIR2DS) ITIM 

neobsahují, naproti tomu mají ve své transmembránové doméně nabité aminokyseliny, 

které nekovalentně interagují s transmembránovým proteinem DAP-12 o velikosti  

12 kDa. Právě DAP-12 je klíčový prvek v prostředkování aktivačního signálu  

NK buněk. Ve své cytoplasmatické doméně totiž obsahuje ITAM (Immunoreceptor 

http://www.medscape.com/viewarticle/571267_3
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Tyrosine-based Activation Motif). U savců se DAP vyskytuje ve formě homodimeru 

spojeného disulfidickým můstkem
[29]

. 

Obrázek 5: Interakce KIR2DS s DAP-12 v prostředkování aktivačního 

signálu NK buňce 

 

Převzato a upraveno z: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

84842008000400017; citace: [2014-03-08] 

3.2.6 Role NK buněk a jejich receptorů na průběh infekce HIV  

 V poslední době je NK buňkám připisována významná role během infekce  

HIV-1, a to zejména zpočátku infekce. NK buňky mají schopnost eliminovat 

infikované buňky bez nutnosti předešlé iniciace pomocí specifického antigenu  

na rozdíl od buněk získané imunity, které vyžadují předchozí senzitizaci. Získaná 

imunitní odpověď potřebuje několik dní, aby se mohla vyvinout. Navíc její optimální 

požadovaný efekt je dosažen až za několik týdnů po infekci. Do té doby se do udržení 

viru pod kontrolou zapojují NK buňky
[30]

. 

Na druhou stranu se ukázalo, že virus HIV ovlivňuje funkci NK buněk a to tak, 

že už brzy po infekci se indukuje proliferace a aktivace NK buněk, aby se mohly 

podílet na zabíjení infikovaných buněk. Sekrecí cytokinů IFN-γ a TNF-α aktivují 

odpověď Th-1 a B lymfocytů
[31]

. 

Mechanismem, kterým NK buňky bojují při HIV infekci, může být eliminace 

buněk přímou toxicitou zprostředkovanou sníženou nebo inhibovanou expresí  

MHC molekul na infikovaných buňkách. HIV virus má totiž schopnost snižovat 

produkci MHC-I molekul na povrchu hostitelských buněk, což ho ochrání  

před destrukcí pomocí CD8+ lymfocytů. NK buňky jsou ovšem způsobilé k zabíjení 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-84842008000400017
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-84842008000400017
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těch buněk, které mají na svém povrchu nízký počet nebo žádné vlastní MHC-I 

molekuly. Snížení exprese MHC je regulováno pomocí proteinu Nef viru HIV.  

Tento protein dále indukuje produkci buněčných stresových faktorů MICA/B,  

které působí jako aktivační signál pro NK buňky, zároveň však Nef protein potlačuje 

tvorbu dalších stresových markerů. Studie prokázaly, že Nef inhibuje expresi  

HLA-A a B molekul, zatímco HLA-C či HLA-E molekuly jsou vůči účinku tohoto 

proteinu intaktní. Bylo prokázáno, že přímá cytotoxicita NK buněk u nemocných 

s HIV je limitována a postupem buňky vykazují snížené cytotoxické funkce
[30]

.  

Protilátkami zprostředkovaná cytotoxicita NK buněk je u pacientů s HIV také 

snížená. Tento fakt je způsoben dalším ochranným mechanismem HIV viru,  

a to indukcí vylučování určitých matrixových metaloproteináz, které se naváží  

na molekulu CD 16 na povrchu NK buňky, která je odpovědná za ADCC
[32]

.  

Další mechanismus NK buněk v ochraně proti viru je sekrece cytokinů  

a chemokinů jako například CCL3, 4 nebo 5. Ty se vážou na koreceptor HIV-1 CCR5 

a zabraňují tak vstupu viru do buňky. Jak se ukázalo i tato schopnost NK buněk  

je v případě infekce virem HIV snížená. Působky NK buněk pak obecně indikují 

zánětlivou odpověď, modulují hematopoézu, regulují růst a funkce monocytů  

a granulocytů a ovlivňují typ adaptivní imunitní odpovědi
[33]

. 

Některé studie se také soustředily na studium jednotlivých subpopulací  

NK buněk a vliv HIV viru na ně, konkrétně na změny jejich počtu. Bylo prokázáno,  

že výsledky u lidí s HIV-1 korelují s nižší populací CD56
dim 

i CD56
bright 

NK buněk, 

zatímco subpopulace CD16
+
CD56

- 
vykazovala zvýšení

[34]
.  

HIV infekce neovlivňuje pouze počet jednotlivých podtypů NK buněk, ale byly 

prokázány i určité odchylky v expresi aktivačních a inhibičních receptorů, především 

KIRs a NCRs. U některých pacientů infikovaných HIV virem NK buňky subpopulace 

CD16
+
CD56

- 
exprimují na svém povrchu ve zvýšené míře inhibiční KIR receptory, 

které jsou ovšem nefunkční. U aktivačních NCRs receptorů dochází vlivem HIV 

k jejich snížení
[35, 36]

. 

V poslední době se vědci ve svých studiích soustředí na zkoumání alelických 

variant genů KIR receptorů vázající se na své ligandy – HLA molekuly I. třídy  

a jejich spojitost s průběhem a výsledkem HIV infekce. Určité alelické varianty genů 

pro HLA molekuly korelují jak s vnímavostí k infekci virem HIV-1, tak i s průběhem  

a výsledkem této infekce. Alely HLA-I molekul se rozdělují do několika tříd.  

Flores-Villanueva zjistil, že lidé s infekcí HIV-1 neléčení antivirotiky, u nichž byla 
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prokázána menší replikace viru, byli ve směs homozygoti pro alely Bw4 třídy
[37]

.  

Do Bw4 třídy se řadí alely B*57, B*27, B*51 a B*58, které vedou k protekci  

proti HIV. Na rozdíl od alely B*35Px, která do této třídy nepatří a je spojována 

s rychlejším průběhem onemocnění
[38]

. Bylo zjištěno, že epitop Bw4 obsahuje podtyp 

alel označujících se jako Bw4Ile80, které nesou izoleucin v pozici 80. Právě 

prostřednictvím tohoto epitopu Bw4Ile80 HLA molekula interaguje s inhibičním 

KIR3DL1 receptorem
[39]

.  

KIR3DS1 receptor má sice krátký intracelulární řetězec, ovšem svou 

extracelulární částí se velmi podobná sekvenci KIR3DL1 receptoru, proto se i u této 

varianty receptoru předpokládalo, že se váže k Bw4Ile80 molekule. Tato hypotéza 

nebyla doposud jednoznačně potvrzena. Rozsáhlé studie u lidí infikovaných HIV-1 

pod vedením Martina et al. ovšem ukázaly, že jedinci s expresí jak Bw4Ile80,  

tak KIR3DS1 vykazovali výrazné zpoždění v projevu infekce. Ze studie bylo zřejmé,  

že jedinci exprimující kombinaci Bw4Ile80/KIR3DS1 molekul mají ve výsledku 

jednoznačně pomalejší progresi onemocnění než jedinci exprimující pouze Bw4Ile80 

nebo KIR3DS1
[40]

.  

Jiná studie pod vedením Merina se zase soustředila na zkoumání konkrétního 

subtypu HIV-1. Výsledky ukázaly, že u sub-saharských Afričanů v Zambii existuje 

spojitost mezi exprimovanou alelou KIR2DS4*001 a zvýšeným přenosem HIV-1 

subtypu C
[41]

. 
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4. Experimentální část 

4.1 Použité chemikálie a komerční kity 

 1,5M Tris-HCl pufr; Tris-HCl 1,5M Buffer, pH 8,8 (Bio-Rad, USA) 

 2-Propanol, pro molekulární biologii; ≥ 99% (Sigma – Aldrich, USA) 

 Agaróza pro preparativní elektroforézu; SeaKem GTG Agarose (Lonza, 

Švýcarsko) 

 Agaróza; Agarose SERVA for DNA electrophoresis (SERVA, Německo) 

 Akrylamid ; AA - Acrylamide, 99,9 %, Electrophoresis purity reagent  

(Bio-Rad, USA) 

 Azid sodný; NaN3 (Trucizna, Polsko) 

 Barva pro vizualizaci nukleových kyselin; GelRed Nucleic Acid Stain,  

10 000x in water (BIOTIUM, USA) 

 BCA – kit; Bicinchoninic Acid kit (Sigma - Aldrich, USA) 

 Bromfenolová modř (Lachema, Česká republika) 

 Cytostatikum; G-418 Solution (Roche, Švýcarsko) 

 Defosforylační a ligační kit; Rapid DNA Dephos and Ligation Kit  

(Roche Diagnostics, Německo) 

 Dimetylsulfoxid; DMSO, Dimethyl sulfoxide, for molecular biology  

(Sigma – Aldrich, USA) 

 DNA marker; 200 bp DNA Step Ladder (Promega, USA) 

 DNA marker; GeneRuler 1 kb DNA Ladder, ready-to-use  

(Thermo SCIENTIFIC, USA) 

 Dodecylsíransodný; SDS (sodiumdodecylsulfate for electrophoresis), 99 % 

(Sigma-Aldrich, USA) 

 ECL kit; BM Chemiluminiscence Blotting Substráte (POD)  

(Roche Diagnostics, Německo) 

 Etanol, 96% (Kulich, Česká republika) 

 Fetální bovinní sérum; FBS – fetal bovine serum (Gibco, USA) 

 Fluorid sodný, NaF; Sodium Fluoride, BioReagent (Sigma – Aldrich, USA) 

 fosfatový pufr s 0,15 M NaCl; PBS pH 7,2 - Phosphate buffered saline  

(Gibco, USA) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphate_buffered_saline
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 Gentamicin Sulfát; Gentamicin sulfate 50 mg/ml (Lonza, Švýcarsko) 

 Glycerol; glycerol ultrapure, ≥ 99,5 % (USB, USA) 

 Glycin; Glycine for electrophoresis, ≥ 99 % (Sigma-Aldrich, USA) 

 Chlorid sodný, NaCl; Sodium chloride, puriss. p.a. (Sigma-Aldrich, USA) 

 Karbenicilin; Carbenicillin 100mg/ml (Sigma-Aldrich, USA) 

 Kit pro extrakci z gelu; QIA quick Gel Extraction Kit (50) (QIAGEN, Německo) 

 Kit pro izolaci plasmidu ; High Pure Plasmid Isolation Kit  

(Roche Diagnostics, Německo) 

 Kit pro nukleofekci; Amaxa® Cell Line Nucleofector® Kit V  

(Lonza, Švýcarsko) 

 Kultivační médium RPMI 1640, bez L-glutaminu (1.5 g/l hydrogenuhličitan 

sodný, 4.5 g/L glukóza, 10 mM HEPES, a 1.0 mM pyruvát sodný) (Lonza, 

Švýcarsko) 

 Kyselina chlorovodíková, p.a., HCl  (Kulich, Česká republika) 

 Metanol; MeOH, Methanol, >99 % (Sigma-Aldrich, USA) 

 Mléko, Blotting Grade Blocker Non-Fat Dry Milk (Bio-Rad, USA) 

 Nanášecí pufr; 10x BlueJuice
TM

 Gel Loading Buffer (Invitrogen, USA) 

 N-octyl-β-D-glukopyranosid; Octyl β-D-glucopyranoside  

(Sigma – Aldrich, USA) 

 Ortovanadan sodný; Sodium Orthovanadate (Sigma – Aldrich, USA)  

 PDA (1, 4 - bis(acryloyl)piperazine), >99 % (Sigma - Aldrich, USA) 

 Persíran amonný; APS – AmmoniumPersulfate (Bio-Rad, USA) 

 Prášek pro přípravu mikrobiologického kultivačního LB média; LB Broth 

EZMix
™ Powder (Sigma – Aldrich, USA) 

 Propidium Jodid; Propidium Iodide (Life Technologies, USA) 

 Restrikční enzym Sal I (10 U/µl) (Roche Diagnostics, Německo) 

 Restrikční enzym Sfi I (10 U/µl) (Roche Diagnostics, Německo) 

 Sekundární butanol; Butan-2-ol, ReagentPlus, ≥ 99 % (Sigma-Aldrich, USA) 

 SOC médium pro transformaci (Sigma – Aldrich, USA) 

 Standard pro 1D mini-PAGE; Standards – Precision Plus Protein
TM

Kaleidoscope 

(Bio-Rad, USA) 

 Tablety Compete; Compete Mini EDTA free (Roche Diagnostics, Německo) 

 TAE pufr (50x), molecular biology grade (SERVA, Německo) 

 TEMED, N, N, N´, N´ - tetrametyletylendiamin (Bio-Rad, USA) 
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 TRIS – base; Trizma base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, >99,8 % 

(Sigma-Aldrich, USA) 

 Tween 20; Polyoxyethylenesorbitanmonolaurate, for molecular biology  

(Sigma-Aldrich, USA) 

 Ustalovač; Rapid fixer (AGFA, Belgie) 

 Vývojka; Developer (AGFA, Belgie) 

 β-merkaptroetanol - β-ME2; mercaptoethanol, molecular biology grade  

(Serva, Německo) 
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4.2 Příprava roztoků 

4.2.1 TAE 1x koncentrovaný pufr 

20 ml zásobního roztoku 50x TAE se smísí s 980 ml destilované vody. 

4.2.2 Tekuté LB médium 

Naváží se 20 g LB Broth EZ Mix prášku a rozpustí se v 1 litru vody. Směs  

se autoklávuje 20 minut při 121 °C. LB médium se uchovává v lednici. Před použitím 

se sterilně přidá karbenicilin (zásobní koncentrace 100 mg/ml) do výsledné 

koncentrace 50 µg/ml. 

4.2.3 Tuhá LB půda 

Naváží se 20 g LB Broth EZ Mix prášku a rozpustí se v 1 litru vody. Přidá  

se 15 g agaru k tekutému LB médiu. Směs se dá autoklávovat. Poté se uchovává  

při laboratorní teplotě. Před použitím se tuhý LB agar zahřeje v mikrovlnné troubě,  

až se zcela rozpustí. Nechá se zchladit cca na 40 °C a sterilně se k němu přidá 

karbenicilin (100 mg/ml) o výsledné koncentraci 50 µg/ml. 

4.2.4 Příprava kompletního kultivačního média RPMI 1640 pro 

buňky Jurkat 

K 500 ml kultivačního média RPMI 1640 se sterilně přidá 50 ml fetálního 

bovinního séra, 5 ml L-glutaminu a 0,5 ml gentamicinu. Směs se promíchá  

a před použitím se nechá vytemperovat na 37 °C ve vodní lázni. 

4.2.5 Příprava zamrazovacího média 

Ve zkumavce se smíchá 0,5 ml DMSO (5 % DMSO), 4,5 ml FBS (45 % FBS)  

a 5 ml kompletního média (50 % RPMI 1640). 

4.2.6 Příprava lyzovacího pufru 

o NaCl      800,6 g (137 mM) 

o Glycerol    10 g  (10 %) 

o n-octyl-β-D-glukopyranosid  2 ml  (1 %) 

o Fluorid sodný    210 mg (50 mM) 

o Doplní se do 100 ml 20 mM TRIS pH 8,0 (242,28mg TRIS a 100 ml 

vody). Upraví se pH.  
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o Před použitím se k 10 ml přidá 1 tableta Compete Mini a 10 µl 1M 

roztoku ortovanadanu sodného (184 mg/ml vody). 

4.2.7 Příprava promývacího roztoku Cell Wash pro cytometrii 

Smísí se PBS s 10 % azidem sodným.  

4.2.8 Příprava roztoků pro Western blot 

 Roztok akrylamidu (AA) a 1,4 – bis(akryloyl)piperazinu (PDA) 

o Připraví se těsně před použitím tak, že se předváží 4,5 g AA a 0,12 g 

PDA a směs se doplní do 15 ml destilovanou vodou. 

 1,5 M TRIS-HCl pH 6,8  

o TRIS base 15,0 g doplnit destilovanou vodou do 250 ml, pomocí  

konc. HCl upravit pH na 6,8 

 10% APS 

o 50 mg APS doplnit destilovanou vodou do 0,5 ml 

 10% SDS 

o 0,1 g SDS doplnit destilovanou vodou do 1 ml 

 Sekundární butanol saturovaný destilovanou vodou 

o 50 ml 2-butanolu a 10 ml destilované vody 

 3 x koncentrovaný vzorkový pufr SDS s β-ME 

o 0,5 M TRIS-HCL pH 6,8 3,75 ml 

o Glycerol   3,0 ml 

o SDS    0,69 g 

o 0,5% bromfenolová modř 0,06 ml 

o Doplnit do 8,5 ml destilovanou vodou 

o Těsně před použitím k 850 µl pufru přidat 150 µl β-ME. 

 Horní pufr pro 1D SDS-PAGE mini 

o TRIS base 15 g (50 mM) 

o Glycin  72 g (384 mM) 

o SDS  2,5 g (0,1%) 

o Doplnit vodou do 2,5 l destilovanou vodou, pH cca 8,5 

 Dolní pufr pro 1D SDS-PAGE mini 

o TRIS base 15 g (50 mM) 

o Glycin  72 g (384 mM) 
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o SDS  2,5 g (0,1 %) 

o Azid sodný 0,5 g (0,02 %) 

o Doplnit do 2,5 l destilovanou vodou, pH cca 8,5 

 Transferový pufr 

o TRIS base 15,15 g (25 mM) 

o Glycin  72 g (192 mM) 

o MeOH  1 l (20 %) 

o Doplnit do 5 l destilovanou vodou 

 10 x koncentrovaný TBS pufr 

o TRIS base 48,8 g (20 mM) 

o NaCl  160 g (137 mM) 

o Upraví se pH pomocí HCl na 7,6 

o Doplní se destilovanou vodou do 2000 ml 

 Roztok TBS 

o 10 x Koncentrovaný TBS pufr 200 ml 

o Destilovaná voda   1800 ml 

 Roztok TBS s 0,055 TWEEN 20 

o 10 x koncentrovaný TBS pufr 200 ml 

o Destilovaná voda   1800 ml 

o TWEEN 20    1 ml 

 Roztok 5% mléka v TBS s 0,05% TWEEN 20 

o Mléko (netučné, Bio-Rad)  5 g 

o Roztok TBS s 0,05% TWEEN 20 100 ml 
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4.3 Použité buněčné linie, kompetentní buňky, 

plasmidy, protilátky 

 Plasmid p-Display (Invitrogen, USA) 

o Jedná se o vektor určený pro expresi proteinů na povrchu savčích buněk, 

který má velikost 5,3 kb. Na svém N-konci obsahuje signální peptid 

myšího κ-řetězce imunoglobulinu, tato sekvence je odpovědná za expresi 

proteinů z cytosolu na povrch buněk. Na jeho C-konci je přítomna 

sekvence pro transmembránovou doménu PDGFR (platelet derived 

growth factor receptor), která slouží k uchycení proteinů směřujících  

do extracelulárního prostoru. Plasmid obsahuje sekvence  

pro hemaglutinin A a myc epitopy využívané při detekci exprese 

proteinů v p-Display vektoru pomocí Western blotu a průtokové 

cytometrie. Mapa mnohočetného klonovacího místa vektoru je zobrazena 

v příloze 12.1. 

 Plasmid p-GEM se vklonovanou alelou 

 Buňky Jurkat, Clone E6-1 (ATCC TIB – 152, USA) 

o Jedná se o lidské leukemické T-lymfocyty získané z periferní krve. 

Buňky jsou suspenzní. 

 Kompetentní buňky, E. coli XL-1 (připravené na pracovišti) 

 Protilátky: 

o Myší monoklonální protilátka značená křenovou peroxidázou proti 

hemaglutininu A; HA-Tag 6E2 HRP-conjugate mouse mAb  

(Cell Signaling, # 2999S, USA) 

o Myší monoklonální protilátka značená fluorochromem proti 

hemaglutininu A; HA-Tag (6E2) mouse mAb Alexa Flour® 647  

(Cell Signaling, # 3444S, USA) 

o Polyklonální kozí anti-myší protilátka značená křenovou peroxidázou; 

Polyclonal goat anti-mouse Ig’s HRP-conjugate  

(DAKO Cytomation PO 44701, Německo) 

o Hybridomy: protilátky proti KIR sekvencím, 48 nově vyvinutých variant 

(Moravian-Biotechnology Brno, Česká republika) 
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4.4 Použité přístroje a pomůcky 

 Analytické Váhy; Mettler-Toledo AX 105 (Mettler-Toledo, Švýcarsko) 

 Automatické pipety (Eppendorf Research Plus, Německo) 

 Bakteriální flow box; BioUltra (Telstar,Španělsko) 

 Blotovací přístroj; Trans-Blot
®

 SD Semi-Dry Electrophoretic Transfer Cell (Bio-

Rad, USA) 

 Buněčný flow box; Box Bio (Telstar, Španělsko) 

 Centrifuga; EIC CL31R Multispeed Centrifuge (Thermo Scientific, USA) 

 Elektromagnetická míchačka; Hotplate Stirrers, models 1000 (Jenway , UK) 

 Extra silný blotovací filtrační papír; Extra ThickBlotPaper, 7 x 8,4 cm  

(Bio-Rad, USA) 

 Filtarční papír, Blotting paper Whatman 3MM Cr (Whatman, UK) 

 Inkubátor CO2 pro kultivaci bakterií; MCO-18AIC (Sanyo, Japonsko)  

 Inkubátor CO2 pro kultivaci eukaryotních buněk; MCO-18AIC  

(Sanyo, Japonsko)  

 Inverzní mikroskop; Eclipse TS 100 (Nicon, Japonsko) 

 Kazeta na film; AmershamHypercassette™ AutoradiographyCassettes 

(Amersham, UK) 

 Laboratorní váhy (KERN EWB 620-2M, Česká republika) 

 Mini třepačka; Minishaker MS 1. (IKA, USA) 

 Mini-PROTEAN® Tetra Cell (Bio-Rad, USA) 

 Minirotátor, HIM20 Mini RotatingHybridizationIncubator  

(Grant Instruments, UK) 

 Parafilm M (SPI Supplies, USA) 

 PCR box; DNA/RNA UV-Cleaner UVC/T-M-AR (Biosan, Litva) 

 PCR Cycler; Vapo.protect (Eppendorf, Německo) 

 PCR stripy, PCR Tube Strips 0,2 ml (Eppendorf, Německo) 

 PROTEAN IEF Cell; Protean IEF BioRad  (Bio-Rad, USA) 

 Průtokový cytometr; CyAn™ ADP Analyzer (Beckman Coulter, USA) 

 Přístroj na nukleofekci; Amaxa® Cell Line Nucleofector® Kit V  

(Lonza, Švýcarsko) 

 Přístroj na vyvolání RTG filmů; Curix 60/CP1000, typ 9462 (AGFA, Belgie) 
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 PVDF membrány; BioTrace
TM

PVDF Transfer Membrane  

(Pall Corporation, USA) 

 RTG film; CL-XPosure
TM

 Film, 18 x 24 cm (ThermoScientific, USA)  

 Skla pro 1D SDS-PAGE min 

 Spektrofotometr; NanoPhotometer (Implen, Německo) 

 Sterilní 1,5 ml a 2ml zkumavky (Eppendorf, Německo) 

 Sterilní 12-ti jamkové destičky s rovným dnem; TPP Tissue Cultrue Dishes, 

 ⌀ 100 x 20 mm (TPP, Švýcarsko) 

 Sterilní centrifugační zkumavky, 15 ml a 50ml; TPP Centrifuga Tubes  

(TPP, Švýcarsko) 

 Sterilní plastové kultivační lahve; Cell Culture Flask; non-treated  

(SPL Life Sciences, Korea) 

 Sterilní serologické pipety; TTP Serological pipettes (TPP, Švýcarsko) 

 Sterilní zkumavky s kulatým dnem a modrým víčkem, 15 ccm, PS  

(Gama Group, Česká republika) 

 Špičky pro 1D SDS-PAGE mini nanášení vzorků 

 Termoblok; Blockheaters Grant, UBD – 2 (Grant Instruments, UK) 

 Termoblok; Thermomixer 5355 comfort (Eppendorf, Německo) 

 Termostat; MS vertex incubator (Major Science, USA)  

 Třepačka; HS 260 basic (IKA, Německo) 

 Ultracentrifuga; MiniSpin plus (Eppendorf, Německo) 

 UV-transiluminátor; Transilluminator Bio-Vision 1000(Bio-Vision,USA) 

 UV-transiluminátor; Transiluminátor ECX-26.MX (Viber Loumart, Francie) 

 Vodní lázeň; TW 12 (Julabo, Německo) 

 Vodní vývěva; Water jet filter pump (BRAND, Německo) 

 Vortex; Vortex Mixer Wizard (VELP Scientifica, Itálie) 

 Vývěva olejová rotační dvoustupňová VRO 05/21 (Labora, Česká republika) 

 Zdroj pro 1D SDS-PAGE mini a Western blot; POWER PAC 300 

 (Bio-Rad, USA) 

 Zdroj pro elektroforézu; PowerPac Basic (Bio-Rad, USA) 

  

http://www.biotech.cz/cz/eshop/detail/4290-serological-pipettes-50-ml---rezervoar-20-ml-50-ks
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4.5 Metodika a pracovní postupy 

4.5.1 Příprava plasmidu p-Display pro ligaci 

4.5.1.1 Izolace plasmidu 

Plasmid p-Diplay je vyizolován pomocí kitu High Pure Plasmid Isolation Kit  

od firmy Roche dle návodu výrobce. Izolací se získá plasmid o koncentraci 150 ng/µl. 

4.5.1.2 Dvojité štěpení plasmidu pomocí restrikčních enzymů Sfi I a Sal I 

Restrikční směs obsahuje: 

 10 µl plasmidu p-Display o koncentraci 0,5 µg/µl 

 2 µl 10x koncentrovaného pufru (SURE/ Cut Buffer H) 

 6 µl vody 

 1 µl Sfi I 

 1 µl Sal I 

Reakční směs se inkubuje 1 hodinu při 37 °C (tj. optimální teplota štěpení  

pro Sal I), poté se teplota zvýší na 50 °C (tj. optimální teplota štěpení pro enzym Sfi I) 

a inkubuje se 1,5 hodiny. 

4.5.1.3  Defosforylace plasmidu 

K 18 µl naštípaného plasmidu p-Display enzymy Sfi I a Sal I se přidá: 

 13 µl rAPid Alkaline Phosphatase Buffer, 10x koncentrovaný pufr 

 8 µl vody 

 1 µl rAPid Alkaline Phosphatase (10 / µl) 

Inkubuje se 30 minut při 37 °C, následně 2 minuty při 75 °C. Defosforylovaný, 

naštípaný plasmid je v následujícím textu značen jako D-p-Display/Sfi I + Sal I. 

4.5.1.4 Preparativní elektroforéza 

Preparativní elektroforéza se provádí pro izolaci DNA z gelu. Na přípravu  

1% gelu se naváží 0,5 g GTG agarózy a smíchá se s 50 ml 1x TAE pufru, nechá  

se krátce povařit v mikrovlnné troubě tak, aby vznikl čirý homogenní roztok. GTG 

agaróza se vyznačuje výraznější čistotou, proto je určená speciálně pro preparativní 

DNA elektroforézu. Pro vizualizaci se k roztoku agarózy přidává 2,5 µl GelRed 

(ředění 1:2000). Tuhý gel se převrství 1x koncentrovaným TAE pufrem a nanesou  

se vzorky, které se před pipetováním do jamek mísí s nanášecím pufrem Blue Juice 
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v poměru 1:5. Elektroforéza probíhá za těchto podmínek: konstantní napětí 100 V,  

40 minut. 

4.5.1.5 Izolace defosforylovaného a naštípaného vektoru D-p-Display/ Sfi I 

+ Sal I z gelu 

Po dojetí elektroforézy se DNA vizualizuje pomocí UV transiluminátoru. 

Fragmenty DNA se z gelu vyřežou skalpelem a izolují se pomocí kitu QIA  

Quick Gel Extraction kit od firmy Qiagen dle návodu výrobce. 

4.5.1.6 Měření koncentrace D-p-Display/Sfi I + Sal I  

Měření koncentrace se provádí na spektrofotometrickém zařízení NanoDrop. 

Měří se při vlnové délce 260 nm, která je charakterizovaná jako optimální vlnová 

délka pro měření nukleových kyselin. Měření vychází z Lambert-Beerova zákonu. 

A = c * ε * l 

A absorbance    c koncentrace 

ε molární absorpční koeficient  l  tloušťka kyvety 

Jako blank se použije eluční pufr, do kterého je DNA extrahována. Pipetují  

se 3 µl na vrchol terčíku, přikryje se víčko a proměří se. Poté se pipetují 3 µl vzorku. 

Na obrazovce se objeví hodnoty koncentrace v ng/µl a čistota vzorku jako poměr 

absorbance A260/A280. Změřené hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 1,8 – 2,0  

při A260/A280.  

4.5.2 Příprava KIR sekvencí pro ligaci 

4.5.2.1  PCR amplifikace cílových KIR sekvencí z plasmidu 

K dispozici bylo 15 variant alelových sekvencí kódujících receptor KIR.  

Pro PCR amplifikaci byly navrženy 2 primery, viz Tab. č. 1. 

Tabulka 1: Navržené a použité primery  

KIR3DL-F cgggcccagccggccACGGGTGGTCAGGACAAG 

KIR3DL-R cggtcgaccCGATGCAGGAGAAAGAAGAA 

KIR3DLseqF1 CACTAGTAACGGCCGCCAGT 

KIR3DLseqF2 ACTGAGTGGTCGGCACTCAG 

KIR3DLseqR GGGAGATGATGGTGAGCACC 

Poznámka: Kurzívou odlišená písmena představují restrikční místa enzymů. 

Velká písmena představují sekvence komplementární k alelám. Primery KIR3DLseq 

slouží pro sekvenci. 
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Reagencie se nechají rozmrazit na ledu. PCR směs obsahuje: 

 39 µl vody (molecular grade) 

 5 µl Fast Start HiFi Reaction Buffer, 10 x koncentrovaný, s MgCl2 

 1 µl Nucleotide mix (směs dNTP) 

 2 µl primeru KIR 3DL-F, 10 µM 

 2 µl primeru KIR 3DL-R, 10 µM 

 0,5 µl templátu 

 0,5 µl Fast Start HiFi Enzyme, 5U/µl 

 Zkumavka se zvortexuje a vloží do PCR cycleru. Reakce probíhá  

podle nastavených cyklů.  

 95 °C  5 minut 

 95 °C 30 sekund 

 53 °C 30 sekund 30 cyklů 

 72 °C 1 minuta 

 72 °C 7 minut  

 4 °C ∞ 

Negativní kontrola reakce se připraví stejným způsobem, avšak místo templátu 

se přidá 0,5 µl vody.  

4.5.2.2 Kontrolní elektroforéza 

Slouží ke kontrole proběhlé amplifikace PCR. Pomocí DNA markeru se ujistíme, 

že namnožený úsek je skutečně náš požadovaný, tj. má požadovanou velikost  

cca 1 kbp. Vzorek se nanese na 1% agarózový gel spolu s nanášecím pufrem  

Blue Juice v poměru 1:5. Podmínky elektroforézy: konst. napětí 100 V, 40 minut. 

Detekce se provádí pomocí transiluminátoru a programu Bio Vision v počítači. 

Poté se provede preparativní elektroforéza (viz kapitola 4.5.1.4), izolace z gelu 

(viz kapitola 4.5.1.5) a stanoví se koncentrace (viz kapitola 4.5.1.6). 

4.5.2.3 Dvojité štěpení KIR sekvencí enzymy Sfi I a Sal I 

Do zkumavky postupně pipetujeme: 

 30 µl DNA 

 4 µl SuRe/Cut Buffer H 

 4 µl vody 

 1 µl Sfi I 
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 1 µl Sal I 

Směs se inkubuje 1 hodinu při 37 °C, poté při 50 °C 1,5 hodiny. Následně  

se opět provede preparativní elektroforéza (viz kapitola 4.5.1.4) a izolace z gelu  

(viz kapitola 4.5.1.5). 

4.5.3 Ligace 

Ligační směs obsahuje: 

 1 µl D-p-Display/Sfi I + Sal I (50 ng/µl) 

 Takové množství alely kódující KIR sekvenci, které odpovídá přibližně 

trojnásobku koncentrace D-p-Display/Sfi I + Sal I (tj. 150 ng/µl);  

př.: Alela 3 mm/Sfi I + Sal I má koncentraci 60 ng/µl. Do směsi se pipetuje 

2,5 µl alely.  

 2 µl DNA Dilution Buffer, 

Doplní se vodou do 10 µl. 

Směs ve zkumavce se promíchá pipetou (může se i krátce zvortexovat)  

a zcentrifuguje se. 

Do směsi se dále pipetuje: 

 10 µl T4DNA Ligation Buffer 

 0,5 µl enzymu T4DNA Ligase 

Směs se inkubuje přes noc v ledničce při 4 °C 

4.5.4 Transformace 

Plasmid s vklonovanou alelou se transformuje do kompetentních buněk  

E. coli XL-1. Kompetentní buňky se nechají rozmrazit na ledu. Přidá se 5 µl ligační 

směsi a inkubuje se 30 minut na ledu. 

Následně proběhne teplotní šok v termobloku při 42 °C na 1 minutu. Poté  

se směs 2 minuty inkubuje na ledu, dále se do zkumavky přidá 450 µl SOC média. 

Zkumavka se přemístí do termobloku vytemperovaného na 37 °C a nechá se 1 hodinu 

inkubovat při otáčkách 225 rpm. Buňky se zcentrifugují, odebere  

se 350 µl supernatantu, ve zbylém supernatantu se resuspenduje vzniklá peleta  

a v boxu se provede výsev transformační směsi pomocí hokejky na pevné LB půdy  

s antibiotikem. Bakteriální plotny se inkubují při 37 °C přes noc v inkubátoru. 
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4.5.5 PCR z kolonií a inokulace kmene do tekutého LB média 

Pokud došlo k vložení fragmentu KIR do plasmidu p-Display a transfekce 

proběhla v pořádku, po noční inkubaci jsou na Petriho misce zřetelné kolonie.  

Do 1,5 ml zkumavek se napipetuje 50 µl sterilní vody a pomocí špičky se z LB půdy 

přenese do vody po jedné kolonii. Takto se odeberou asi čtyři kolonie a pipetou  

se kolonie ve vodě resuspendují. 

Do 15 ml zkumavek s kulatým dnem se napipetují 2 ml LB média s antibiotikem. 

Z 1,5 ml zkumavek se odebere 30 µl a napipetuje se do 15 ml zkumavek 

s připraveným LB médiem, a dá se inkubovat přes noc při 37 °C a 200 rpm  

do termostatu.  

Zbylých 20 µl bakteriální suspenze v 1,5 ml zkumavkách se zahřeje na 99 °C  

po dobu 5 minut. Poté se dá stočit na 1 minutu. Ze supernatantu se provede  

PCR z kolonií: 

 Postupně se pipetuje do 1,5 ml zkumavky:  

 12,5 µl Fast Start MaterMix, 2x 

 0,75 µl primeru KIR 3DL-F, 10 µM 

 0,75 µl primeru KIR 3DL-R, 10 µM 

 10 µl vody 

 1 µl bakteriálního supernatantu 

Zkumavka se vloží do PCR cycleru, kde se na displeji navolí profil PCR: 

 95 °C  5 minut 

 95 °C 30 sekund 

 53 °C 30 sekund 25 cyklů 

 72 °C 1 minuta 

 72 °C 7 minut  

 4 °C ∞ 

Nesmí se zapomenout na negativní kontrolu, kterou představuje p-Display,  

a pozitivní kontrolu, kde využijeme potvrzený vzorek z minula. 

Amplifikační produkty PCR z kolonií se ověří pomocí kontrolní elektroforézy  

na 1% agarózovém gelu (viz kapitola 4.5.2.2). Pozitivní kolonie jsou detekovatelné 

podle amplifikačního produktu o velikosti 1 kbp. 
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4.5.6 Tvorba zásobních konzerv 

Z 15ml zkumavky s 2 ml LB média a inokulovanou kolonií se po noční inkubaci 

odebere do 1,5 ml zkumavky 400 µl bakteriální suspenze a přidá se 600 µl glycerolu. 

Zkumavka se zamrazí na -80 °C. Pro další práci se konzervy rozmrazí a zaočkují  

se do LB média a nechají se přes noc kultivovat při 37 °C. 

4.5.7 Ověření zaklonovaných sekvencí 

4.5.7.1 Izolace plasmidu 

Zbylý objem bakteriální suspenze z 15 ml zkumavky se stočí v centrifuze  

při maximálních otáčkách na 1 minutu. Odstraní se supernatant. Izolace probíhá  

dle postupu (viz kapitola 4.5.1.1). Následně se stanoví koncentrace plasmidové DNA 

(viz kapitola 4.5.1.6) a provede se kontrolní elektroforéza izolovaného plasmidu  

na 0,6% agarózovém gelu (viz kapitola 4.5.2.2). Jako negativní kontrola se použije 

prázdný plasmid p-Display, který se bude v gelu pohybovat rychleji. 

4.5.7.2 Kontrolní dvojité štěpení izolovaného plasmidu enzymy Sfi I + Sal I 

Restrikční směs obsahuje: 

 5 µl plasmidové DNA (U negativní kontroly 5 µl p-Display) 

 2 µl 10 x SuRe/Cat Buffer H, který se předem zvortexuje 

 11 µl vody molekulární kvality 

 1 µl Sfi I 

 1 µl Sal I 

Směs se inkubuje 1 hodinu při 37 °C v termobloku, poté se teplota nastaví  

na 50 °C a inkubuje se dalších 1,5 hodiny. 

Následně se provede kontrolní elektroforéza na 1% agarózovém gelu  

(viz kapitola 4.5.2.2). U pozitivních vzorků, tj. plasmidu s vklonovanou alelou,  

se na snímku z elektroforézy objeví dva bandy, kde menší fragment představuje 

vyštípnutou alelu (velikost cca 1 kbp). 

4.5.7.3 Sekvenování 

Pro ověření správné amplifikace bez záměn je firmou Generi-Biotech, Hradec 

Králové provedena sekvenace vložené alely pomocí třech primerů, které jsou  

pro všechny alely společné (viz Tab. č. 1). Pro sekvenci se izolovaný plasmid 

extrahuje do 20 - 30 µl vody nikoliv do elučního pufru. 



48 

 

4.5.8 Rozmražení eukaryotických buněk Jurkat a jejich kultivace 

Buňky Jurkat se rozmrazí ve vodní lázni a přepipetují se z kryozkumavky k 9 ml 

média RPMI 1640, stočí se na 5 minut při 21 °C a 1300 rpm. Buněčná peleta  

se resuspenduje v 5 ml kompletního média RPMI – 1640 a přepipetuje se do kultivační 

lahve o objemu 25 cm
3
. Buňky jsou inkubovány v termostatu při 37 °C a 5% CO2 

atmosféře. Správný růst buněk je kontrolován každý den. 

4.5.9 Nukleofekce 

Pro nukleofekci se použije Cell Line Nucleofector® Kit V. Smísí se Cell Line 

Nucleofector Solution V a Suplement v poměru 4,5:1 tak, aby výsledný objem  

pro jeden vzorek byl 100 µl.  

Buňky Jurkat narostlé na počet 1x10
6
 se centrifugují při 90 g a laboratorní 

teplotě 10 minut, supernatant se odstraní a buněčná peleta se resuspenduje ve 100 µl 

Nucleofector Solution. Přidají se 2 µg plasmidové DNA. Obsah zkumavky se přemístí 

do kyvety.  

Nukleofekce se provádí v přístroji Amaxa. Zvolí se Nucleofector program X-05. 

Vzorek se v kyvetě nechá inkubovat 10 minut při laboratorní teplotě. Poté se ke vzorku 

v kyvetě přidá 500 µl kultivačního média, jemně se promíchá a přemístí se do jamky 

v 12-ti jamkové destičce s předehřátým médiem (1ml/jamku) a nechá se inkubovat 

přes noc v CO2 inkubátoru při 37 °C. 

4.5.10 Selekce klonů Jurkat s vklonovaným plasmidem 

K předem předehřátému médiu RPMI 1640 se přidá odpovídající množství 

antibiotika G418, tak aby jeho výsledná koncentrace byla 0,2 mg/ml. Zásobní G418 

má koncentraci 50 mg/ml. 

Do nové 12-ti jamkové destičky se napipetuje 1 ml RPMI 1640 média  

s 0,2 mg/ml G418. Pro jeden vzorek pipetujeme do dvou jamek. 

Buněčná suspenze se z 12-ti jamkové destičky zcentrifuguje při 1500 rpm  

a laboratorní teplotě po dobu 5 minut a poté se odstraní supernatant. Buněčná peleta  

se resuspenduje v 1 ml média s 0,2 mg/ml G418 a po 500 µl se buněčné suspenze 

přemístí do jamky s připraveným médiem s G418. Celkový objem v jamce je 1,5 ml. 

Dvě poslední jamky slouží jako negativní kontrola. Do nich se pipetují k připravenému 

médiu buňky Jurkat, které neobsahují plasmid a nebyla s nimi prováděna nukleofekce. 

Každý třetí den se buňky zpasážují a rozdělí se na dvě poloviny. Jedna polovina 

se nechá kultivovat při stejné koncentraci G418, druhá se kultivuje v médiu 
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s koncentrací G418 o 0,2 mg/ml vyšší. Cílem je klony Jurkat neobsahující plasmid  

p-Display pomocí postupně zvyšující se koncentrace antibiotika G418 eliminovat  

a vyselektovat ty klony, které plasmid nesou. 

Pokud je koncentrace G418 tak vysoká, že už se buňky přestávají množit, 

dosáhlo se limitní koncentrace. Obsah jamky z 12-ti jamkové destičky s limitní 

koncentrací G418 se přepipetuje do 2 ml zkumavky a centrifuguje se při pokojové 

teplotě a 1500 rpm po dobu 5 minut. Supernatant se odstraní a buněčná peleta  

se resuspenduje v 1ml nového připraveného média o stejné koncentraci G418,  

tj. limitní koncentraci.  

Buněčná suspenze se přendá do malé kultivační lahve o objemu 25 cm
3
 a doplní 

se RPMI médiem s G418 limitní koncentrací do 10 ml. Každý třetí den se buňky 

pasážují. Po dosažení konečného počtu buněk se buněčná suspenze stočí při 1500 rpm 

a 25 °C po dobu 10 minut a resuspenduje se v 10 ml zamrazovacího média. Buňky  

se uchovávají při -150 °C pro další použití. 

4.5.11 Lýza buněk 

Provádí se při dosažení počtu buněk 1x10
7
. Buněčná suspenze se stočí při 4 °C  

a 1300 rpm na 10 minut. Odstraní se supernatant a peleta se resuspenduje v 5ml PBS 

s 1mM ortovanadanem sodným, který slouží jako inhibitor fosfatáz. Směs  

se centrifuguje dalších 10 minut opět při 4 °C a 1300 rpm. Supernatant se důkladně 

slije. 

Na ledu se rozmrazí lyzovací pufr, kterým se následně buněčná peleta 

resuspenduje (cca 500 µl). Suspenze se nechá 30 minut inkubovat na ledu. Každých  

5 minut se zkumavka zvortexuje. Po půlhodinové inkubaci se obsah zkumavky 

resuspenduje pomocí 2ml injekční stříkačky s jehlou a dá se centrifugovat na 20 minut 

při 12000 rpm a 4 °C. Supernatant se přemístí do kryozkumavky a zamrazí na -80 °C. 

4.5.12 Stanovení koncentrace celkové bílkoviny v buněčném 

lyzátu metodou BCA (Bicinchoninic acid) 

Nejprve se připraví kalibrační řada, která se skládá ze 6 vzorků o vzrůstající 

koncentraci bílkovinného standardu (BSA v 0,15M NaCl a 0,05% azidu sodném, 

koncentrace 1 mg/ml). Postup kalibrační řady je znázorněn v tabulce č. 2. 
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Tabulka 2: Příprava kalibrační řady pro stanovení koncentrace 

zkumavka 1 2 3 4 5 6 

Destilovaná. 

H20 (µl) 

50 40 30 20 10 0 

Standard 

(µl) 

0 10 20 30 40 50 

Činidlo přidat až nakonec, dříve k této kalibrační řadě, pak až ke vzorkům 

Činidlo  

A + B (ml) 

1 1 1 1 1 1 

 

Činidlo A (BCA pH 11,25) + B (síran měďnatý, 4% roztok) se připraví 

smícháním A : B v poměru 50 : 1.  

K 5 µl vzorku buněčného lyzátu se přidá 45 µl destilované vody, poté  

1 ml činidla A +B. Vzorky se připravují ve dvojici. Všechny zkumavky se řádně 

promíchají a dají se na 30 minut inkubovat při 37 °C. Po půlhodinové inkubaci  

se zkumavky ochladí pod tekoucí studenou vodou a přemístí se na led. Vzorky jsou tak 

připraveny k měření. 

Použije se přístroj spektrofotometr. Měření vychází z Lambert-Beerova zákonu. 

Nejprve se proměřuje kalibrační řada, která dá vznik kalibrační křivce. Měří  

se absorbance při vlnové délce 562 nm. Poté se proměří absorbance vzorků  

a z kalibrační křivky přístroj přepočítá hodnotu koncentrace v mg/ml. 

Koncentrace celkové bílkoviny slouží ke zjištění objemu nanášky 35 µg vzorku 

na gel při elektroforéze. 

4.5.13 1D SDS-PAGE mini 

Jedná se o jednodimenzionální elektroforézu v SDS-polyakrylamidovém gelu. 

4.5.13.1   Nalití gelu 

Připraví se sada Mini-PROTEAN® Tetra Cell od firmy Bio-Rad. Sada se skládá 

ze zeleného a průhledného stojánku. Pro jeden gel se připraví jedno kratší a jedno delší 

sklo, očistí se 96% etanolem. Skla se upevní do stojanu.  

Připraví se roztok na nalití separačního gelu (5ml/gel). Gel pro potřeby separace 

proteinů o molekulové hmotnosti 60 kDa je 12%. Do odsávací baňky se postupně 

napipetuje:  

 5 ml destilované vody  

 3,8 ml pufru 1,5 M TRIS-HCl, pH 8,8 

 6 ml roztoku AA + PDA  
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Směs se odvzdušní za pomoci olejové vývěvy. Poté se přidá:  

 150 µl 10% SDS (dodecyl sulfát sodný) 

 50 µl 10% APS (persíran amonný) 

 6 µl TEMED 

Po přidání TEMEDu začíná polymerace. Gel se nalije mezi připravená skla, poté 

se převrství 0,7 ml sekundárního butanolu saturovaného destilovanou vodou. Toto 

schéma odpovídá přípravě tří separačních gelů. Gel se nechá 1 hodinu polymerovat. 

Poté se slije sekundární butanol saturovaný destilovanou vodou. 

Následně se separační gel převrství zaostřovacím gelem (cca 1,3 ml/gel),  

který se připraví následovně.  

 6,1 ml destilované vody 

 2,5 ml pufru 0,5 M TRIS-HCl, pH 6,8 

 1,3 ml AA + PDA  

Směs se v odsávací baňce odvzdušní pomocí olejové vývěvy a postupně se přidá: 

 100 µl 10% SDS 

 50 µl 10% APS 

 10 µl TEMED  

Polymerující zaostřovací gel se nalije na separační gel až po okraj skel. 

Předepsané schéma odpovídá přípravě sedmi zaostřovacích gelů. Po nalití všech gelů  

se nasadí hřebínek. Gel se nechá 45 minut polymerovat. 

4.5.13.2   Příprava vzorků pro 1D SDS-PAGE 

Rozmražený vzorek buněčného lyzátu se smíchá s 3krát koncentrovaným 

vzorkovým pufrem SDS s β-merkaptoetanolem v poměru 2:1. Vzorek se smíchaným 

vzorkovým pufrem se povaří v termostatu při 95 °C na 5 minut. Poté se ochladí  

a před nanášením se vzorek zvortexuje. 

4.5.13.3  Nanášení vzorků na gel a elektroforéza 

Po zpolymerování zaostřovacího gelu se vysunou hřebínky. Skla s gely  

se vyndají ze stojánku a umístí se do Mini-PROTEAN® Tetra Cell. Mezi kratšími skly 

se vytvoří prostor, kam se nalije horní pufr. Do tanku, do kterého se umístí skla,  

se nalije dolní pufr. 

Do jamek se pipetují připravené vzorky naředěné ve vzorkovém pufru. Do jedné 

jamky se napipetuje 9,6 µl (u 15-ti jamkového gelu) standardy o známých 
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molekulových hmotnostech. K pipetování se používají speciální špičky- GELoader 

s delší a úzkou špicí pro přesnou aplikaci do jamek. 

Podmínky pro elektroforézu jsou následující: 

 Konstantní napětí 200V 

 Maximální proud 60 mA/gel 

 Čas – do vyjetí čela, které je viditelné pomocí bromfenolové modři 

obsažené ve vzorkovém pufru 

Po dojetí elektroforézy se vyjmou skla a opatrně se od sebe odlepí. Odřízne  

se zaostřovací gel a levý horní popř. dolní roh gelu, který značí začátek nanášení 

vzorků. Gel se umístí do misky s cca 100 ml transferového pufru. 

4.5.14 Western blot polosuchou cestou 

K přenosu proteinů z gelu na membránu se použije přístroj Trans-Blot SD  

Semi-Dry Electrophoretic Transfer Cell od firmy Bio-Rad. 

PVDF (polyvinylidenfluoridová) membrána se v misce se 100 ml metanolu 

smočí na 1 minutu. Poté se metanol vymění za 100 ml transferového pufru.  

Po 20 minut se nechá třepat a transferový pufr se během této doby ještě 2krát vymění.  

Na anodu blotovacího přístroje se položí extra silný filtrační papír namočený 

v transferovém pufru a na něj membrána s popiskem v levém horním rohu.  

Na membránu se přiloží gel tak, aby uříznutý roh gelu korespondoval s označeným 

rohem membrány. Gel se převrství filtračním papírem a vytlačí se bublinky pomocí 

zkumavky. Přiklopí se katoda a víko přístroje. Podmínky přenosu se liší dle počtu 

blotovaných gelů: 

 1 gel konst. 170 mA, max. 25 V, 20 minut 

 2 gely konst. 170 mA, max. 25 V, 30 minut 

 3 gely konst. 200 mA, max. 25 V, 60 minut 

 4 gely  konst. 200 mA, max. 25 V, 75 minut 

Membrána po blotu se buď okamžitě použije pro imunodetekci, nebo se nechá 

uschnout mezi filtračními papíry a pak se může rozpůlit pomocí skalpelu.  

Gel se obarví pomocí modřícího roztoku (25% MeOH, 10% CH3COOH,  

65% H20, 1% Coomassie blue R250), zataví se do folie a lze ho uchovat po delší dobu.  
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4.5.15 Chemiluminiscenční imunodetekce 

Pokud imunodetekce nenavazuje přímo na blotting, je potřeba suchou membránu 

aktivovat na 1 minutu ve 100 ml metanolu, poté se dá na 10 minut do 100 ml TBS  

a nechá se třepat na třepačce. Následuje hodinová blokace membrány ve 100 ml 

roztoku 5% mléka v TBS s 0,05% TWEEN 20, které se předem naváží a rozpustí. 

Blokace slouží k vyvázání neobsazených vazebných míst na membráně. 

Po hodině blokování přichází na řadu inkubace s primární protilátkou. Další 

postup se rozrůzňuje podle toho, zda se detekuje protein Hemaglutinin A, nebo  

se provádí detekce KIR sekvencí. 

4.5.15.1  Imunodetekce- Hemaglutininu A (HA) 

Membrána se přesune do plastové 50ml zkumavky a inkubuje se přes noc 

v lednici s primární protilátkou HA-Tag 6E2 konjugovanou s křenovou peroxidázou 

(HRP) zředěnou 1 : 500 v 5% mléku v TBS s 0,05% TWEEN 20. (Na jednu zkumavku 

3 ml 5% mléka v TBST a 6 µl HA-Tag). Zkumavka se točí na minirotátoru. 

Druhý den se membrána promývá 3 x 5 minut v 5 – 10 ml TBS  

s 0,05% TWEEN 20. Následuje inkubace 45 minut se sekundární anti-myší protilátkou 

konjugovanou s HRP, která se naředí v 5% mléku v TBS s 0,05% TWEEN 20 

v poměru 1 : 1000. (Na jednu zkumavku 5ml 5% mléka v TBST a 5 µl sekundární 

protilátky.) 

Poté se membrána promývá 3 x 5 minut v 5 – 10 ml TBS s 0,05% TWEEN 20, 

nakonec na 5 minut v 5 – 10 ml TBS. Následuje chemiluminiscenční detekce,  

jejíž příprava začíná 30 minut před koncem pomývání. 

Použije se kit BM Chemiluniscence Blotting Substrate (POD) od firmy Roche. 

Smíchá se 100 dílů roztoku A s 1 dílem roztoku B z kitu ECL. Na jednu membránu  

je potřeba 1,6 ml roztoku ECL, který se po 30 minutách napipetuje na parafilm.  

Po konci promývání se membrána vloží na 1 minutu do kapky roztoku ECL  

na parafilmu tak, aby strana s proteiny směřovala dolů. Poté se membrána umístí  

do RTG kazety. V temné komoře se k membráně přiloží RTG film, nechá se určitou 

dobu expozice působit v uzavřené kazetě a vloží se do vyvolávacího přístroje.  

4.5.15.2  Imunodetekce- KIR sekvence 

Inkubace s primární protilátkou (tj. hybridom cílený proti KIR sekvenci) probíhá 

na parafilmu. Na střed parafilmu se napipetuje kapka protilátky (1ml/půl membrány). 
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Membrána se položí do kapky s protilátkou tak, aby proteiny směřovaly dolů,  

a dá se na dvě hodiny na třepačku. Po dvouhodinové inkubaci se membrána přendá  

do 50ml zkumavky a nechá se 3 x 5 minut promývat v 5 -10 ml TBS  

s 0,05% TWEEN 20 na minirotátoru. Následuje promývání 3 x 5 minut  

v 5 ml 5% mléka v TBS s 0,05% TWEEN 20. 

Poté se membrána nechá inkubovat 45 minut se sekundární anti-myší protilátkou 

konjugovanou s HRP, která se zředí 1:1000 v 5% mléku v TBS s 0,05% TWEEN 20. 

Na jednu zkumavku se použije 5 ml 5% mléka v TBS s 0,05% TWEEN 20  

a 5 µl sekundární protilátky. 

Po inkubaci se sekundární protilátkou se membrána promývá 6 x 9 minut  

v 5 – 10 ml TBS s 0,05% TWEEN 20, nakonec v 5 – 10 ml TBS na 5 minut. 30 minut 

před koncem promývání začíná příprava ECL roztoku. Další postup je stejný  

jako u chemiluminiscenční detekce hemaglutininu A, viz výše kapitola 4.5.15.1. 

Toto schéma odpovídá přípravě pro detekci KIR3DL v prvním screeningu.  

Při druhém screeningu se primární protilátka nechá inkubovat na parafilmu přes noc  

na třepačce v lednici. Druhý den se membrána promývá 3 x 5 minut v TBS  

s 0,05% TWEEN 20, 3 x 5 minut v 5% mléce v TBS s 0,05% TWEEN 20. Dále  

se inkubuje 45 minut se sekundární protilátkou a promývá 6 x 9 minut v TBS  

s 0,05% TWEEN 20 a 5 minut v TBS standardně, pokud je po vyvolání silné pozadí, 

promývá se dalších 30 minut. 

4.5.16 Průtoková cytometrie 

Pro barvení povrchových znaků protilátkou HA-Tag se pro účely cytometrie 

použije 5x105 buněk. Buněčná suspenze se přemístí do 15 ml flakonky, 

zcentrifuguje se při 400 g a 4 °C po dobu 7 minut. Odebere se supernatant, přidá  

se 5 ml promývacího roztoku Cell Wash. Zvortexuje se a znovu se centrifuguje 

7minut při 400 g a 4 °C. Promývací krok se opakuje ještě jednou. Odstraní  

se supernatant a k buněčné peletě se napipetuje 90 µl Cell Wash a 10 μl protilátky 

HA-Tag AlexaFluor647. Zkumavka se zvortexuje a nechá se hodinu inkubovat  

ve tmě při pokojové teplotě. Poté se přidá 1 ml Wash Cell, zvortexuje  

se a centrifuguje 5 minut při 4 °C a 400 g. Supernatant se odstraní a buněčná 

peleta se promyje v 1 ml Cell Wash. Opět se provede centrifugace za stejných 

podmínek. Supernatant se odstraní a peleta se resuspenduje ve 150 μl Cell Wash, 

suspenze se přenese do faxových zkumavek pro měření. Nejprve se měří vzorky  
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bez protilátek a poté ty, které byly inkubovány s protilátkou. Před měřením  

se ke každému vzorku přidá propidium jodid, který nám rozliší mrtvé buňky  

od živých. 
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5. Výsledky 

5.1 Izolace plasmidu s vklonovanou alelou 

Vzorky alelických variant KIR3DL byly dostupné na pracovišti ve formě 

plasmidové DNA. K dispozici bylo celkem 15 variant, značené jako 1mm, 2mm atd. 

Označení mm vychází z původu vzorků alel, které byly získány od opic Macaca 

mulatta infikovaných virem SIV. Nejprve byly cílové sekvence amplifikovány 

s použitím navržených primerů, následně proběhlo štěpení amplifikačních produktů 

pomocí restrikčních endonukleáz Sfi I a Sal I, čímž vznikly lepivé konce 

komplementární k lepivým koncům expresního plasmidu p-Display štěpeného 

stejnými restrikčními endonukleázami. KIR sekvence byla ligována do p-Display  

a ligovaný plasmid byl následně transformován do kompetentních buněk E. coli XL-1, 

dále byly vyselektovány pozitivní kolonie obsahující tento plasmid s vklonovanou 

alelou. Izolace plasmidu probíhala pomocí kitu High Pure Plasmid Isolation Kit  

od firmy Roche. Plasmid p-Display byl extrahován do elučního pufru nebo destilované 

vody (pro účely sekvenace). Následně byla změřena koncentrace plasmidové DNA  

na spektrofotometru. Hodnoty koncentrací jsou zobrazeny v tabulce č. 3. Pro ověření 

správné ligace KIR alely a následné transformace do kompetentních buněk byla 

provedena elektroforéza vyizolovaného plasmidu p-Display v 0,6% agarózovém gelu. 

Jako negativní kontrola byl použit prázdný, nenašťěpený plasmid p-Display. DNA 

byla po dojetí elektroforézy vizualizována v UV transiluminátoru. Pozitivní plasmidy 

(tj. plasmidy s vklonovanou alelou) se v gelu pohybovaly pomaleji nežli prázdný 

plasmid p-Display, ten se od pozitivních vzorků liší právě absencí KIR alely. 

Vklonování do plasmidu p-Display a ověření sekvenací se provedlo se všemi 15 

variantami KIR3DL alel. Pro transfekci do eukaryotických buněk byly ovšem 

přednostně vybrány vzorky 13mm, 14mm, 8Amm a 8Bmm. Na následujících 

obrázcích (Obr. č. 6 a Obr. č. 7) jsou vyobrazeny výsledky elektroforéz vyizolovaných 

plasmidů s vklonovanými alelami 13mm, 14mm, 8Amm a 8Bmm. Elektoroforetické 

snímky ostatních vzorků jsou k dispozici ke zhlédnutí na pracovišti CPS. 
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Tabulka 3: Koncentrace vyizolovaného plasmidu p-Display s vklonovanou 

alelou KIR 

Vzorek 
 

Koncentrace 

[ng/µl] 

Vzorek  Koncentrace 

[ng/µl] 

vzorek Koncentrace 

[ng/µl] 

1mm-1 97 5mm-5 162 10mm-1 146 

1mm-2 86 7mm-1 154 10mm-2 198 

1mm-3 105 7mm-2 140 10mm-3 159 

1mm-4 100 7mm-3 169 11mm-1 215 

2mm-1 93,5 7mm-4 133 11mm-2 145 

2mm-2 87,5 7mm-5 224 11mm-3 207 

2mm-3 93,5 8Amm-1 105 11mm-4 225 

2mm-4 106 8Amm-2 84 12mm-1 224 

3mm-3 189 8Amm-3 97,5 12mm-2 182 

3mm-4 127 8Amm-4 102 12mm-3 170 

4mm-2 119 8Bmm-1 221 12mm-4 208 

5mm-1 93,5 8Bmm-2 202 13mm-1 96,5 

5mm-2 133 8Bmm-3 212 13mm-2 98,5 

5mm-3 147 8Bmm-4 230 13mm-3 44,5 

5mm-4 118 9mm-1 116 13mm-4 83,5 

5mm-5 162 9mm-2 140 14mm-1 93 

6mm-1 138 9mm-3 194 14mm-2 103 

6mm.2 124 9mm-4 122 14mm-3 95 

6mm-3 144 9mm-5 114 14mm-4 117 

 

Obrázek 6: Izolace plasmidu s alelou 8Amm a 8Bmm 

Izolované plasmidy z kolonií 8Amm-1 až 8Amm-4 a 8Bmm-1 až 8Bmm-4  

byly pozitivní, obsahovaly vklonovanou KIR alelu 8Amm, respektive 8Bmm a na gelu 

se pohybovaly pomaleji než negativní kontrola (p-Display). 

  

Legenda: 8Amm-1 – plasmid p-Display s alelou 8Amm izolovaný z první 

kolonie E.coli; 8Amm-2 - plasmid p-Display s alelou 8Amm izolovaný z druhé 
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kolonie E.coli; 8Amm-3 – plasmid p-Display s alelou 8Amm izolovaný z třetí kolonie 

E.coli; 8Amm-4 – plasmid p-Display s alelou 8Amm izolovaný ze čtvrté kolonie  

E-coli; 8Bmm-1 – plasmid p-Display s alelou 8Bmm izolovaný z první kolonie E.coli; 

8Bmm-2 – plasmid p-Display s alelou 8Bmm izolovaný z druhé kolonie E.coli; 

8Bmm-3 – plasmid p-Display s alelou 8Bmm izolovaný z třetí kolonie E.coli;  

8Bmm-4 – plasmid p-Display s alelou 8Bmm izolovaný ze čtvrté kolonie E.coli;  

p-Display – prázdný, nenaštěpený plasmid sloužící jako negativní kontrola;  

Ladder 200 bp – DNA marker v rozmezí počtu páru bazí 200 až 

Obrázek 7: Izolace plasmidu s alelou 13mm a 14mm 

Elektroforetická detekce izolovaných plasmidů z kolonií E.coli 13mm-1  

až 13mm-4 a 14mm-1 až 14mm-4 na 0,6% agarózovém gelu. Všechny vyizolované 

plasmidy byly pozitivní a obsahovaly vklonovanou alelu 13mm resp. 14mm. 

 

Legenda: 13mm-1 – plasmid p-Display s alelou 13mm izolovaný z první kolonie 

E.coli; 13mm-2 - plasmid p-Display s alelou 13mm izolovaný z druhé kolonie E.coli; 

13mm-3 – plasmid p-Display s alelou 13mm izolovaný z třetí kolonie E.coli;  

13mm-4 – plasmid p-Display s alelou 13mm izolovaný ze čtvrté kolonie E-coli; 

14mm-1 – plasmid p-Display s alelou 14mm izolovaný z první kolonie E.coli;  

14mm-2 – plasmid p-Display s alelou 14mm izolovaný z druhé kolonie E.coli;  

14mm-3 – plasmid p-Display s alelou 14mm izolovaný z třetí kolonie E.coli;  

14mm-4 – plasmid p-Display s alelou 14mm izolovaný ze čtvrté kolonie E.coli;  

p-Display – prázdný, nenaštěpený plasmid sloužící jako negativní kontrola;  

Ladder 200 bp – DNA marker v rozmezí počtu páru bazí 200 až 6 600bp (33 bandů). 
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5.2 Kontrolní dvojité štěpení plasmidu p-Display s 

vklonovanou alelou 

Jako další krok pro ověření správného vklonovaní alely do plasmidu p-Display 

se provedlo kontrolní dvojité štěpení vyizolovaného plasmidu pomocí restrikčních 

enzymů Sfi I a Sal I. Následně byla provedla elektroforéza na 1% agarózovém gelu. 

Jako negativní kontrola byl použit prázdný, nenaštěpený plasmid p-Display. Po dojetí 

elektroforézy byl gel vizualizován v UV transiluminátoru. U pozitivních plasmidů 

došlo při štěpení vlivem enzymů k vyštípnutí vložené alely. Tento jev je následně 

zřetelný na gelu přítomností dvou bandů, z nichž jeden představuje prázdný plasmid  

p-Display (zřetelný ve stejné výšce jako negativní kontrola) a druhý vyštěpenou alelu. 

Její velikost je kolem 1 kbp. Na následujících obrázcích (Obr. č. 8 a Obr. č. 9)  

jsou vyobrazeny výsledky elektroforéz vyizolovaných a naštěpených plasmidů 

s alelami 13mm, 14mm, 8Amm a 8Bmm enzymy Sfi I a Sal I. 

Obrázek 8: Kontrolní štěpení plasmidu s alelou 13mm, 14mm 

Elektroforetická detekce vyizolovaných plasmidů 13mm-2 a 14mm-4  

po dvojitém restrikčním štěpení enzymy Sfi I a Sal I na 1% agarózovém gelu. 

Výsledky ukazují, že vyizolované plasmidy obsahovaly KIR sekvenci alely 13mm 

resp. 14mm a ligace s následnou transformací proběhly v pořádku.  

 

Legenda: 13mm-2 - plasmid p-Display s alelou 13mm izolovaný z druhé kolonie 

E.coli, který byl podroben dvojitému štěpení enzymy Sfi I a Sal I; 14mm-4 – plasmid 

p-Display s alelou 14mm izolovaný ze čtvrté kolonie E.coli, který byl podroben 

dvojitému štěpení enzymy Sfi I a Sal I; p-Display – prázdný plasmid sloužící  
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jako negativní kontrola; Ladder 200 bp – DNA marker v rozmezí počtu páru bazí  

200 až 6 600bp (33 bandů). 

Obrázek 9: Kontrolní štěpení plasmidu s alelou 8Amm a 8Bmm 

Elektroforetická detekce vyizolovaného plasmidu 8Amm a 8Bmm po dvojitém 

štěpení enzymy Sfi I a Sal I na 1% agarózovém gelu. U všech vyizolovaných plasmidů 

8Amm-1 až 8Amm-4 a 8Bmm-1 až 8Bmm-4 se účinkem Sfi I a Sal I vyštěpila alela 

8Amm, resp. 8Bmm, viditelná v oblasti 1 kbp. 

 

Legenda: 8Amm-1 – plasmid p-Display s alelou 8Amm izolovaný  

z první kolonie E.coli po dvojitém štěpení; 8Amm-2 - plasmid p-Display s alelou 

8Amm izolovaný z druhé kolonie E.coli po dvojitém štěpení; 8Amm-3 – plasmid  

p-Display s alelou 8Amm izolovaný z třetí kolonie E.coli po dvojitém štěpení;  

8Amm-4 – plasmid p-Display s alelou 8Amm izolovaný ze čtvrté kolonie E-coli  

po dvojitém štěpení; 8Bmm-1 – plasmid p-Display s alelou 8Bmm izolovaný  

z první kolonie E.col po dvojitém štěpeníi; 8Bmm-2 – plasmid p-Display s alelou 

8Bmm izolovaný z druhé kolonie E.coli po dvojitém štěpení; 8Bmm-3 – plasmid  

p-Display s alelou 8Bmm izolovaný z třetí kolonie E.coli po dvojitém štěpení;  

8Bmm-4 – plasmid p-Display s alelou 8Bmm izolovaný ze čtvrté kolonie E.coli  

po dvojitém štěpení; p-Display – prázdný plasmid sloužící jako negativní kontrola; 

Ladder 200 bp – DNA marker v rozmezí počtu páru bazí 200 až 6 600bp (33 bandů). 
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5.3 Imunodetekce Hemaglutininu A po Western blotu 

Po izolaci plasmidu a ověření správnosti vklonování KIR sekvencí  

do jeho struktury se provedla transfekce plasmidu do eukaryotních buněk s přednostně 

vybranými vzorky KIR sekvencí 13mm, 14mm, 8Amm a 8Bmm. Transfekované 

vzorky se označily jako T1, T2, T3 a T5. Plasmid p-Display nese ve své struktuře 

sekvenci pro chřipkový hemaglutinin A, ten je společně s vklonovanou KIR sekvencí 

exprimován na povrchu buňky, která p-Display obsahuje. Proto se tento protein 

využívá jako marker pro imunodetekci, který nám sdělí, že transfekce plasmidu  

do buňky proběhla v pořádku a že je plasmid exprimován. Pro detekci byla použita 

myší monoklonální protilátka konjugovaná s křenovou peroxidázou  

proti hemaglutininu A; anti-HA-Tag od firmy Cell Signaling. I přes to, že je tato 

protilátka značená, se z prvotních pokusů ukázalo, že je nezbytné použít i sekundární 

protilátku, poněvadž samotná primární protilátka vykazovala velmi slabý signál.  

Jako sekundární protilátka byla použita polyklonální kozí anti-myší protilátka značená 

křenovou peroxidázou od firmy DAKO. Tento krok bylo nutné opakovat při každém 

získání nového lyzátu buněk Jurkat před samotnou detekcí KIR sekvencí.  

Obrázek 10: Imunodetekce hemaglutininu A 

Chemiluminiscenční imunodetekce chřipkového antigenu hemaglutininu A 

pomocí protilátky anti-HA-Tag (ředění 1:500; Cell Signaling) a sekundární anti-myší 

protilátky (ředění 1:1000; DAKO). Detekce je zachycena na RTG filmu.  

Expozice a) ECL 25 minut, po 2 minutách vysvícení, b) ECL 30 minut, po 2 minutách 

vysvícení. Obrázek a) pro I. screening, obrázek b) pro II. screening. 

 

 a)  první screening 
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 b)  druhý screening 

Legenda: St – standard molekulových hmotností od firmy Bio-Rad v rozsahu  

10-250 kDa (viz příloha 12.2); T1 – proteinový lyzát klonu buněk Jurkat 

s transferovaným plasmidem p-Display s vklonovanou alelou 13mm, klon byl 

selektován působením cytostatika G418 (c = 4,2 mg/ml); T2 - proteinový lyzát klonu 

buněk Jurkat s transferovaným plasmidem p-Display s vklonovanou alelou  

14mm (G418 – c = 4,2 mg/ml); T3 - proteinový lyzát klonu buněk Jurkat 

s transferovaným plasmidem p-Display s vklonovanou alelou 8Amm  

(G418 – c = 4,2 mg/ml); T5 - proteinový lyzát klonu buněk Jurkat s transferovaným 

plasmidem p-Display s vklonovanou alelou 8Bmm (G418 – c = 4,2 mg/ml);  

J-NC – proteinový lyzát buněčné linie Jurkat sloužící jako negativní kontrola;  

NHLF-NC – proteinový lyzát buněčné linie fibroblastů sloužící jako druhá negativní 

kontrola. 
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5.4 Imunodetekce KIR3DL  

Vývoj monoklonálních protilátek – hybridomů proti KIR3DL je dlouhý proces, 

na jehož začátku stála imunizace myší směsí dvou peptidů. Byly použity dvě dvojice 

peptidů. Jedna dvojice byla navržena tak, aby specificky reagovala pouze s alelami 

13mm a 14mm. Tato dvojice představuje peptid1 (NYS): NYSMGPTTSALA  

a peptid2 (TFK): TFKKSVHLVGEC. Druhá dvojice peptidů je navržená proti všem 

KIR3DL alelám (mm 1-14). Jedná se o dvojici peptidu3 (RCR): RCRGSYPHSPTE  

a peptidu5 (DMY): DMYHLSREGET. V prvním screeningu bylo detekci podrobeno  

48 hybridomů, z nichž se pozitivně jevilo pouze několik, které byly vybrány,  

následně přečištěny a byl s nimi proveden druhý screening. Pro druhý screening  

byly vybrány tyto protilátky: 

DMY+RCR 5G2 pro všechny alely (13mm, 14mm, 8Amm, 8Bmm) 

DMY+RCR 7H6 

NYS+TFK 7D1 pro alely 13mm, 14mm 

NYS+TFK 5A3 

Na obrázcích č. 12 až 15 jsou vyobrazeny výsledky těchto čtyř protilátek 

z prvního screeningu. Po jejich úpravě, bylo k dispozici 8 protilátek, nově značených, 

u kterých se provedl druhý screening. Jak přiřadit nové názvy hybridomů k protilátkám 

z prvního screeningu je vyobrazeno v následující tabulce (Tab. č. 4). 

Tabulka 4: Názvy hybridomů v I. a II. screeningu 

Hybridom DMY + RCR 

I. screening II. screening 

5G2/E3 DMY+RCR 1.1 IgM, kappa 

5G2/F11 DMY+RCR 1.2 IgM 

7H6/H3 DMY+RCR 2.1 IgG1, kappa 

7H6/H9 DMY+RCR 2.2 IgG1 

Hybridom NYS+TFK 

5A3/E6 NYS+TFK 1.1 IgG1, kappa 

5A3/D7 NYS+TFK 1.2 IgG1 

7D1/B4 NYS+TFK 2.1 IgG1, kappa 

7D1/B5 NYS+TFK 2.2 IgG1 

 

  



64 

 

5.4.1 I. screening protilátek proti KIR3DL 

Obrázek 11: Imunodetekce nespecifických reakcí sekundární protilátky 

Chemiluminiscenční imunodetekce nespecifických reakcí sekundární anti-myší 

protilátky konjugované s křenovou peroxidázou (DAKO). Membrána se před inkubací 

se sekundární protilátkou blokovala v 5% mléku s TBS s 0,05% TWEEN 20. Detekce 

je zachycena na RTG filmu, expozice a) ECL 4 minuty, po 2 minutách vysvícení,  

b) ECL 30 minut, po 7 minutách vysvícení. Tento krok je vhodné provést,  

abychom věděli, kam se sekundární protilátka nespecificky váže. Obr. a) demonstruje 

výsledky z I screeningu, obr. b) výsledky z II. screeningu. 

 

a) I. screening    b) II. screening 

Legenda: St – standard molekulových hmotností od firmy Bio-Rad v rozsahu  

10-250 kDa; T1 – proteinový lyzát klonu buněk Jurkat s transfekovaným plasmidem  

p-Display s vklonovanou alelou 13mm, klon byl selektován působením cytostatika 

G418 (c = 4,2 mg/ml); T2 - proteinový lyzát klonu buněk Jurkat s transfekovaným 

plasmidem p-Display s vklonovanou alelou 14mm (G418 – c = 4,2 mg/ml);  

T3 - proteinový lyzát klonu buněk Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display 

s vklonovanou alelou 8Amm (G418 – c = 4,2 mg/ml); T5 - proteinový lyzát klonu 

buněk Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s vklonovanou alelou 8Bmm 

(G418 – c = 4,2 mg/ml); J-NC – proteinový lyzát buněčné linie Jurkat sloužící  

jako negativní kontrola; NHLF-NC – proteinový lyzát buněčné linie fibroblastů 

sloužící jako druhá negativní kontrola. 

  



65 

 

Obrázek 12: Imunodetekce KIR3DL - hybridom DMY + RCR 5G2 

Chemiluminiscenční imunodetekce KIR3DL pomocí primární  

protilátky – hybridomu DMY + RCR 5G2 (neředěný, Brno) a sekundární anti-myší 

protilátky konjugované s křenovou peroxidázou (ředění 1:1000; DAKO). Detekce  

je zachycena na RTG filmu, expozice ECL 4 minuty, po 2 minutách vysvícení,  

po 30 minutách dalšího promývaní. 

 

Legenda: St – standard molekulových hmotností v rozsahu 10-250 kDa;  

T1 – proteinový lyzát klonu buněk Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display 

s vklonovanou alelou 13mm, (G418 - c = 4,2 mg/ml); T2 - proteinový lyzát klonu 

buněk Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s vklonovanou alelou  

14mm (G418 – c = 4,2 mg/ml); T3 - proteinový lyzát klonu buněk Jurkat 

s transfekovaným plasmidem p-Display s vklonovanou alelou 8Amm  

(G418 – c = 4,2 mg/ml); T5 - proteinový lyzát klonu buněk Jurkat s transfekovaným 

plasmidem p-Display s vklonovanou alelou 8Bmm (G418 – c = 4,2 mg/ml);  

J-NC – proteinový lyzát buněčné linie Jurkat sloužící jako negativní kontrola;  

NHLF-NC – proteinový lyzát buněčné linie fibroblastů sloužící jako druhá negativní 

kontrola. 
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Obrázek 13: Imunodetekce KIR3DL - hybridom DMY + RCR 7H6 

Chemiluminiscenční imunodetekce KIR3DL pomocí primární  

protilátky – hybridomu DMY + RCR 7H6 (neředěný, Brno) a sekundární anti-myší 

protilátky konjugované s křenovou peroxidázou (ředění 1:1000, DAKO). Detekce  

je zachycena na RTG filmu, expozice ECL 6 minut, po 2 minutách vysvícení. 

 

Legenda: St – standard molekulových hmotností v rozsahu 10-250 kDa;  

T1 – proteinový lyzát klonu buněk Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display 

s vklonovanou alelou 13mm, (G418 - c = 4,2 mg/ml); T2 - proteinový lyzát klonu 

buněk Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s vklonovanou alelou 14mm 

(G418 – c = 4,2 mg/ml); T3 - proteinový lyzát klonu buněk Jurkat s transfekovaným 

plasmidem p-Display s vklonovanou alelou 8Amm (G418 – c = 4,2 mg/ml);  

T5 - proteinový lyzát klonu buněk Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display 

s vklonovanou alelou 8Bmm (G418 – c = 4,2 mg/ml); J-NC – proteinový lyzát 

buněčné linie Jurkat sloužící jako negativní kontrola; NHLF-NC – proteinový lyzát 

buněčné linie fibroblastů sloužící jako druhá negativní kontrola. 
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Obrázek 14: Imunodetekce KIR3DL - hybridom NYS + TFK 7D1 

Chemiluminiscenční imunodetekce KIR3DL pomocí primární  

protilátky – hybridomu NYS + TFK 7D1 (neředěný, Brno) a sekundární anti-myší 

protilátky konjugované s křenovou peroxidázou (ředění 1:1000, DAKO). Detekce  

je zachycena na RTG filmu, expozice ECL 6 minut, po 2 minutách vysvícení. 

 

Legenda: St – standard molekulových hmotností v rozsahu 10-250 kDa;  

T1 – proteinový lyzát klonu buněk Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display 

s vklonovanou alelou 13mm, (G418 - c = 4,2 mg/ml); T2 - proteinový lyzát klonu 

buněk Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s vklonovanou alelou 14mm 

(G418 – c = 4,2 mg/ml); T3 - proteinový lyzát klonu buněk Jurkat s transfekovaným 

plasmidem p-Display s vklonovanou alelou 8Amm (G418 – c = 4,2 mg/ml);  

T5 - proteinový lyzát klonu buněk Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display 

s vklonovanou alelou 8Bmm (G418 – c = 4,2 mg/ml); J-NC – proteinový lyzát 

buněčné linie Jurkat sloužící jako negativní kontrola; NHLF-NC – proteinový lyzát 

buněčné linie fibroblastů sloužící jako druhá negativní kontrola. 
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Obrázek 15: Imunodetekce KIR3DL - hybridom NYS + TFK 5A3 

Chemiluminiscenční imunodetekce KIR3DL pomocí primární  

protilátky – hybridomu NYS + TFK 5A3 (neředěný, Brno) a sekundární anti-myší 

protilátky konjugované s křenovou peroxidázou (ředění 1:1000, DAKO). Detekce  

je zachycena na RTG filmu, expozice ECL 30 sekund, po 35 minutách vysvícení. 

 

Legenda: St – standard molekulových hmotností 10-250 kDa; T1 – Jurkat 

s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 13mm, (G418 - c = 4,2 mg/ml);  

T2 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 14mm  

(G418 – c = 4,2 mg/ml); T3 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 

8Amm (G418 – c = 4,2 mg/ml); T5 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display  

s alelou 8Bmm (G418 – c = 4,2 mg/ml); J-NC – Jurkat - negativní kontrola;  

NHLF-NC – fibroblasty - negativní kontrola. 
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5.4.2  II. screening protilátek proti KIR3DL 

Obrázek 16: Imunodetekce KIR3DL - hybridom DMY + RCR 1.1 

Chemiluminiscenční imunodetekce KIR3DL pomocí primární  

protilátky – hybridomu DMY + RCR 1.1(ředěný 2:1, Brno) a sekundární anti-myší 

protilátky konjugované s křenovou peroxidázou (ředění 1:1000, DAKO). Detekce  

je zachycena na RTG filmu, expozice ECL 1 minuta. 

 

Legenda: St – standard molekulových hmotností 10-250 kDa; T1 – Jurkat 

s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 13mm, (G418 - c = 4,2 mg/ml); T2 - 

Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 14mm (G418 – c = 4,2 mg/ml); 

T3 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 8Amm (G418 – c = 4,2 

mg/ml); T5 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 8Bmm (G418 – c 

= 4,2 mg/ml); J-NC – Jurkat - negativní kontrola; NHLF-NC – fibroblasty - negativní 

kontrola. 
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Obrázek 17: Imunodetekce KIR3DL - hybridom DMY + RCR 1.2 

Chemiluminiscenční imunodetekce KIR3DL pomocí primární  

protilátky – hybridomu DMY + RCR 1.2(ředěný 1:1, Brno) a sekundární anti-myší 

protilátky konjugované s křenovou peroxidázou (ředění 1:1000, DAKO). Detekce  

je zachycena na RTG filmu, expozice ECL 5 minut, po 2 minutách vysvícení  

a 30 minutách dalšího promytí. 

 

Legenda: St – standard molekulových hmotností 10-250 kDa; T1 – Jurkat 

s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 13mm, (G418 - c = 4,2 mg/ml);  

T2 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 14mm  

(G418 – c = 4,2 mg/ml); T3 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 

8Amm (G418 – c = 4,2 mg/ml); T5 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display  

s alelou 8Bmm (G418 – c = 4,2 mg/ml); J-NC – Jurkat - negativní kontrola;  

NHLF-NC – fibroblasty - negativní kontrola. 

Obrázek 18: Imunodetekce KIR3DL - hybridom DMY + RCR 2.1 

Chemiluminiscenční imunodetekce KIR3DL pomocí primární  

protilátky – hybridomu DMY + RCR 2.1(neředěný, Brno) a sekundární anti-myší 

protilátky konjugované s křenovou peroxidázou (ředění 1:1000, DAKO). Detekce  

je zachycena na RTG filmu, expozice ECL 20 sekund, po 30 minutách promytí. 
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Legenda: St – standard molekulových hmotností 10-250 kDa; T1 – Jurkat 

s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 13mm, (G418 - c = 4,2 mg/ml);  

T2 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 14mm  

(G418 – c = 4,2 mg/ml); T3 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 

8Amm (G418 – c = 4,2 mg/ml); T5 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display  

s alelou 8Bmm (G418 – c = 4,2 mg/ml); J-NC – Jurkat - negativní kontrola;  

NHLF-NC – fibroblasty - negativní kontrola. 

Obrázek 19: Imunodetekce KIR3DL - hybridom DMY + RCR 2.2 

Chemiluminiscenční imunodetekce KIR3DL pomocí primární  

protilátky – hybridomu DMY + RCR 2.2(ředěný 3:1, Brno) a sekundární anti-myší 

protilátky konjugované s křenovou peroxidázou (ředění 1:1000, DAKO). Detekce  

je zachycena na RTG filmu, expozice ECL 45 minut, po 2 minutách vysvícení. 

 

Legenda: St – standard molekulových hmotností 10-250 kDa; T1 – Jurkat 

s transfekovaným plasmidem p-Display salelou 13mm, (G418 - c = 4,2 mg/ml);  

T2 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 14mm  

(G418 – c = 4,2 mg/ml); T3 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 

8Amm (G418 – c = 4,2 mg/ml); T5 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display  

s alelou 8Bmm (G418 – c = 4,2 mg/ml); J-NC – Jurkat - negativní kontrola;  

NHLF-NC – fibroblasty - negativní kontrola 
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Obrázek 20: Imunodetekce KIR3DL - hybridom NYS + TFK 1.1 

Chemiluminiscenční detekce KIR3DL pomocí primární  

protilátky – hybridomu NYS + TFK 1.1 (a) ředění 2:1; b) neředěno; Brno)  

a sekundární anti-myší protilátky (ředění 1:1000, DAKO). Detekce zachycena  

na RTG snímku. ECL a) 1minuta, b) 20 sekund, po 30 minutách dalšího promývání. 

 

a)  Ředěná 2:1   b) Neředěná  

Legenda: St – standard molekulových hmotností 10-250 kDa; T1 – Jurkat 

s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 13mm, (G418 - c = 4,2 mg/ml);  

T2 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 14mm  

(G418 – c = 4,2 mg/ml); T3 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 

8Amm (G418 – c = 4,2 mg/ml); T5 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display  

s alelou 8Bmm (G418 – c = 4,2 mg/ml); J-NC – Jurkat - negativní kontrola;  

NHLF-NC – fibroblasty - negativní kontrola 

Obrázek 21: Imunodetekce KIR3DL - hybridom NYS + TFK 1.2 

Chemiluminiscenční imunodetekce KIR3DL pomocí primární protilátky – 

hybridomu NYS + TFK 1.2 (ředění 1:1; Brno) a sekundární anti-myší protilátky 

značené křenovou peroxidázou (DAKO). Detekce je zachycena na RTG filmu. 

Expozice ECL 5 minut, po 2 minutách vysvícení a 30 minutách promytí 
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Legenda: St – standard molekulových hmotností 10-250 kDa; T1 – Jurkat 

s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 13mm, (G418 - c = 4,2 mg/ml);  

T2 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 14mm  

(G418 – c = 4,2 mg/ml); T3 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 

8Amm (G418 – c = 4,2 mg/ml); T5 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display  

s alelou 8Bmm (G418 – c = 4,2 mg/ml); J-NC – Jurkat - negativní kontrola;  

NHLF-NC – fibroblasty - negativní kontrola 

Obrázek 22: Imunodetekce KIR3DL - hybridom NYS + TFK 2.1 

Chemiluminiscenční imunodetekce KIR3DL pomocí  

protilátky – hybridomu NYS + TFK 2.1 (neředěn, Brno) a sekundární anti-myší 

protilátky značené HRP (ředění 1:1000, DAKO). Detekce je zachycena na RTG filmu. 

Expozice ECL 4 minuty, po 20 minutách vysvícení. 

 

Legenda: St – standard molekulových hmotností 10-250 kDa; T1 – Jurkat 

s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 13mm, (G418 - c = 4,2 mg/ml);  

T2 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 14mm  

(G418 – c = 4,2 mg/ml); T3 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 

8Amm (G418 – c = 4,2 mg/ml); T5 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display  

s alelou 8Bmm (G418 – c = 4,2 mg/ml); J-NC – Jurkat - negativní kontrola;  

NHLF-NC – fibroblasty - negativní kontrola 
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Obrázek 23: Imunodetekce KIR3DL - hybridom NYS + TFK 2.2 

Chemiluminiscenční imunodetekce KIR3DL pomocí primární  

protilátky – hybridomu NYS + TFK 2.2 (a) ředěný 3:1; b) neředěný, Brno)  

a sekundární anti-myší protilátky značené HRP (ředění 1:1000, DAKO). Detekce  

je zachycena na RTG filmu. Expozice a) ECL 45 minut, po 2 minutách vysvícení;  

b) ECL 46 minut, po 2 minutách vysvícení. 

 

a) ředěná 3:1 

 

b) neředěná 

Legenda: St – standard molekulových hmotností 10-250 kDa; T1 – Jurkat 

s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 13mm, (G418 - c = 4,2 mg/ml);  

T2 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 14mm  

(G418 – c = 4,2 mg/ml); T3 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display s alelou 

8Amm (G418 – c = 4,2 mg/ml); T5 - Jurkat s transfekovaným plasmidem p-Display  
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s alelou 8Bmm (G418 – c = 4,2 mg/ml); J-NC – Jurkat - negativní kontrola;  

NHLF-NC – fibroblasty - negativní kontrola 
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5.5 Detekce HA pomocí průtokové cytometrie 

Analýzou vzorků T1, T2, T3 a T5 (transfekované buněčné line Jurkat značené 

obdobně jako při Western blotu) na průtokovém cytometru po inkubaci s myší 

monoklonální protilátkou proti hemaglutininu A značenou fluorochromem  

jsme jednoznačně určili, jaká je exprese proteinu na povrchu buněk. Jako negativní 

kontrola se použila buněčná linie Jurkat, u které se neprovedla transfekce. 

Vzorky byly měřeny na analyzátoru po přidání propidium jodidu, který nám 

rozlišil v buněčné populaci buňky živé od mrtvých. Jako příklad postupu hodnocení 

jsou na následujících obrázcích (Obr. č. 24 – 31) demonstrovány výsledky vzorku 

negativní kontroly (Jurkat) a vzorku T2 po inkubaci s myší monoklonální protilátkou 

proti hemaglutininu A. 

Obrázek 24: Diagram závislosti granularity (SS) na velikosti (FS) buněk, 

Jurkat + HA-Tag 

Buněčná populace Jurkat sloužící jako negativní kontrola byla po hodinové 

inkubaci s myší monoklonální protilátkou HA-Tag (6E2) konjugovanou  

s Alexa Flour® 647 proměřena v diagramu závislosti SS (granularita) na FS (velikost). 

Buňky ležící v „gate“ R1 představují živé buňky bez debris. Mrtvé buňky  

byly rozlišeny propidium jodidem, který díky necelistvé membráně pronikl do nitra 

buňky a obarvil vnitřní struktury. Populace buněk v R1 zaujímá 93,34 % z celkového 

počtu buněk. 
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Obrázek 25: Diagram závislosti šířky pulzu (Pulse Width) na granularitě 

(SS) buněk, Jurkat + HA-Tag 

Populace buněk vymezená v „gate“ R1 byla dále analyzována v diagramu 

představující závislost Pulse Width (šířka pulzu udává informaci o velikosti buněk)  

na SS (granularita buněk). Z „gate“ R1 se vyčlenila „gate“ R2, která představuje živé 

buňky Jurkat. V oblasti nad čarou oddělující „gate“ R2 jsou zbylé mrtvé buňky,  

které prošly předešlou analýzou. 

 

Obrázek 26: Diagram závislosti filtru fluorescence FL4 log Comp na filtru 

fluorescence FL1 log (AlexaFluor647), Jurkat + HA-Tag 

Následně byla populace buněk vyčleněná jako „gate“ R2 analyzována 

v diagramu, který znázorňuje závislost filtru fluorescence FL4 log po kompenzaci  

(pro propidium jodid) na filtru fluorescence FL1 log (pro fluorochrom 

AlexaFluor647). Pod čarou vymezující R3 oblast leží konečná populace požadovaných 

buněk bez debris, které byly dále analyzovány. Buňky nad čarou vymezující „gate“ R3 

představují mrtvé buňky, které nebyly eliminovány předešlou analýzou 
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Obrázek 27: Histogram exprese hemaglutininu A na povrchu buněk Jurkat 

(NC) po inkubaci s protilátkou HA-Tag konjugovanou s AlexaFluor647 

Poté byly buňky analyzovány v histogramu, který určuje MFI (Median 

Fluorescence Intensity). MFI byla stanovena na hodnotu 6,54. 

 

 

Stejným způsobem byly analyzovány vzorky T1, T2, T3 a T5. Dále je uveden 

postup a výsledky u vzorku T2 po inkubaci s protilátkou HA-Tag konjugovanou 

s AlexaFlour647. 

Obrázek 28: Diagram závislosti granularity buněk (SS) na velikosti buněk 

(FS), T2 + HA-Tag 

Z celkové buněčné populace T2 se v diagramu závislosti SS (granularita) na FS 

(velikost) vymezila „gate“ R1, která zaujímala 84,15 % z celkového počtu buněk. 

S touto populací živých buněk se dále pracovalo. 
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Obrázek 29: Diagram závislosti šířky pulzu (Pulse Width) na granularitě 

buněk (SS), T2 + HA-Tag 

Populace buněk vymezená v „gate“ R1 se následně analyzovala pomocí 

diagramu znázorňující závislost šířky pulzu (Pulse width) na granularitě buněk (SS).  

Z „gate“ R1 se vyčlenila „gate“ R2. Nad čarou vymezující oblast R2 jsou mrtvé buňky, 

které prošly předešlou analýzou do „gate“R1. 

 

Obrázek 30: Diagram závislosti filtru fluorescence FL4 log Comp na filtru 

fluorescence FL1 log (AlexaFluor647), T2 + HA-Tag 

S populací buněk vybraných v „gate“R2 se provedla analýza v diagramu 

znázorňujícím závislost filtru fluorescence FL4 log po kompenzaci (pro propidium 

jodid) na filtru fluorescence FL1 log (pro fluorochrom AlexaFluor647). V rámci 

analýzy byla z „gate“ R2 vyčleněna populace živých buněk označena jako „gate“ R3. 

Buňky nad čarou vymezující oblast R3 představují mrtvé buňky, které nebyly 

eliminovány předešlou analýzou. 
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Obrázek 31: Histogram exprese hemaglutininu A na povrchu buněk T2  

po inkubaci s protilátkou HA-Tag konjugovanou s AlexaFluor647 

Nakonec byly buňky analyzovány v histogramu, který určuje MFI (Median 

Fluorescence Intensity). MFI představovala hodnotu 16,73. 

 

 

Vzorek T2 vyšel z transfekovaných vzorků nejlépe. Medián exprese proteinu HA 

na povrchu buněk T1 byl 5,46, pro T3 činila hodnota MFI 7,56 a pro T5 se MFI 

rovnala 7,84. 
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6. Diskuze 

Bylo provedeno vklonování všech 15 variant alel KIR3DL dostupných  

na pracovišti ve formě plasmidové DNA do expresního plasmidu p-Display.  

Tento plasmid byl vybrán z několika důvodů – a) obsahuje sekvence, které směřují 

expresi vložených KIR3DL alel na povrch buňky, b) umožňuje selekci pozitivních 

klonů buněk pomocí G418 a c) expresi lze ověřit protilátkami proti HA, které jsou 

komerčně dostupné. Správnost vklonování bylo ověřeno elektroforetickou detekcí  

jak izolovaného plasmidu v 0,6% agarózovém gelu, tak následně naštěpeného 

plasmidu p-Display pomocí restrikčních endonukleáz Sfi I a Sal I v 1% agarózovém 

gelu pomocí UV světla v transiluminátoru. Správnost sekvencí vklonovaných alel byla 

ověřena pomocí sekvenace.  

Vektory p-Display s alelou 13mm, 14mm, 8Amm a 8Bmm byly následně 

transfekovány do eukaryotických buněk Jurkat. V textu jsou označeny jako T1,T2, T3  

a T5. Po selekci pozitivních klonů nesoucích plasmid s alelou pomocí cytostatika 

G418 byla provedena lýza buněk, 1D SDS-PAGE mini elektroforéza a Western blot. 

Přenesené proteiny z gelu na PVDF membránu byly detekovány chemiluminiscenční 

imunodetekcí. Detekcí hemaglutininu A bylo ověřeno, že lyzované buňky obsahují 

proteiny exprimované ze sekvencí vklonovaných do plasmidu p-Display. Signál 

vzniklý detekcí HA na RTG filmu je zřetelný v oblasti cca 60 kDa, který odpovídá 

velikosti vklonovaných KIR3DL alel a je detekovatelný i nově vyvinutými 

monoklonálními protilátkami proti těmto alelám. Na obrázku č. 10 a) je patrné,  

že u lyzátů, s kterými byl proveden první screening, je u vzorků T2, T5 vyšší exprese 

proteinu, nežli u T1 a T3. Proč vzorky T3 a zejména T1 reagují nedostatečně,  

není zcela zřejmé. Můžeme se ovšem domnívat, že chyba mohla nastat v provedené 

transfekci a možné selekci klonů Jurkat obsahujících "prázdný" vektor. 

 Expresní systém KIR3DL byl vytvořen za účelem vývoje monoklonálních 

protilátek proti KIR3DL variantám. Ze 48 nových klonů protilátek se během prvního 

screeningu jevily jako vhodné protilátky značené DMY+RCR 5G2, DMY+RCR 7H6 

(pro všechny alely), NYS+TFK 7D1 a NYS+TFK 5A3 (pro alely 13mm,14mm). 

Z obrázků č. 12 až 15 je patrné, že reakce při prvotním screeningu byly slabé a špatně 

znatelné. V interpretaci pozitivních výsledků je dán největší zřetel na absenci signálu 

v negativních kontrolách, přičemž v potaz byla brána i intenzita reakce. Protilátky  
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se pro první zkoušení neředily, což se odvíjelo od jejich čistoty,  

u níž se nepředpokládalo, že bude příliš vysoká.  

Druhý screening se prováděl na nových buněčných lyzátech, u nichž se musela 

opět provést detekce HA (viz Obr. č. 10 b)). Z výsledků je zřetelné, že exprese  

je u jednotlivých lyzátů odlišná. Z nově vyzkoušených protilátek v druhém screeningu  

se jako vhodné jevily zejména protilátky značené DMY+RCR 1.2 a NYS+TFK 1.2 

(viz Obr. č 17 a 21). Protilátka DMY+RCR 1.1 (Obr. č. 16) vykazovala reakci 

v negativní kontrole NHLF, proto není pro další postupy vhodná. DMY+RCR 2.1  

(viz Obr. č. 18) nereagovala ani v neředěné formě, proto se s ní dále nepracovalo. 

Protilátka DMY+RCR 2.2 (viz Obr. č. 19) se ve výsledku jeví jako relativně 

vhodná. Pozitivní reakce jsou vidět v lyzátech ze všech transfekovaných vzorků, 

nejméně pak u T3, kde se signál ve srovnání se signálem detekce HA (viz obr. 10 b)) 

objevuje v oblasti o něco nižší molekulární hmotnosti. Reakce v negativních 

kontrolách se zdají být nespecifické, u J-NC je reakce v oblasti o něco nižší 

molekulární hmotnosti, zatímco u NHLF-NC v oblasti o něco vyšší molekulární 

hmotnosti než je požadovaný signál u pozitivních vzorků. Při důkladnějším studiu 

tohoto snímku je ovšem patrné, že elektroforéza v gelu probíhala dosti nejednotně, 

jelikož pruh nespecifických reakcí objevující se v oblasti 37 kDa je poněkud 

neuspořádaný na rozdíl od ostatních snímků, kdy tvoří souvislou linii. Je tedy otázkou, 

zdali má tento fakt vliv i na odečítání reakcí v oblasti kolem 60 kDa. 

Protilátka NYS+TFK 2.1 (viz Obr. č. 22) by měla reagovat pouze s lyzáty  

T1 a T2, reakce ovšem byla viditelná i u T3 a T5, proto byla z dalšího screeningu také 

vyřazena. 

Protilátka NYS+TFK 1.1 (viz Obr. č. 20) byla nejdříve použita ředěná v poměru 

2:1. V tomto případě byla pozitivní reakce viditelná u lyzátu T1, slabě u T2, velmi 

slabá reakce se pravděpodobně rýsovala u obou negativních kontrol. Vzhledem 

k tomu, že i požadované reakce byly velmi slabé, protilátka proto byla použita znovu, 

tentokrát neředěná. Z důvodu silného pozadí byla membrána po prvním vyvolání  

na dalších 30 minut promývána a poté inkubována s novým ECL roztokem. Pozitivní 

reakce v T1 a T2 byly intenzivnější než v případě ředěné protilátky, nepatrný signál 

v negativních kontrolách přes špatné odečítání vlivem pozadí s určitou 

pravděpodobností zůstal. To ovšem nešlo dostatečně prokázat. 

Podobný postup probíhal i u protilátky NYS+TFK 2.2 (viz Obr. č. 23),  

která byla zkoušena nejdříve ředěná v mléce v poměru 3:1. Reakce ale byly velice 
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slabé, zřetelné pouze u lyzátu T1, zatímco u T2 byla pozitivní reakce vidět pouze  

na původním RTG filmu, na naskenovaném snímku už bohužel pozorovatelná nebyla. 

Pro úplnost je ale reakce v obrázku ve výsledkové části vyznačena. Jelikož výsledky 

nebyly zcela vypovídající, byla provedena detekce KIR3DL ještě s pomocí neředěné 

protilátky. Výsledky ovšem ani tentokrát nebyly plně dostačující. Vlivem pozadí,  

které se zvyšující se koncentrací protilátky narůstá, nebylo možné přesně odečíst 

konkrétní reakce, zejména ve vzorku T3, T5 a NHLF-NC. Reakce u lyzátu  

T1 vykazovala o něco silnější signál než v předešlém případě, reakce u T2 byla opět 

viditelná pouze na původním RTG filmu. Slabá pozitivita by se dala odhadovat  

i u T5, to ovšem kvůli pozadí nelze s určitostí říci. Na základě získaných výsledků  

se jako vhodnější jevila protilátka NYS+TFK 1.2 a NYS+TFK 1.1 vzhledem 

k silnějšímu signálu v neředěné formě. Z tohoto důvodu byla protilátka NYS+TFK 2.2 

z dalšího screeningu vyloučena.  

Na první pohled by se mohlo zdát, že výsledky z Western blotu nedopadly 

nejlépe. Pokud si ale uvědomíme fakt, že zkoumané protilátky jsou vyvíjeny  

pro fluorescenční detekci na průtokovém cytometru, můžeme výsledkům připsat 

mnohem lepší hodnocení. Lze totiž očekávat, že mnoho nespecifických reakcí,  

které byly při imunodetekci po Western blotu vidět, bude vzápětí na průtokovém 

cytometru eliminováno, jelikož protilátky budou detekovat pouze povrchové struktury 

buněk a tím pádem budou eliminovány signály intracelulárních proteinů viditelných  

na RTG filmech. Aby byly výsledky z WB lépe interpretovatelné, byla provedena  

i detekce nespecifických reakcí sekundární anti-myší protilátky (viz Obr. č. 11 a), b)). 

Jak se ukázalo, protilátka vykazovala opravdu velkou škálu nespecifických reakcí. 

Nicméně z toho důvodu, že se s touto anti-myší protilátkou na pracovišti pracuje běžně 

a tím pádem je známé i její požadované ředění a současně vzhledem k tomu, že ostatní 

anti-myší protilátky dostupné na pracovišti vykazovaly mnohem slabší signály,  

byla i nadále používána tato protilátka od firmy DAKO. 

Vzhledem k tomu, že se v tomto výzkumu jedná o vývoj nových protilátek, nelze 

očekávat v prvotních krocích velkou intenzitu signálu pozitivních reakcí. Pokud  

si ovšem srovnáme výsledky z prvního a druhého screeningu, je vidět znatelné 

zlepšení. Vlivem slabých reakcí činila značné potíže interpretace výsledků, odezva 

protilátek byla totiž často rozeznatelná pouze na vyvolaném RTG filmu,  

po naskenování nebyl slabý signál na skenu už zřetelný. Veškeré výsledky jak všech 
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48 hybridomů z prvního screeningu, tak výsledky protilátek z druhého screeningu  

jsou v původní verzi na RTG filmech k dispozici na pracovišti CPS. 

Výsledky detekce HA na povrchu transfekovaných buněk průtokovou cytometrií 

nedopadly podle očekávání. Signály určující míru exprese byly podstatně nižší,  

než se předpokládalo. Vzorky T1, T3 a T5 dokonce vykazovaly podobné výsledky 

jako negativní kontrola (Jurkat). Proč tomu tak bylo, když výsledky z WB byly 

relativně dobré, můžeme jen odhadovat. Vzhledem k tomu, že všechny transfekované 

buňky byly kultivovány za stejných podmínek, se stejně vzrůstající koncentrací 

cytostatika, nepředpokládáme, že by problém spočíval v tomto kroku. Navíc se lze 

domnívat, že je téměř nemožné, aby buňky neobsahující plasmid přežily účinek 

cytostatika o koncentraci tak vysoké, jako je 4,2 mg/ml. Právě z tohoto důvodu  

by se problém malé exprese dal přisuzovat nedokonalé transfekci a tím pádem 

nízkému počtu plasmidových kopií na buňku.  

Dalším možným důvodem je fakt, který byl vypozorován během detekce  

HA po Western blotu. Jedná se o to, že u každého buněčného lyzátu se signál na HA 

jevil rozdílně. Proč je tomu tak, je velkou záhadou, zvláště pokud si uvědomíme,  

že se pokaždé jednalo o ten samý vyselektovaný buněčný klon. Nutno ale podotknout, 

že detekce KIR3DL se prováděla vždy s lyzáty, které vykazovaly dobrý signál pro HA, 

a proto se dá předpokládat, že zkoušení protilátek KIR3DL nebylo tímto problémem 

ovlivněno.  

Jak lze pozorovat z výsledků, signál pro hemaglutinin A byl podstatně lepší  

při detekci Western blotem, nežli u detekce pomocí průtokové cytometrie. Důvodem, 

proč výsledky vzájemně nekorespondují, by mohla být i skutečnost, že se protein  

na povrch buňky sice exprimuje, ale je složený do špatné konformace a tak plně 

neposkytuje svůj epitop pro navázání protilátky. Pro detekci Western blotem se buňky 

lyzují, během elektroforézy se protein působením SDS denaturuje, ztrácí tak svou 

prostorovou strukturu a při putování v polyakrylamidovém gelu se „napne“  

a zpřístupní místo pro navázání protilátky. 

Druhou možnou teorií, která by mohla vysvětlit neshodnost výsledků z obou 

analýz je skutečnost, že se protein v buňce sice vytvoří, což vyplývá z Western blotu, 

ale jeho lokalizace na povrch buněčné membrány je nějakým způsobem zablokována. 

Protein tak zůstává přítomen v intracelulárním prostoru, a proto při analýze 

povrchových znaků na průtokovém cytometru nemůže jevit pozitivní signál na rozdíl 

od analýzy Western blotem, kdy se použijí celobuněčné lyzáty. Tuto hypotézu by bylo 
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vhodné následně ověřit metodou ICS – Intracelular Cytokine Staining, kdy se pomocí 

fluorescenčně značené protilátky proti HA detekuje protein uvnitř permeabilizovaných 

buněk. 

Pro úplnost je vhodné uvést, že měření na průtokovém cytometru se provádělo 

s nově narostlými buňkami Jurkat při koncentraci cytostatika G418 4,2 mg/ml,  

které byly předtím zmraženy na -180 °C v zamrazovacím médiu. Nebylo by proto  

od věci, rozmrazit nové transfekované buňky, nechat je narůst do požadovaného počtu 

a provést na nich detekci na HA průtokovou cytometrií ještě jednou. 

Při hledání zdroje potíží s výsledky na průtokovém cytometru se vycházelo  

ze zkušeností jiných výzkumů, kde se použil stejný expresní plasmid p-Display. 

Nebyly ovšem nalezeny žádné nesnáze při manipulaci s tímto vektorem,  

který v těchto případech fungoval spolehlivě. 
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7. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit expresní systém variant alel KIR3DL 

receptorů v eukaryotických buňkách Jurkat jako nezbytně nutný předpoklad pro další 

studium těchto receptorů. Tento záměr byl docílen realizací několika  

na sebe navazujících kroků, mezi něž patří amplifikace alel pomocí PCR, štěpení 

restrikčními enzymy, ligace KIR3DL alely do expresního plasmidu p-Display, 

transformace do kompetentních buněk, izolace plasmidu a ověřovací kroky správného 

vklonování alel. Rekombinantní plasmidy se následně transfekovaly  

do eukaryotických buněk, které se posléze kultivovaly v médiu obsahující 

cytostatikum G418 pro selekci pozitivních klonů. 

Dalším cílem mé práce bylo ověřit expresi proteinu v buňkách detekcí 

hemaglutininu A s použitím Western blotu a průtokové cytometrie. Z výsledků 

vyplývá, že stanovení HA Western blotem z buněčných lyzátů vedlo k výraznějšímu 

pozitivnímu signálu, než při analýze na průtokovém cytometru. 

Vytvořený expresní systém byl následně využit pro testování monoklonálních 

protilátek proti variantám alel KIR3DL receptorů. V rámci mé práce proběhl dvojí 

screening navržených protilátek. V prvním screeningu bylo otestováno 48 klonů 

nových protilátek, v druhém screeningu jich bylo testováno 8. Výsledkem byl výběr  

tří KIR3DL protilátek, z nichž dvě (DMY+RCR 1.2 a DMY+RCR 2.2) byly navrženy 

proti všem KIR3DL alelám a jedna protilátka (NYS+TFK 1.2) proti konkrétním alelám 

mm 13 a 14. Tyto vybrané protilátky budou následně přečištěny a vyzkoušeny  

ve třetím a čtvrtém screeningu s užitím Western blotu. Poté budou připraveny konečné 

fluorescenčně značené protilátky určené pro účely průtokové cytometrie. 

S pomocí nově vyvinutých monoklonálních protilátek pak bude možno přímo 

průtokovou cytometrií určit, zda jednotliví makakové exprimují varianty KIR3DL 

receptorů, které se váží s lepším průběhem onemocnění, což přispěje dále k objasnění 

konkrétních mechanismů rezistence organismu proti infekcí SIV a HIV.  

Dosažené výsledky diplomové práce splnily všechny vytyčené cíle. 
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8. Seznam zkratek 

1D-SDS-PAGE mini Jednodimenzionální mini elektroforéza v SDS-

polyakrylamidové gelu 

AA akrylamid 

ADCC Na protilátce závislá cytotoxicita 

AIDS Syndrom získané imunodeficience 

APOBEC3G apolipoprotein B mRNA-editing, enzyme-catalytic, 

polypeptide-like 3G 

APS Persíran amonný 

BCA Bicinchoninic acid- bicinchoninová kyselina 

BSA Bovinní sérový albumin 

CD Cluster of differentiation – diferenciační třída 

CNS Centrální nervová soustava 

CO2 Oxid uhličitý 

CPS Centrum pokročilých studií 

DNA Deoxyribonukleová kyselina 

dNTP Deoxyribonukleotid trifosfát 

D-p-Display/Sfi I + Sal I Defosforylovaný, naštípaný p-Display 

FBS Fetální bovinní sérum 

gp glykoprotein 

HA Hemaglutinin A 

HCL Hairy cell leukemia 

HCl Kyselina chlorovodíková 

HIV Virus lidského imunodeficitu 

HLA Lidský leukocytární antigen 

HRP Křenová peroxidáza 

HTLV Lidský T-lymfotropní virus 

CH3COOH Kyselina octová 

ICS Intracellular cytosine staining 

IL interleukin 

INF interferon 

ITAM Immunoreceptor tyrosine-based activating motiv 

ITIM Immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motiv 

kbp kilobáze 

KIR Killer cell imunoglobulin-like receptor 

KIR3DL-F KIR3DL forward primer 

KIR3DL-R KIR3DL reverse primer 

LAV Lymphadenopathy associated virus 

LGL Velké granulární lymfocyty 

LIR Leukocyte-associated imunoglobulin-like receptor 

LTRs Dlouhé terminální repetice 

mAb Monoklonální protilátka 

MeOH metanol 

MFI Median Fluorescence Intensity 

MgCl2 Chlorid hořečnatý 

MHC hlavní histokompatibilní komplex 

NaCl Chlorid sodný 

NCR Natural cytotoxicity receptor 

NK Natural killers – přirození zabíječi 
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PCR Polymerázová řetězová reakce 

PDA 1,4-bis(acryloyl)piperrazine 

PDGFR Platelet derived growth factor receptor 

PTP Polypurine tract 

PTPs Protein tyrosine phosphatases 

PVDF Polyvinylidenfluorid 

RNA Ribonukleová kyselina 

RTG  rentgen 

SAIDS Opičí syndrom získané imunodeficience 

SDS Dodecyl síran sodný 

SIV Simian immunodeficiency virus – virus opičího 

imunodeficitu 

SIVcpz Opičí virus imunodeficitu u šimpanzů 

SIVsmm Opičí virus imunodeficitu u mangabaye kouřového 

ssDNA Jednovláknová (single strain)DNA 

STLV Simian T-lymphotropic virus 

TGF-β Transforming growth factor 

Th-1 Pomocné T-lymfocyty 

TNF Tumor nekrotizující faktor 

TRIM5α Tripartitní motiv 5α 

WHO Světová zdravotnická organizace 

Β-ME Β-merkaptoetanol 
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12.  Přílohy 

12.1 Mapa mnohočetného klonovacího místa 

vektoru p-Display 

 

Zdroj: http://tools.lifetechnologies.com/content/sfs/manuals/pdisplay_man.pdf;  

citace: [2014-03-15] 

http://tools.lifetechnologies.com/content/sfs/manuals/pdisplay_man.pdf
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12.2 Standard molekulových hmotností 10-250 kDa 

(Bio-Rad) 

 

Zdroj: http://www.bio-rad.com/en-us/sku/161-0375-precision-plus-protein-

kaleidoscope-standards; citace: [2014-03-17] 

12.3  DNA Step Ladder 200 bp (Promega) 

 

Zdroj:http://myweb.polyu.edu.hk/~bcmybio/n_bio/memo/dna_marker/200dp_dna_step

_ladder.pdf; citace: [2014-04-04] 
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